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AO LEITOR.

Colleccionuudo os discUL'sOS proferido pelo r.

Vi conde do Rio-Branco, no seu regresso do Para
guay, em Setembro de '1870, e 05 pronunciados
ultimamente, como Presidente do Conselho ele Mi
ni tro., na memoravel ses 'ão legislativa de II i,',
a mais tempestuosa e brilhante que regi lram o

Annaes rarlam ntares do Bra ii, lemos con ci~ncia

ele pr slaf um relevante serviço ao paiz. Ren

demos ao me mo tempo ~Hn.a honlenao:em de re 
peito e aLlmiração ao . abi.ó. c priJdClltc stadista,
qu empúnhou afronto a barrd ira ela emanci-

paçúo dos escravos, rompendo com o 1'1'0

pre onc-'üo de tanlo 'e ulos,inscrey 'ndo o
sen Llome entre os dos beu -'m('ri[os da huma
nidade.

Rio, 7 de Março de II 72.
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Esslo LEGISL TIVA DE 1870.

Q 5". Visconde do Rio~Bl'anco, eUlã mini tro dos negocias
'csLrallgcil'os, eslava au enLe desde Fevereiro de 1869.

Pouca depois da organização do ~abin le de 16 de Julho de
1868, presidido pelo Sr. Vi conde de llaborahy ('), teve lugar
a queda de Humaitá. O marechal de Caxias lllal'chou sobre o
inimigo c depois de uma 'erie de brilhanles viclarias, em que
avullaram as de rtororó, Avahy e Lamas Valenlinas, esmagou
o exerCilo paraguayo, obeigando o diclador Lopez a refugIar-se
nu imerio!', onde ainda foi encoutr:l . elementos para uma resis~

tencia lenaz. Senhores os alliados oe urna graude parte do ter~

ritorio paraguayo, e livre a nossa communicação fluvial com
1\'lato Grosso, entrou a guerra cm urna nova phase.

« Ao ~overno imperial (*"') pareceu conveniente facilitar a 01'
gani7.ação de um governo nacional em Assumpcão. Era um
solemne desmentido, dado aos que attribuiam á alliança planos
de conquisla, e um meio de desmoralisar a aUloridadf' de Lopez,
congl'e~ando os Paraguayos e tratando de l'eoI'ganizar o paiz.
O Visconde do Rio-Branco partiu no dia 1.0 de Fevereil'o de
1861l para o Paraguay, sendo encarregado de uma missão especial
junlo ao governo da Republica Argentina e do Estado Oriental.
O BaI'ão de Cotegipe, ministro da marinha, ficou encarre"'ado
interinamente da paSla' de estrangeiros. Depois de ter i80 á.
Assumpção, onde inleirou-se do verdadeiro eslado das cousas,
e animou com a sua presença a reorgani?aç:l.o do exercito e
o preparativos para a campanha que tinha de abrir-se, o Vis-

("') O C7abinete de 16 de Julbo ficou assim conslituido : - Visconde de
Ilaborahy, presidente do conselho e minisu'o da fazenda; Paulino de
Souza, ministro do imperio; 1. de Alencar, da justiça; Paranhos (Vis
conde dQ Rio-Branco), dos negoclOs estrangeiros; Barão de Muriliba.
da guerra; Joaquim Antão, da agricultura. Houve posteriormente re~
eomposição ministerial. Retirou-se o Sr, Alencar, subslituindo-o o Sr.
Neblas, e o Sr. Antão que o foi pelo Sr. Diogo Velho.

('ft) o Visconde. do Rio-Branco, apontamentos paraa historia. por L.
ue Alvarenga PeIxoto. RIO de Janeiro, 1871, 1 vaI., TYp. do Jmpel'lal
Ins ti tuto Al'tiStico.

.-
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conde do Rio Branco regressoll a 'Boel1os-Ayres I10S pT'ímeíros
dias de Abril, e pouco depois começal'am as suas conferencias
com o DI'. l\lal'iau:lO Varela, minisLl'o das relações exteriol'es
da Republica Aq:(eotina e e Dr. Adolpho R.odl'lgue&, enviado
extraordinal'io c Olillistm p~coipotenciario lJa Republica Oriental.

« Em 2 de Junho os rcpreSeuLaRLe das tres polencias ,ai Nadas
accordal'am na organização de um goyerllo proyisorio compost~
de Paraguayos. Eleito o noyo goYel'no na Assampção, LOmou
posse em 15 de Agosto, e em seguiria lhe fui devolvid:l a jud 
dicção civil, exercida pe.las auloridades do governes all'iados.

ft O Viscoudll do Rio-Branco conservou-se aiuda fia As, ulIlpçâo,
e cO:ldjuyou ctlicazmente os esforc;os dc ua Alteza Beal o Conde
d'Eu, a quem foi dado condu·ir com os uJ.timos reSl'6S do .pode{'
militaI' de Lopez.... Ol'to o ãi(;.lador em Cerro Corá, sub
meLlioo ludo o paiz ás -3rmas da allliança no memoraye-1 dia
1. o de Março de 1870, ... o V~~coltde do Rio-Branco eguiu para
Bllenos-Ayres a conferenciar cora o gQVCl'l10 ,argentino·. Logo
depois voltou a Assumpção•.... e da' conferenCIas que enl1io
liv l'am lugal' resullou o -:lccàrdo preli1ll'inaT de paz de 20' de
Junho de 1870.

" Volt•. ndo ii c61'te delJois d~ tão prolongada ausencia, e rea~
sumindo a pasta de esu'allg-eiros, teve a poucos dias de sua cbe·
gada de empenhar-se nas di cussões do senado....'. 11

Discurso pronunciado no seRallo em t't de Setembro
lle tS70.

\DISCUSSÃO DO ORÇ'\~IENTO DO UIN1S'rERI6 DE ESTRANGEoJROS.)

(R~SUllIO : - Negociaçõc$ CO'/n os alliados e com o Para!f"'ay;
questões com os Estados~Uniãos; t'l'~ado com a 110Livta.)

O Visconde do Rio-·Branco regressoII do Paraguay no ui·
timos dias de Ago to. No dia iS de Setembro começou no senado
il disclls:lo do orçamento d~ ministel:io dos negoc.ios eslran
geil'os. Rompeu o debate o ~r-. Zacal"la '. O Sr.. VI conde do
IUo-Bl'3nCO occupou a attel'l~ão da C3Ulal'a durante o l'esLo da.
ses ão, e no dia seguinle continuou. o seu discurso, ficando a
diseus ão encerrada por não Ler pedido a palavra, depois delle,
nenhum senador,.

Eis o seu discurso do dia IS:

O Sr. Pal'anhos (ministro dos negocias estrangei·
1'as) : .,...... SI'. presiden te, o nobre senador pela provincia
da Ba hia C), qUê acaba de deixar a tribuna, começou o
seu discur oreconhecendo que os assumptos diploma
ticos de que ia tratar haviam sido allamente discutidos
'nesta camara entre a iJlustrada opposição e o meu nobl'e
.collega o Sr. mi'nistro da marinl1a ("), então encarre·

(') O·Sr. :cacarias de GÓcs.
( *) O Sr. Barão de CoLegi/Je.
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gado·tambem do· ll1'inistel'iü d'os negocios est:rangeíl'os.
Não foi, pois, a, necessidade de um debate, sim: outra
causa, que moyeu,o, nobre senador a. tomar hoj~ a pa
lavra. e·provoca·r-me a, esta discussão ..

Olnobre senador' nos diisse· q.ue alguem, ti,vera: a in
feliz idéa de conferír·-me· a. patente, q,ue·não. mereço,
eque effecüvamente não·aceitei,.nem.aceito, de general
da penna e da pa!a.vna; e, acrescentou. o nobre senador,
com grande· sorpreza minha.., que poderia parecer medo
da parte de tão valentes campeões-, se· pon' ventura não.,
viessem em minha presença renovar as censuras,. que
articularam quando eu me acba.va ausente ..

Senhores, nào é por impulso. de· amor propr.io,. não
é pal'a mostrar aos nobres senadores que· não. tanho
medo· do deba toe, q~e' corro, ao. seud'eclamo. Se a. nazão
do medo me pudesse j.ustific1u',-se; além dessa, outras
razões não fossem. dada ao meu silencio, eu de certo
o gua.r.daria sam nen11Uill; escru,pulo do. meu, melindre,
porque lleconbeço. qJle ao nobl:e senador é que· cabe o
W.ulo de general da penna e· da, tribuna..

O Sn, ZACARIAS :'-Eu I~ecuso·o li tulo.
UM SR. SENADOR :-Ninguem O, quer agora I'
Q. Sn .. l\llNIsTRO DE E TRANCEIRO :.-A. minha posição,

porém, não perm itle que cu. leve a del'erencia para
com. o nobre· senador aM o pon to em, que;. sem, duvida
a leva,ria, pe~o. respei.to qpe lnibuto ás· uas luzes e aos
seus talen·tos ..

A nobre opposiç;ro. nos tem, dHo. que os seus díscursos
actualmente aon istiraml de· per.g-untas e·protestos·; pa
nece CJJUe é este o prorrramma que se prescrev.c.. O, meu
discu.rso pois, consistirá. de respostas,. talvez. tambem
de algumas pergun tas" e seguramente de' alguns pro
testos.

As minhas perguntas nãO serão· tão maliciosas, per
mitLa-sc-me ai expressão, como as· dos· nossos illus
trados adversario , nem os· meus· protestos tão e.xal
tados;: terão apenas- por fim. dar aos no'sos debates
seu verdadeiro· caracter., sua legitima teudencia, Julgo
que, como já. pra,ticamen:te' o· mostrou O, nobre senador
pela Rlhia, ex-presidentc do conselho, podemos com-o
bater pela causu publica., al:Tumas vezes mesmo com
fervor, em, quebra do 1'e pc~to e estima quc'reGipl'o
camen te n.os devcmo .

Se a opposição fór sempre a negaç~o'do que affirD:j.R o·
governo, e pela. sua impren a, pelos seus· esforços par
lamentares ti,ver por fim não só impedir o mal, mas até
tolher a acção do governo p.ara ql1e elle não faça o bem,
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creio que a nlu tral1a opposição não prestará um serviço
real ao paiz (Apoiados); creio qRe ne te iHHJar não Sa
hiremos de- um circulo vicioso, que marcharemos de
reacção cm reacção. (Múitos apoiados.)

Sr. presidente, ante de cumprir o deyer de responder
a(l nobre senac1.or a respeito dos negocios exteriores,
peço licença para faze-r breves consider. ções.

Eu não poso o,. assim como não pôde o meu nobre col
I~::;·' ministro da marinl~a, acompanhar os nobre sena
dores na liberdade, que so permittil'am ao diSCLl(jr
nossos negocios pendentes com o Paraguay e com os
governos alliados. Houve tempo em que 0S necrocio'
exteriores do BraEil eram um mysl.erio quasi impene
traveI; os mini tros allegavam sem.pre a excepção de

i negocias pendentes, e p-or outra pM'te as camara , pre
occupadas excl1:lsivamente com o. a sumptos de nossa
politica interna, nunca mo travam tendencia para se
o cuparem com 0S negocio exteriores. Esta priltica foi
lopois fe-lizmente allerada ; e não por espirito de par

tido, mas sim por amor da verà.,de historica, cumpre
1'oconhec rqueao nobr-e Visconde do Uruguayea V. Ex.,
'r. Presidente C), eabe o novo recrimen que se estalre
leceu nas relações do mini.;tcrio dos negocias estran
geiros com as camara . Desde então o relatorios deste
ministerio contêm exposições largas e explicita, e
olTerecem ás camua. os documentos necessarios para
que possam ellas examinar e apreciar os negocio já.
concluidos . lUa" en Ire a reserva an tiga, absoluta ou
quasi absoluta, e o direito amj!l[o de discutir negocios
graves e ainda .enc}cnles, vai uma distancia immensa.
E' pnlro esses dous termos que as camaras e o governo
se deyem cellocar.

O SR. ZACARIAS: - E em que nos collocamos.
O Sn. 1}1INISTRO DE ESTRANGEIROS: - A reserva não é

só uma regra de pmdencia e de c()rtezia internacional,
é tambem, me parece, um precei to constitucional. Se
cabe ao poder executivo a gel'encia dos negocios politicos
com as nações e~tral1gejrils: e elle tem a facutdade de
celebrar tratados, e ratWcal-os, não os trazendo ao co
nhecimen to das cama ra senão quando o in teresse e
segurança do ESl.ado o permittirem, é preciso que as
Gamara respeite,m essa atlribuição ....

O SR. ZACARIAS: - Quem deixou de respeitar?

(~) o Sr. ,'jscOflllc de AbaeLê. '
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(l' SR. l'IflNLSTRO DE ESTRANGEIROS :.-... e· deixem- tine
a acção do governo, como deve ser inteira a responsa
bilidade de seus actos.

Mas, Sr. presiden te, o' que vimos e o que estamos
vendo? Desde que o governo imperial enviou uma
missão ao Rio da Prata., a illustrad.a opposição penetrou
Q pensamento do governo a respeito da creação de um
governo provis0rio no Paraguay' desde Logo essa idtía
foi combatida, o negociador brasileiro teve contra· si,
não só os orgãos da i'mprensa do Rio da Prata que'
sempre se t(~m moslrado infensos ao Bra ii, a diversi
dade de vistas J os escrupulos elos governos a.lIiados,
mas tambem as armas, que a opinião contra,ria presta va
a opposição brasileira I Nesta camara, permi tla-se-me
que o diga, o nobre senador pela Babia, <I cuja bene
valencia sou tão grato, nesta camara, S. Ex.. não con-
entiu, quando ministro, que um illustrado membro da

opposição, cuja perda todos lamentamos ('), pude. e
tratar pel·o epitheto de Cacique o ex-dietador do Para
guay' e Lopez era o inimigo declarado do Brasil, era
11m inimigo que os alliados tinham declarado incompa
tivel com a su·u segurança; L.opez era o homhm que havia
dado por Slla parte á guerra do Paraguay o cal'acter da
maior feroci lade; mas o governo amigo que-se tratava
ele rC'dr no Pal'aguay, ante e depoi de cl'eado, podia,
chamar- e-[fovemicilO!

O SR. SILVEIRA DA 1\10'1'A :-Nós o discutimos quando
appareceu o convenio.

O SR. l\'!INISTRO DE ESTRA -GElROS :-Perdúe; os nobres
senadores, antes de se crear o O'overno provbor·io, já o
denominavam de governicho.

'Fodas essas ques Iões aqui avcn tadas, se () governo
provisorio era ou não competente pa·ra ceI brar aju tes
com os alliados, se convinha ou não a celebração de
t<les aj LIstes, todas e sas qu ·-tões eram grave. e tavam
pendentes, e a iIlustre opposição não se ab linha de
trazeI-a. a uma discus ão, em que algumas vezes a paixão
do partido dominava.

O SR. ZACARIAS:- Olhe, o interino nunca nos disse
islo.

O SR. lLYEillA DA l\IOTA :-1 unC3.
Ü Sn. MlNisTRO DA MAUINHA (Ha,rão de Cotegipe) :-O

interino queria viver com os enhores.
O SR. SlIlYE1RA DA MOTA :-E o actual não quer?

f
C") o seno dor 'l'hcophiLo Ottoni.
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oSR, MmISmO M. MAR1N Ri\, :.-O·S S- .'Ires d'iziam.q.,lle
eu embuxava.... ,

O SR, l\fINISTllO' DoE ESTR.\NCEDROS :-0 _ ~Ut nobre coi..
lega não precisava dizer, o nobre C:"_l1ado ..es: Q. sabem ;'
mas hoje que os nobres sena,LI ores me ehamalIL ao deba.te~

e exigem de mim a justifica,çãio d,e meus-actos; hoje qué
tenho de responder as suas pergllllJtas:, e·ao eon vi ~e' que'
de uma maneira ironica, me fez'. o; nobre senador pelno

Piauhy para can tal' mir1JllaS vic torias, exerço um dáreito.
legitimo, lembrando a,o& nob.res senadores· que elles
excederam-se, que !illtaram nessa occasião· ao seu. pa
triotismo, porque lhes recol1heço superiop illustração
para verem que esse precedente, na plwa e de V.. Ex. ,
Sr. presidente, não póLle ficar como precedente intel
ligente.

O SR. ZACARIAS :-Obrigado .. , Este· pl~i.nci1Jio é', q,ue'
não tem precedente nenhum.

O SIl. SILVELRA DA Mon :-EStá mUlite· d'e arrocho·.
O SR. MINISTR;O DE ESTRANGElIlOS :-Se' a e~pl essão é·

offensiva eu a retiro. '
O SR. ~llNISTRO DA l\1AmNlu ;-Nã€l' cleem a-pailtes: o'

homem esta fóra da tribl1na 11a dons alllll.0S.
O SR. ZACARIAS :-Oh I
OSIl. SILVEIRA DA MOTA ::-Ao Sr. conselhei'ro Paranhos·

sabemos que se pMe da>r apaKtes; não. O, peliturDamos.
O Silo ZACAIUAS :-ElIe é' temi vel pura isso I
O SR. l\iINIS'VII:O DE E'S1'R!~NGEIROS;:-E:- muito f'acil

qualquer desvio ....
O nobre senac1ar pela Ballia exigiu q'Ue lhe· cMsse a:.

razão de minha demora e de minlla prescn'<J.a.a.qui sem
o tratado definitivo. O nobre senadQI', ChIH~'l'entlo mostrar'
que o general de que fallára é' eUe proprio,. estabeleceu1
o combate por modo que nã@· ha sallicLa possi.v.el<..

O SR. ZACARIAS :-Se lhe tomo e p06·tO. _..
O SR. MINISTRO DE ESTltAN&EIH0S :-Se continuasse ai

demorar-me, era censuravel a demora;. como voltei,
incorro ainda em censura porque devia trazer o tratado·
definitivo.

Sr. presiden te, a demora não de pendeu nem da von..,.
tade do O'overno imperial, nem da da seu delegado no
Hio da Pra ta ; a demora dependeu dI) curso das nego
ciações. As negociações não podiam ser apressadas ao
agrado do governo imperial, dependiam do, aossen[i
mento dos governos alliado ; não estava pais, em
nossas mãos prever e determinar o seu resu tado, nem
o prazo de sua duração. A principio pareoeu nos que a
idéa da creação de um governo provisorio, tal qual a
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'concebeu 'o governo imperial, seria objecto d.e Up1.
accúrdo faci!; não foi tão faci/. Veio depois o accórdo
'prelimtinar de paz, e esse tambem soffreu embaraços.,
t.endo-me 'Sido p'rBe'iso voltar da Assumpção a Buenos

.A'YI'es e de llU"enos-A)'res tornar a Assumpção para qae
o accúrdo 'Se conclui se. Gra, se o nobre senador ainda
thoje eR1.encle, considerando a qnestão por uma de suas
faces, crue eu não devêl'a vir sem o tratado definitivo
'de pa'l, que 'oensura não faria se eu aqui me apresentasse
'sem o tra tada preliminar €le paz 1L'Ggo, segundo o nobre
senador., a -demora está justificada, porque se eu devia
'celebrar 'o tra tado àetJniti VO, 'como é que o nobre se"
nadO't· me censu<ra porliflle t'iz esforços.para a celebração
'do accórdo preliminar de paz?

O meu nobre 'CoIlega nnnist'ro àa ma'l'inha, pois, nãa
era 'sceplico, quando., interpellad'o com impaciencia
;pelos nObres senad~Tes, lhes -dizia por fim:

'. Não posso saber quanâo virá »; porque eu mesmo
não podia. dize<r ao meli nobre collega quand'O se con~

oel U1il'Íam '(')s ajastes penden tes, visto que não dependia
isto de if}ossa vonla'cle, mas das 'Circumstancias e de
outras vontades igllalrnente soberanas e independentes.

O SR. S'[.LVEmA DA MO'fA ~-Pela minha parte, nunca
interpellei o Sr. ministro da marinha.

(} Sn. ZACARIAS :-Ell é que era o curioso.
OSR. MINISTRO UE ES'TRANGEIR'OS :-Confesso ao nobre

senador que se neste negocio o arbitrio fosse permittido
ao delegadG 'do governo i mperial, eu não teria apres
sado a minha volta, porque conheci logo que os nobres
senadores me queriam aqui, não pela falta que lhes
pudesse fazeI', mas porque não se achavam bem com o
meu nobre collega ; queriam contendor mais fraco.

O SR. MINISTRO DA MARJ. nA: - Ao contrario.
O SR. J'IIli'USTRO OE ESTRANGEIROS :-A reserva nas con~

siderações que faço, e. que me parece desgostar aos
n()llres senadores, não tem por· fim furtar-me ao debate,
mas sómen te j ustiOcar algumas l<estricções, que me hei
de impôr, embora com prejuizo de minha defesa.

O nobr(3 . eoador tratou de algumas questões que se
não pl'endrm á missão do Rio da Prata, e depois de oc
cupar-se com e. sas queslõe, em que era interessado
~om() membro do gabinete transacto, voltou então ao
raraguay, e ahi clemorou-se até ao fim. Peço, pois, Ii~

cença ao nobre senador, para guardar a mesma ordem
na resposta que tenho a honra de offerecer-Ihe.

p.erguntou S. Ex. se eu sustentava a proposiçãú do
mel! honrado collega quando ponderou que ao tomarmos
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onla tia alta :Jdmini tl':Jção do paiz, ncontl'âmos nas,
relações exteriores alguma diIDculdades qll o millis
terio teve a fortuna de ver de apparecer dUl"lnle a sua
gerencia. Creio que exprimindo-5e a' im, o meu nobre
collega não quiz fazer uma eClli;Ul'a de incapacitlad
aos no so an tece5sores.

O SR. MINI'TRO DA l1L\ Rl1\HA : - Apoiado.
'0 SR. l\h.'ISTRO DE ESTluNGElHos: - Como se diz

e se tem dito, que o ministerio nada faz, nada q'lrer
fazer, nada "tem fito, era na tural que o meu no
bre cállega, pelo que toca ao ministerio dos negocios
estrangeiros, que então estava em fliscussão, mo
trasse o que tínhamos encontrado e o que haviamos
resolvido.

Sem du ida alguma, as relações do goveTno imperial
com a legação los Estados-UniLlos não eram. ati 1'acto
rias; o nobre senador o sabe. Depois-da que tão Caroline,
veio a questão Canadá: pendia ainda a questão da subida
da canhoneira Wasp I ela aglias do Paraguay até o ter
ri tO'1'ie onde dominava o nosso inimigo, a fim de com
municar-se com o ministro dos E tados- Unidos. Estas
ques"tões e tavam em ponto irritante, e me parece que
os documentos já publicados o demonstram incontesta
velmente.

Qualquer que fosse a ·cansa·, fosse ou não effeito da
guerra do Paraguay, tives e tambem ou não alguma
outra origem, o certo é que a nos as relaçJes com o
Peni nã0 se achavam em circumstanoias normaes. O
governo do PerlÍ nos devia uma sa tisfaç-d"o; essa sa tis
fação não tinha sido dada: o nosso mini tro em Lima,
por ordem do governo imperial, retirou-se e a legaçã'o
do Perú tambem se retüou desta côrte.

Nossas relações com o Perú estão hoje completamente
restabelecidas.

O SR. 1\11 'ISTRO DA 1\1ARINHA : -E antes de concluir-se
a guerra. .

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-E"tas tres questões
com os Estados-Unidos resolveram-se, como sabe o se
nado, de uma maneira satisfactoria e honrosa.

O nobre senador disse que o procedimento que o go
verno teve para com a legação dos Estados-Unidos na
questão Canadá não podia ter sido seguido por elIe,
porque outras eram então as circumstancias do Imperio,
sendo a pressão da guerra d'o Paraguay naqueIla épo~a

muito mais forte. Eu não quero fazer a e te respeito
uma censura ao nobre senador; mas como a sua defesa
de algum moelo tenele a enfraqnecer o acto elo governo
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nnperial, ha de permittir-me que o considere debaixo
de seu verdadeiro ponto de vista.

O governo imperial quando contestou, como devia,
a~ prel.enções ex.ageradas do representante dos Esta
dos-Unidos nesta Côrte, não o fez porque a guerra do
Paraguay já esLivesse terminada. A guerra .elo Para
guay continuava e ninO'uem podia prever oseu termo.
Não o fez ainda, porque julgas~e que o Brasil devia,
por uma qUI' 'tão desta natureza, aceitar a guerra com
os Estados-Unidos; o governo procedeu assim por sua
dignidade, porque a razão estava elo seu lado, e porque
devia confiar, como confiou. na illustração e na pru
dencia elo govel'llo de Washington.

E como se resolveu esse conflicto, que se tornára o
mais grave? Propondo o governo dos Estados-Unidos
uma decisão por arbit!,os. Pois e o governo dos Esta
dos-Unidos podia propôr o arbitramen to nesta questão,
porque, em Casa analogo, o governo imperial não po
deria tambem propôr o mesmo meio de saiu ão pacilica
na questão Caroline?

O SR. ZACARIAS: - Foi recusado. Está no relataria.
O SR. l\IINISTRO DI!: ESTRANGEIROS: -Is o não vi ; mas

nesse caso o que e segue é que foi uma infelicidade do
governo, que não lhe dá o direito para ele conhecer a
fortuna que teve o actual. ..

O SH. ZACAnIAS: - Qual foi?
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:- ... que o meio de

solução, então recusado pelo governo dos E tados-Uni
elos, nos fosse agora por elle proprio otTerecido. E a
pr'oposi to de solução com os Estados- Unidos ...

O SR. ZACARIAS:- Jã foi decid ida?
O SR. MINISTRO DE ES1'RANGEfiOS: - Já foi decidida e

contra nós.
O SR. ZACARIAS: - Então é uma infelicidade; uma

por outra.
O SR. MINISTRO DA l\f.\Rl~n.\ : - Não, senhor.
O SR. MINISTRU DE ESTRANGEIROS: - Decidiu- e por

um pacramento, decidiu-se que se devia uma indemni
zação, mas de algarismo muito inferior ao que era re
clamado a principio.

A proposi to, porém, dessa questão com o ministro
do Estados-Unidos, seja-me permittido, muito de pas
sagem, dizeI' que nesta casa fui censurado porque não
tomára, como ministro dos negocias estrangeiros, a de
fesa de meus an tecessores, proferindo-se aqui um aparte
que magoou-me profundamente: houve quem dissesse
({ Talvez lê- e es a cen. ura comprazer. D O documen-

~
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LoS esLão publicado e vec-se-l1a por elles CJILC LauLo na
discussão sobre o transito da canhoneira lVa..çp amo
na quesL~. Gan(l1lâ, nenhuma censura aoS meu anle
ces"ol'o- deixou ele er llignnmel1Le conle-lacla.

O SR, ZACARI.\;;: - Obrigado ...
O Sn. MINISTRO D.\ i\fAnINTl.\:- Era dever.
O SR. l\lINISTflO DE E TUA.'GEIROS :-Eu poderia l' ..

oonvir lembrando que, na que'lão Crwolinp., O" anle es
sores do minislro elos negocias e, lranlTeiros desse lempo
ficaram sem defe, a, não ó eu, o que não adnüra, mas
até o nobre senador pela proYincia das Alao·ôas.

O SR. CANSAN lo de SJNmn ':.. unca me queixei.
O SR. ZACARIAS:- Enlão não os elefendemos?
O Sn. l'I'[r 'lsTnoDEEsTRAi\'GEIROS:-Ahi c!'Lão as noLa.

llublicadas no relatorio de 1.868.
pSn. Z.\CAIUAS :-A IÜllllO que a reclamação cra jusLa?

E o que se diz.
. O Sn. MINISTRO DE ES'l'RANGEIHOS :- No CJ ue se refere
ás questões de facLo, que impol'Lavam ti dignidade do
ministro, e porLanto do governo imperial, ficaram sem.
çontesLação; mas recordo isLo de passao'em, não exijo
que me defendam; fallei ó [orql.i.e se disse que eu pro
cedia dilferen'lemen Le, e atê goslava das censu ras que
eram fei tas a meus au tccessores !

OSn. SILVEIlI.A DA MOTA :-Não lue lembra tei' dilo
i soo

O I', MINlS'J'1l0 DE ESTIlAt'iGEIl\OS:- Ião me rel1ro ao
nobl"e senador por Goyaz.

O lratado de 27 de Marco lle '1857 celeul'aclo enlre o
Imperio ea Boliria tornuúá cliscus~ão. Aljui permit.la o
nobre senador pela Bahia, ex-peesidcnte do conselho,
fIue eu diga que odes onhcci ; parecia-me que este de
J)ate estava encerrado ...

OSR. ZACARIAS:- E está.
O SR. l'IIINISTRO D.\ MAlIli\IIA : - Mas e]]u quer sempre

tel' a ultLma palavra.
O SR. 1\IU\'IS'rRO DE K l'R.\NGEIROS: - ... e que voltar

s.obre o mesmo ponto, é suscitar uma discussão c1e>'ne
c.essaria, e que, demais, nos pMe ser moito prejudicial.
.Tá o negociador desse LraLado se propôz demonstrar que
tinha obt.ido grandes vant.agens por a lucl1a negociação;
o nobre senador agol'a pl'etende novamenLe conven
cer-DOS do mesmo, Pergun lo : quanrlo es~e tratado tem
sido bandeira }liU'U revoluçõ s na Boliyia, qUi]nc\o lic
um momellto para ouLro, os aconlecimentos politicas
daquelle paiz podem pór outra vez em discussão o tra
tad.o de li.mites, navegacão e commercio com o Brasil,

• 1
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Ó conveniente que por impulso de amor pl'oprio, e por
espirito de partido, estejamos aqui a proclamar que o
ne~o~iauor brasil~iro o.bt~ve uJU.~Tal~~e triumpho., ..

U ~lt. Z.\CARI.\ . -Nlnouem dl:sse ISSO.
O SR. l\IINfST110 DE ESTRANGEIROS:- ... con tl'a o go

verno da Bolivia na negociação do tl'atalio üe 27 de
Marco?
, 1\1 is o nobre senador ccnSUl'a o llleu nobre collega,
pOl'que disse que o tl'iltado é tão vantajoso para a Bolivia
([ue não se deve receia I' que a demora na vida, demora
inevitavel, na demarc31jão dos limites ajustados, pos a
col11I l'olllettol' a sorte do mesmo tratado, A proposição
do meu nolJl'o collega. dc que o tratallo ó muito vanla
jo:o ú Bolivia, é exacta, cxactissim, ,

O SIl. C.\l'\ A~s10 OL SI~mJB . dá um aparte.
O Sn. 1IIú'\'ISTR0 01> ESTll.\:'IGl>iltoS : - Não é jJrej udicia l

ao DI'asil, perdoe-me o noure senadol'; nesLa questão
do Lratado de 27 de l\Iarço ha um mclimlre como não vi
cm n '~ociação a19uma no ll!'asi II. , ,

O SR, CANSAN';.\O DE SlNWilU' :- E' porque não se
tem feito tão vanLajosa como e ta; poucos negocia
tloros tem sido tão J'ciizes como foi o l1este tralado, E'
es La a razão.

O :::lR. 1\IINV;TllO D8 E;;TRANGEIRO' : - O nrUl'e senadol'
nos di"se que o Sr. Conselheiro Lopes Netto prestál'a
relevantes serviços; mas quem negou que o Sr, Lopes
Netto prt'slas'c mesmo relevantes sOI'viços? O govel'llo
imperial o reconheceu, c manifestou 'en aprazimento,
concedendo U LUa distincção honori ficn ao Sr. Lopes NeLto,
acolhlJl1(lo-o, e traLando-o com toda a considl-'ração, que
clle merece pOI' ~eu caracter, por ens erviços anLe·
riOl'e~, e por esse que acabava de pl'c~tar. Oque se pre
tende mnis? Que o govel'llo imporial venha dizei' e
sustentar ncsta tribuna que o tratado de 27 de Março
dê 1.8G7 é um grando triumpllo da diplomacia brasi·
leira?

O nol)rc senaúor pela provincia tia Bahia dis:>c que
na liisuussão havida cntre o meu nobre collega e o

". conselheiro Lop's NetLo a \'i toria ficou do lado do
negociado I' do tra tado.

OSR. Z.\C.\RlAS : - No que toca á existencia da con
tra proposta.

OSII. :à'IINISTP..O DE E~Tn.\i\'GEmos: -V. Ex. deu grande
importaneia fi expl'c'sào « contra Pl'opo'ta » que o meu
nobre collega em sua l'espos~a já declarou que não du
vidava retirar. AqLIestão não vel'sa sobre o facto de
'xi~til' OL11 .. o a conll'a rrnpo~La; a ([uestão versa sobre
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ter oSr. conselheiro Lopes Netlo alIirmado que a B.olivia
nunca quizera aceitar a linha que corre pelo melO das
bahias que desaguam no PartllTuay; que sempre preten
deu a margem direita do Paraguay, em que se aclJam
fundados os no sos estabelecimenlos ele Corumbã, Coim
bra e Albuquerque. Ora, o JUeu nobre colleg-a demons
trou, a todas as luze, que aBolivia accededa ás propostas
do governo imperial e elle houvess(\ proposto a linha
que se estipulou no tratado de 27 de Março.

Perdóem-rue os nobres srnadores; não nrgo o me
rilo do necrociador; mas se VV. EEx. pI'etendem sus
tentar que o r. Lopes NetLo conse~uiu um im
possivel, não posso concordar com VV. EEx.; se sus
tentam, porém, que elle pre tou um bom sel'viço, eslou
de accôrdo.

O SR. ZACARIAS: - E' o que se diz.
O SR. MINI TRO DE ES1'R,\NGI':IUOS: -Ma quando re

sulta de documentos olIiciaes que ti 130livia o quI' preten
dia era uma sahiela para o rio Paragllay; que pretendia
tambem o dominio sobl'e as bahias que a tornam ribei
rinha daquelle rio; quando isto é sabido, e quando por
outra parte se sabe tambem (Iue, anLes da missão do
Sr. L01)eS 'etto, o crovemo imperial não admitlia como
maio]' concessã0 senão a erra de limile , que corre ao
occidente das lagÔas; como póde dizer-se que o ll'alado
de 27 de Março le 1867 conseguiu uma grande vanla
gem, porque trouxe o governo da Bolivia a um accôl'elo
aceitave1, resolveu esta importante que~tão?

O SR. ZACARIAS: -O SI'. mini tro inlrl'ino dos es
trangeiros dis-e que não se linha resolvido nada.

O SR. MINIS1'HO D.\ MAllIl"ll.\: - Quando se di:.: i Lo
á minha vista, o que não se dirá por traz? Nunca
disse isto.

O SR. MINI TRO DE ESTnA:iGElfioS: - O governo da
Bolivia, como bem clemon trou o meu illusLraclo
coll ega, desde que viu que as proposições que olrere
cia, não eram aceitas pelo SI', Rego Monteil'o, porque
suas instrucções não llt'o pel'miltiam, estabelccendo
exclusivamente tre hypotheses, das quaes a mais avan
çaela,ra maIs favoravel á Bolivia não alcançava as lag6as;
desde que vIu i lo, o negociador boliviano acastelou-se
logo nas suas antigas pretenções e reclamou como Ic\,
ritorio boliviano a margem direita elo Paraguay, (lcsde
o Jaurú até a Bahia Negra. E' facil de comprehender-se
que, vendo recusadas as sua proposições de mais in
teresse, o negociador ho1iviano vo"as~e :ln SI'I1 ponto
de partida.
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o nobre senador entende que na (]iscus:ão havida
entre o meu collrga o o Sr. conselheir, Lopes Netlo
o ponto importanle foi a expre são ~ contra proposta» ;
e pois me parece e~cusado entrar em um exame minu
cioso a este l'espeiLo. O~ documentos estão presrntes, a
vel'lade a meu vêr está palente: o meu nohre collega
susLentou uma proposição exacti~. ima; fallou l:omo deve
fallar o milli~lro do' negocios estrangriros, não vindo
na trihuua parlamentar-exagerar, prcconis:1I' as vanta
gens obtida por uma negociação diplomatica, por ~m

triltado que ainda penue de execução, que tem SIdo
muito cen urado na Bolivia, e servido de pretexto para
revo(úçôcs. Se aquelles que se e. forç:lm por dizer-nos
que o negociador brasileiro conseguiu o que nnnca se
viu na nep;ociarôes do Brasil, se este que assim pro
cedem prc~tam úm seryjr;o real ao Imperio, que o diga
a opinião publica,

A demora na execução deste [.raLado foi censurada
como um acto voluntario, ou filho de incuria do go
verno imperial. O nobre senador não tem razão nesla
censura. Eu me~mo. endo consultauo a semelhan te res·
peito, dis e ao meu collega que a demarcação não era
possivel, emquanlo não se concluis e a guerra, prin
cipalmente quando o 110S'0 inimigo fugia para o Norte,
e até se presumia que tentas e pa sal' para a Bolivia.
Como expôr a comlllissão dcmarcallora sobre aquelle
lel'ritorio deserto, quando as opera~ões militares para
alli se ellcaminhavam, quando o inimigo, forçaelo, po
deria passar-se para o lelTitorio ela Bolivia? Depois
vieram os inconveniente da estaçâo elas aguas, durante
a qual não cra possircl emprehenc1er o trabalho da ele
marcação.

\ demora, poi , não foi, oluntaria, não na ceu de
deEcuido do governo imperial, foi et1eilo de circum
slancias que nâo podiamos dominaI',

Sr, pre~idente. o nobre senador perguntou-me se en,
achando-me no exercício do carg-o de ministro dos ne
gocios extrang-rÍt'os, tambl"m ~eria de opinião que se
1rohibi.. e o desembarque de M. me Lyncll no lHo de Ja
neiro. Ei~ aqui uma das pergunta.. , SI'. presidente, que
tomei a liberdade ele chamaI' malício as ... ,.

O SI\, ZACAUTAS: - Não u~ei (le malicia ; declaro.
O SI\. J\IINIS'rRO DI,; ESTnANGI~lIlO : - ,. porque real

mente não é UIll ponlo muito imvortanlc, para que
seja liquidado no scnado O nou"e senador, não sabendo
Gomo e'i.plicar o facto, que lhe pareceu repugJlante ou
inju. tirir;:l\'nl. ili~~r-n s qne tnlvrz o df'~l'lJlharqu 1'0., ('
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vedarlo, em consequencia da lal'ga conferencia ([ue já Oll
havia tido com essa senhorH ; e pareceu-me que o nobro
senarlor notára que eu em uma. L:ommunicação ortieial a
deno ninasse prisioneint.

SI'. presidente, o facto desta longa conversação que
o nobro senado!' descreveu com sorriso muito signifi
ca tivo ...

O SR. ZACAUlAS:-Está eng-anado.
O Sn. MINISTRO DI~ ESTnA 'GEIIIOS:- .. , o f'H(llo de sa

longa COllversação, não é exacto. Ell es Li ve a bordo
do navio chefe bra ileiro, onele so acha.\TCl essa senl10ra
com ontro pl'i ioneiros; fallei ,;om ella, Li ve mesmo
intenção de proceder a ul1 interrogatol'io. K.tavaill
pre.olltes muitas ontras pes~o:l., Icvauas p la clll'io'i
dade; mas c!o.-sa c1ll'iosiclaue resullou quo lião iloLl\'cs~u

tempo para pedir cleclal'ações a l\I Ille Lynch.
Depois P"I'suadi-JOo que taes tleclat'açõc não podinm

t!'aze!' luz al,o'uma, nem para a historia, nem pal'a a
avel'iguação de factos, que foss 111 cl, interesse imme
diato. Hl'nunci 'i, porlanio, ao inLenlq de prdir decla
rações a l\L llle Linch. A GOnferell'ia, poi n que alluuiu
o nobre senador, que, segundo disseram, foi conferencia
larg-a ...

O Su. JOllH.l:-De duas horas.
OUTRO Su. SEN.\Don: Para vel' os arcl1i':os.
O Sa. l\'JI~ilSTRO DE E'Tl\ANGEIHOS:- ... e'(pallsiva,l1~o

teve IU,L\nr' N<io é Cl'rLo que eu visse os ílrC'hivOf (I'iso)
quc comsigo por ventura conduzissc M."JO LYllCl1; nem
sei que olla os tivcsse. O mai. importanle a resprjl.o
de arcltivos de Lopez. tinha callido en nOf;~O poder,
desde a tomada de Perib:'buy ; não precisa Vamos mcsmo
de revelações ele M. me Lynch, altamen te ~uspei ta cm
tudo quanto fôr' relativo á guerra cio Paraguay ú
memoria ou reputação do ex-c1ictador Lopez. Não pre
cisavalllos destas inrormaç5c:i, porque as tíuhamos de
outras fontes, e sobl'etuuo lla corresponelcncia reser
vaela do ministro dos lJcgocins estrang-eiros dc Lopez
com seus agentes no eXlel'ior. O descmbarque não foi
permittido: as 0piniões podem di\rergir a e.le rc.peito,
mas é provavel que a pel'mis ão tambem levantnsse
censuras.

l\I.lUe Linch estava em condiç0es eS}Jcciaes. E' crcnça
gorai, que não averiguei so bem ou mal I'undaun, que
eUa muito concorreu para a prolonga {ío da guena e
para os actos de crueldade lJuc pl'aticou o ex-elictadol';
ha mui to>; depoimentos COI1 trn clla neste sen lido. Ora,
e llÓS tinh:nuos elrrlaraelo a Lopez in ompativel, ,e
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nunca quizemo' nem Iratal' com clle, 110JI1 ollvil'-lhe
propo ições de paz, que interesse lJavel'ia, que l'azão
para que peetniLtisscmos a satisfação d ',se desejo de
M. lIlc Linch ~ue esleve sempre ligada ao ex-diclador,
que, egllndo a cl'enç<l geral, foi motora de mui tas c]'uel~

(Iatles, que e tornou notavel tamhem pejas demons
trações de odio ao Brasil? Me parece que o govemo
imperial, proltibiutlo o desemb:lI'quc dessa senuora,
qU;lndo ella rrgre a'ça do thealro de taes façanhas,
praticou um acto de dignidade, levou-se de um senti
mento que podia ser exacl"'J'aclo, filas cerlamenie era
muilo nobre, Havia lambvll1 a ral,ão pela qual se vedoll
o deselJlharque na Assump.;ão: ella podia sollrel' alglllll
desacato ela parte L10s que a couhecessem por. eus feitos,
Oll mesmo dos perseguido', que p:lssea\'am nas ruas
ele la cidade, e que talrez tivessem sido victimas ela
ioUuencia que ella exerceu !'>ourc o animo clú ex-dic
tador.

SI'. presidente, o nobro ,elJador fez-me a honra de
conceder pela segunda vez seu louvor com relação a
um f:tcto, que S. Ex. não apreciou com toda a exac
tidão. Eu sinto declinar um louvo]', que é para mim
tão 110llroso, e o seria ainda quando o nobre senador
não fosse um elos chefes da illustrada opposic.;ão. a
nobl'e senadol' dis. e tal,'ez 1'0 '. e o unico serviço que
enxergou na missão de que e~t ive encarregado, ...

a SR. ZACAnIAS: -- Não, senhor.
a fi. J\I1i\"ISTRO OE K TRA1'iGEIHO : -Disse (Jue eu COll

Ii vera a deba ndad<l, qne se ia opel'ando no e.\.crci lo
depoi' da retirada do r. Duque d' Caxias. Senhores,
lia exageração em dizer-se CJue o e-.;.ercito se ia deban
dantlo; retiral'am-se alguu offi iaes do eStado-maior'
mas ·nunca houve p rigo ele debandada; o exel'cil~
mantinha-se obedieot ao chefe, que substituiu inte
rinamente o nobre duqu~. a exercito não tinha dado
nenlluma demon tra~ão ue indisciplina.

a u. DUQU:: DE C,xIAs:-Apoiado; era inüapaz disso.
a tlu. l\IJ:'lISTRO 01;; E TRANCElROS : - Con cnan-se

firllle no seu posto, comqu,l)1Lo algul1 concebessem a
esperança de qne o governo impel'Íal julgasse clleo'ado
o tempo de pôr termo a·seus sacriíleios naquelle PO~ltO.
Eu não fiz mais do C[U del'larar quae eram as \'j 'las
00 govemo, e i to dl'pois da <lprcci'lção elo: faclo
que linham oüeol'l'it.lo ató ao momento da minha che
gada.

O Sll. ZACARIAS: - E' isso mesmo o que eu dis e.
a Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIHOS: - Sr. presidente,
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sou chegado ii parLe mais impol'tante da re posta Cl.ne
-devo ao nobre senador, CenSUl'Uu-me elle porque nffi
sem leI' cele1Jraclo o tl'at.ado definitivo ele paz; occn
pou-se com a intelligencia que dr\'e t.el' o tralado da
alliança pelo que toca ás condiçõ.'s de paz, e tratou da
occupação do Cllaco. C0ll10 UII1 facto que se prende
áquella negnciação principal, e do modo como de
vem ser entendidos o compromissos tlo tratado da
alliança. Estas CJue:tões, bem como a da compe
tencia do O'ovemo pl'ovisorio para celebl'ar os aju. tes
deüniti\'os cle paz, r clamam algum de;t'nvolvimento.
A hora está preenchida; tive a infelidtlade de começar
muito Larde, e não desejo abusar da polciencia do se
nado, nem tambem sacrificar o que devo I"xpór em
minha defesa; sobre tudo, não desejo fallar ao cum
primento do Jever que me impóz o nobre senador
de responder precisamen le ás suas pergulltas. Assim,
pois, ponho termo aqui ao meu discurso, esperando
que amanhã sel'-me-IIa concedida a palavra para conti
TI na r. (M~tito bem! l11uito bem!)

S, Ex. continuou o seu discurso na se são seguinte.

DisClIl'SO Pl'OIlllllciado no senaclo em 6 de Sefenlbl'o
ele iS70.

(OISSUSSAO DO ORÇ,UffiiliTO DO ~IINISTERlO DE E TRANGEIllO .j

(RES nxo :-Neguciar,ões cmn os alUados e com o Pa/'aguay; governo
pl'O'visu/'io de Assumpeâo j convençào preliminM: de 1>0::; cum
o P ,raguay ; ~CCUJlaçltO do Chaco pe!os ATgentmos i questão
da emancilJaçao dus escra'l:o no lJras//.)

o SI', g·al'uulaos (minist1'o elos negocias cstran
geiros):-Sr. presitlentc, para aLisfazel' ti pl'f'gunl;.1 cio
nobre senador pela provincia da BalJia, l'clnLh a aos fino
da alliança, e por lue não foi celebrado ainda o tralado
definitivo de paz, é necessal'io que en J'eLlionle fi ori,
gem da mis ão de que fui cncal'1' o·ado.

Depois dos brilhanles triumpllos, que nos lcn
ram desde o Passo da Palria ató a capital da J'epu
blica do Pal'aguay e quando, em consequencia desses
memoraveis triumphos militares, o inimigo do Imperio
refugiára-se no interior da republica, a guerra apre-
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• '(lI) lava llma 110\'a p1Jasc, iligna ue ser consiueral1a ,ou
o d,uplo ponto rle yj la milit- r e politico: era uma
sitLlação inteiramente no 1"<1 ,

O R, ZAcAnns : - Apoiado,
O SR. Thh~lsTno DE E<;TRAi\"GElROS: -O' alliados já

dominavam um vasto terriLOl'io da republica; uma con
sidera vel população paragua ia e estrangeira se achava
em torno dos aliiados; novas necessidades sUl'g'iram.
Por ou tro lado, não se podia ainda prever qual o termo
da auerra; se ella podia prolongar-se, como prolon
gou-se, essa prolongação não só importava em grandes
sacriücios para o:;; governos alliados, senão que tambem
podia dar margem a alguma com applicaçõcs exterio
res. De 'de 10!jo pareceu ao governo imperial que era
tom'eniente facilitar, quanto estive se da parte dos go
vemos alliados, o estabelecimento ele um governo na
cional no Paraguay, Essa idéa, porém, ficou dependente
de estudos, de observações que eu devia fazer no theatro
elos proprios aconbecimçntos, c pondo-me em relaçõe
com os governos alliados.

Depois de ouvir o no'so mnito distincto gent;ral em
chefe do exerci to bI'asilei 1'0 cm operaç5es no Paraguay,
qu então se achava em i'Iont3vidéo, depois :le conhecer
as dispo. ições do governos alliado e quando já ela
parte da população paraguaya se enunciava a mesma
idéa da creaçJo de um governo pl'ovisorio, mais me
confirmei naS previ ões do governo imperial, manifes
tadas na in trucções com que bonrou-me. Chegalluo
ao Paraguay, a experiencia que alli adquiri, o exame
do factos no propl'io territorio em que elles se davam,
convenceram-me de que não só a creação do gO\Tel'llo
provisol'io era um desejo bem manifestado da população
paraguaya amiga, senão uma necessidade para essa po
pulação c para a população e Lrangeira, que se acbava
no territorio dominado pelos alliados, e ele alta conve
n iencia para que se accelerassc o 11m da guerra, c se a
tornasse lllenos sanguinolen ta.

O go\rern.o oriental, de de a primeiras aberturas do
governo imperial, concordou na idéa da creação do go
verno provisorio. Ogoverno argentino, depois da ini
ciativa do seu g' ncral em chefe, tivera idéa differente,
reconhecia a necessidade de uma mudança na direcção
politica da guelTa, élltendia que já não bastava a acção
militar, J;llas que era pl'eciso crear um governo civil no
Paraguay, que fosse delegação dos proprios alliado.. E'
e~cusado expôr ao senado, porque os documentos olli
Olaes impressos já o manifestaram, quaes as raz0~s cm

3
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'que o governo argen tino fundava essa ua opinião, e
quaes aquellas por que discordavamos.

Nas censmas feitas nesta casa, frequentemente se
disse que o governo imperial e seu delegado umas ve
zes não tiveram a iniciativa que convinha, outras
que foram vencidos. Eu não ei, Sr. presidente, quaes
são as idéas dos nobres senadores que assim se ex
prim iram a respeito da missão de um negociador.
Se o negociador, como hontem o disse o nobre senador
pela provincia da Dahia, deve persuad iJ' ou deix ar-se
persuadir pela razão; se a habilidade do negociador
não é sustentar asna iniciativa, ainda quando a di 
cus ão franca e amigavel demon'tre que a razão não
está de seu lado, cu não sei porque os nobre cnadores,
aceitando o resultado, como aceitaram a respeito do
accôrdo preliminar de paz, bem que sob nm ponlo
de visla diverso daqnelle que tiycra o governo im··
perial, todavia disseram que fomos sempre vencidos.

Sr. president.e, para as negociações diplomaticas não
se deve levar o amor pl'opl'io de que damos muitas
vezes exemplo cm nossos debate internos; trata-se
de procurar o melhor accôrdo, trata-se de conciliar
opiniões, de barmoni ar interesses, e desde que se chega
a um resultado livremente aceito por todas as partes
interessadas, nada importa saber quem iniciou a idéa,
nada importa saber quem cedeu, uma vez que o re
sultado seja satisfactorio.

O que é verdade, SI'. presidente, 6 que nessa nego
ciação houve de parte a parte o espirito mais conci
liador; o que é verdade é que todos por sna vez ce
deram, que todos manifestaram o mais decidido em
penho em mall ter ina ltera el a alliança, procurando
a melhor solução ás difficuldades que então se debatiam.

Se não ficaria mal aos governos alliados que nós,
sobre esta ou aquella questão, tivess.emos a iniciatiya,
porque razão os censore do gabinete viram um desar
no que lhes pareceu falta de iniciativa por parte do
go erno im perial? A verdade é, porém, Sr. pre i
den te, que, por sua vez, todos ti v ram inicia liYa; a
creação do governo provisol'io foi iniciada pela po
pulação paraguaya amiga, e proposta nas conferencias
diplomatica em nome do governo imperial. Houve,
portanto, essa iniciativa por parte do governo impe
rial; mas ainda quando a não houvesse; já o disse,
não resultava desar para nós, como não resultou para
o governo argentino.

A reducção das forças, estipulada antes da termi-
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l1ação da guerra em Cerro-Corá, aqui se dis ~, foi
iniciativa do govel'l1o argentino. Quando assim fosse,
que impor ta Cj ue na sa tis fação dessa necessidade com
mum andasse o governo argentino adiante de nós?
Que censura e poderia deduzir des. e facto?

Já se di se nesta tribuna e na imprensa opposicio
nisLa, que nos ficára muito mal que tal iniciativa par
tisse do governo argentino; mas eu devo declarar,
não em defesa propria, mas por amor. da verdade e
em homenagem ao gabinete a quem tenho a honra de
pertencer, que rIuando de Buenos-Ayres se me fallou
a respeito da reducção das força, já eu Linha recebido
carta do meu nobre collega, que então diriO'ia a pasta
dos negocios estrangeiros, indicando-me, em nome do
governo imperial, a conveniencia dessa medida, e con
sul tanuo-me sobre ella.

Em consequencia dessa indicação por parte do go
vel'no imperial, ouví a opinião do nosso general em
chefe, e foi por isso que, antes de receber instrucções
officiaes, pude convidar o plenipotenciario al'g-entino,
ministro das relaçõe exteriores daquelle Estado, para
que fosse a Assumpção e alli e tipulei com elle sobre o
as umpto.

]\Ias não pro egu irei respondendo á censura de falta
de iniciativa, ou de victorias ou derrotas. Oque cumpre
é examinai' o que foi e tipulado, approvado ou censu
rarlo pelos nobres senadores. Se os nobres senadores
aceitam o resultado, nada importa que o negQciador
brasileiro fosse vencido, elte devia deixar-se vencer
desde que a discussão mostrasse que a razão estava do
outro lado. O governo imperial entendeu que, creado
um novo governo no Paraguay, podia este ser compe
tente para a celebração não só dos ajustes preliminare. ,
se não tambem dos ajustes definitivos 1e paz; mas o
governo imperial não pretendeu que, apenas installado
esse g-overno, fos em celebrados as ajustes ...

O SR. ZACARIAS: -Nunca se disse isso aqui".
O SR. MINISTRO DE 'ESTRANGEIROS ~- ... o que qui-,

zemos foi que se I'econhecesse, descte a c'l'eação do go
verno provisorio, que este era competente para aqueltes
-aj ustes. .

O SR. ZACARIAS: - R' isso.
O SR. 1\hNISTRO DE ESTRANGEIROS: -O governo orien

tal enten.dia comn<9sco, que· o governo prD'visorio que
se ia estabelecer, na fórma da petição parag-uaya e !le
accórdo com os alliados, seria oompetente para adherir,
em principio, ás condições de paz estipuladas no traÍ- o
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da tl'iplice alIiança, o que imp0l'laYa cm um aju't
preliminar ele paz. O O'overno ar,!\'elltino foi mai~ diJncil
ou mais escrupuloso a e.'Le I'e. peito; não queria mesmo
uma adhesão preliminar da pade tio governo provisorio
ao tratado ele 1. de :Ma i:) de 18m).

Como se re olveu adimcllldadc? ContcntúlUo-DO çom
uma aclhesão tacita, com a qual chegou- e ao a córdo
ele 2 ele Junho do anno pa.. ado, poi qLl ahi se fez re
ferencia ao compromis os da aJliallça, e (1 e" te compro
mis os deu- e pleno conhecimento ao governo que se
estabeleceu no Paragua~T, ante e depoi ele eu e tabe
lecimen to.

A questão ue compelcncia ou não competencia para
o ajustes defini Uvos, ficou adiadn, não foi prejulgada.

O SEl. ZACAUIAS: - Contra o volo tle V. Ex.
O Su. MINI TElO DE E 'I'IU. GEIUO :-P re1Ue-lUe; não foi

prejulgada; ficou dependellte dos acontecimentos mili·
1ares e politico~. Eu appellei para o melhor accõnlo que
podia vir com e ses acontecimento . dei tempo a refle
xão, ao melhor estudo la materia; portanto, neste ac
côrdo em que houve conces~õcs rccipl'oca., mui t@ razoa
veis, muito honrosa, não houve vencedor, nem houve
vencido; houve a curdo pi udcnt' amigayet, digno de
governos illustracJos que não s levam por impul os de
alUor proprio, que sabem pesar devitlamente o altos
deveres que e.. lão Ú eu C31· 0·0. e sobretudo houve accul'uo
dil-{no tle geyerno não ,ó 3migos, mas até alliados.

Terminada de facto a guel'l'a em Cerl'o-Coni por esse
brilhanle triumpho, que sinto fosse denominado nesta
casa uma caçada . ...

O Su. ZACAnIAS: - Nào disse is to.
O Sn. ~IlNISTRO DE ESTR.\:'íGElROS :-Não; foi o nobre

senador p01' Goyaz.
O Su. SILVEI nA D.\ MOTA: - Si ill, senhor; fui eu.
O Su. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: -Eu admittiria

a expressão, se o nobre senador houve se fallado em
sentido figurado; se o nobre senador quizesse com-

o parar o general Camara, attenta a pericia, a celeridade
e o egredo com que elle executou o seu plano, a esses
caçadores que. apanham a ave no ar ....

O SR. ZACARIAS: - Então sempre havia caça. E' me
lhor não falIar em caçada.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Parece qu.e V. Ex.
não quer que eu me concilie com o nobre senador por
Goyaz •.•

Terminada a guerra em Cerro-Corá, Sr. presielell te,
que c~mpri<\ fazer? DevianlQ' ,rca o elar a guena por
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terminada, retirarmo-nos do Paraguay sem accôrdo
âlo'um com o governo 1111 i estabelecido? Sem que as
condições de paz, previamente estabelecidas pelm: go
vernos alliados em seu pacto, fossem aceitas nem se
quer em principio '?

O SR. ZACARIAS: -Estavam aceitas.
O SR. lVlINISTRO DE ESTRANGEiROS :-Estavam aceitas,

diz o 110bre senador, lUas estavam acei tas tacitamente;
é o que o nobre senador pMe sustentar, com o accurdo
de 2 de Junho. Não lhe contestarei essa proposição;
mas essa aceitação tacita não era bastante; o governo
provisorio tinha razão tambem para contestar que hou
vesse prestado uma tão importante adhesão.

Eu não podia em consciencia sustentar que o accôrdo
de 2 de Junho bastasse como um accôrdo preliminar
de paz, porque o projecto brasileiro soITreu uma sup
preso ão que debilitava esse pensamento de aceitação em
principio do tra Lado do 1.. 0 de Maio de 1.865 pelo governo
proviso1'io. Concordo em que ha uma a ei tação tacHa,
mas contestavel, e o govemo provisorio a contestava;
não et'a, portanto, bastante. Tomava corpo no Paraguay
a crença de que os alliados com esta guerra de cinco
annos, em que se derramou tanto sangue, em que se
derra maram tan tos tbesouros, não tiveram outro fim em
vista que 11b rtar o Paraguay da tyrannia do marecbal
Frill1cisco Solano Lopez.

O SR. ZACARJAS: - Era a justiça humanitaria.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Perdôe-me ; é opi

nião tambem de V. E'{ ....
O Sn. ZACARI.\S: - Minba?
O SII. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: -'" e de todos

aquelles que dizem que as condições de paz, estahele
cidas no tratado do LO de Maio, não são ol)rigatorias,
nem para os alliados, nem para O vencido.

O Su. ZACARlAS: -Não bebo a justiça humanitaria 1
contellto-me com a justiça só.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIUOS : ·-Con fe. SO;l V. E~.
que não sei bem fazer esta dilferença entre justiça e
justiça bumanitaria. ,

O SR. Z·\CAUlAS: - Pois o qualificaI ivo ;. seu
O SR. MtNI. TUa DE ESTRANGEIROS: -O- nobre e'13

dores, como 100'0 mo tral'ei, susfl'ntando esta ~ ê , que
o fim unico da alliança foi derribat' o governo de Lo ez,
aCa ba r com elle ; qu ,con eguido este fim, como dis (}
~obre senador pela ~ahia em seus discursos, que eu
lIa sempre com, mUlta attenção, estava conseguido o
propositQ da alliança, e o Paraguay, como disse ainda
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hontem o nobre senador, reassumia sua plena sobe
rania, collocava-se nas mesmas condições que anLes da
guerra, Lratava -de igual a igual, podendo aceiLar ou
recusar as proposições ele paz que lhe fizessem o al
liados; os 11ue u Lentavam e Las opiniões, digo, elavam
força á crença que gras ava no Paraguay pelo Lempo
que. decorreu do ,1. o de Março á celebração do accôrdo
preliminar de paz, de que os alliado não preLendi~m

daquella republica mais do que aquillo que já tinham
obtido. Era preci o, pois, destruir esta crença; era
preciso mostrar ao govemo provisol'io que os al1iados
se haviam proposto mais do que acabar com o govel'llo
de. Lopez , que tinham sido previdenLe e não h3viam
feito tamanhos sacriflcios para chegar a uma paz que
não fosse. segura.

O accórdo preliminar de paz satisfaz a esLe pensa
mento. O governo al'fTenLino, posso dizêl-o, repug
nava tambem no principio áquelle accôrdo; mas enLão
já o governo oriental esLava inteiramente conforme
comnosco; o plenipotenciario oriental, digno ex-mi
nistro das relações exteriores daql1elle Estado, declarou
francamente que, se a principio duvidava da compo
tencia do governo provisorio para a celebração dos aj ns
tes de paz, em face das novas circumstancias, depois
de terminada a guerra, insLi tuido como se achava o
governo provisorio, elle opinava diversamente, e en
tendia que era opportuno celebrar os ajustes de paz.

O SR. ZACARIAS: -Ajustes preliminares.
O SR. MINISTRO DE ESTR,\. -GEIROS :-0 governo argen

tino; movüfo por sentimentos que o honram e que lhe
dão direito á nossa estima e conliança, longe de fazer
questão de amor proprio, cedeu nesta parte, e cele
brou-se o accôrdo preliminar de paz. Os assumptos re
solveram-se de commum accôrdo, e não unicamente se
gundo o pensamento de um dos aUia os.

O SR. ZACARIAs:-:M:as ainda instado, não fez o tra
tado definitivo, que é a questão adiada.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: -Estou expondo
a V, Ex. o que occorreu, e chegaria a esse ponto, como
estou chegado, O tratado definitivo foi com elIeito
alHado; mas em que termos? Veja o nobre senador o
espirito de harmonia, de moderação, que presidiu a
esta negociação por uma e outt'a parte. Em que termos
ficou adiado? Dec larou-se por ventura incompetente o
governo provisorio para entrar -em taes ajustes? Não;
convei{)-se em esperar pela eleição do goyerno parma
):rente.
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o SR, SILVEIRA DA MOTA: - Isto era declarai-o inGom~

peten te.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGElROS:-Não, senhor ...

Prevendo-se que essa organização politica do Paragu1l'y
pouia demorar· se e não elevendo os ajustes definitivos
ficar adiados por muito tempo, e tipulou-seno accôrdo

de 20 de Julho, que, dada essa hypotbese, os alliados
deliberariam o que devessem fazer, A solução não podia
ser outra, estava prevista; tralar-se-hia então com o
governo provisorio, porque não e havia de crear
uma outra en tidade pc ra com eUa celebrar os aj ustes
definitivo, logo.,.

O SR. ZACAUIAS:-Logo, não se fez aju te definitivo.
O SR. l\IINlSTRO DE ESTRANGEIRO :-... logo, não se fez

ajuste definitivo, mas não se declarou o governo provi
sOl'io incompetente para celebraI-o; logo, concor
dou-se em adiar a questão para, e fôr possivel, tratar
com ogoverno permanente; preferiu-se, sendo possivel,
tra tal' com es te.

Não é isto, Sr. presidente, um bom accórdo, que
tan to tem de honroso para o governo argentino, como
pal'a seus alliados?

O SR. ZACARIAS:-Acho que sim; mas o que digo é
que uão houve ajuste definitivo.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:-E' eX:.lcto; não
houve ainda ajuste definitivo.

O SR. SILVEiRA DA 1\101'A:- Porque o governo provi
sorio não quiz.

O SIl, l\iINISTRO DE ESTRANGEIllOS:-O govel'no provi
sodo ao principio não se havia manifestado a este
respeito; mas é natural que o vencido, que tem de
receber ~onc1ições onerosas, não seja o mais faci! em
receLel-as; de de que estava COI) hecida a dissidencia
eutre os governos alIiados, o governo pl'ovisorio adheriu
á opinião que lhe era mais favoravel : a que adiava os
aj us tes c1eftnili vos.

Não se celebraram os ajustes definitivos por este
motivo. TÓS não podíamos, quando havia um meio de
conciliação tão I'aooavel e amigavel, separarmo-nos do
govemo argentino, e emprehender a celebração de
aju. tes independentemente delte.

O SR. ZACARlA. :-Acho que obrou muito bem.
O SIlo MINISTRO DE E TUA GEIUO :-Nosso fim era

que não se julgasse que a morte do marechal Solano
Lopez, ou o desapparecimento de seu governo era o
unico fim que os alJiados tiveram em vista. O trat&do,
c tabelecendo as condições de paz que deviam ser
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:lcei las, sa I"a \'a Lojas as cont.:es õcs gcncros'l" Iur
os alIiados julgas em convenien tes, 'finhamos ai nda
outro pen amento, e era que o aju!>tes definitivos não
ficassem indeU nictamen te ad ia dos, co mo desgraçada
mente ftcaram os da cOllvpnção de 1828, que põz termo
á guerra da Cisplatina. Estes fins foram conseguidos;
não e declarou o governo provisorio incompetente;
com sciencia e assentimento delle, pre\'iu-se que, dada
a l1ypotbese possivel de que a organização poli tica do
Paraguay se prolonga se, o alliados celebrariam os
aj uste de paz com o gover'no es tabeleciclo.

Mas, Sr. presidente, posto que seja mui to apre
ciavcl a approvação do nobre senador ao que se fez,
todavia eu devo (porque póde dar-se a hypotllcse dc
que tcnhamos ainda que cclebrar os ajustes definitivos
de paz com o governo provisorio) cu devo contestar a
opinião do senador, quando entende que o goycrno
provisorio era incompetente para aquelJe ftm.

O SR, Z.\últIAs:-Esta é que ó a questão.
O SR. l\lINIS'fllO DE ESTIUNGEInOS: - Porque é o go

verno provisol'io incompetente? A principio, poder
se-bia dizer, porque era 01110 da eleição de poucos
Paraguayos, e porque essa eleição, feita cm pl'esença
dos alliados, podia considerar-se não ioteira mente livre.
Mas, Sr, pl'esidente, quaes eram os elementos habeis
para constituir o governo do Paraguay, senão os que
existiam da parte dos alliados quando se constituiu e
organizou o govcl'llo provisorio? A população para
guaya l1abil para consti tuir o governo era es a,
Devia-se esperar pela que estava com o inimigo, p&la
ma ior parte mulhel'es e o seu exerciLo ?

O Sn, Z.\CARIAS :-A maioria,
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Não a maioria, a

minoria" ,
Devia-se, esperar pelo cxercito que ainda restava a

Lopez, exercito que, ou teria de succumbir nos com
bates, ou não viria senão nas condições de prisioneiro 1
Não é direito de venced.or, emquanlo se não firma a
paz, reter os prisioneiros? Quereriam os nobrcs ,c
nadores que, para fazer numero, soltasscmos os pri
sioneil'os no dia seguinte ao da nossa victoria, afim de
que elles fossem c.onstituir governo e viessem tratar
comno co? Esta poli tica seria aconselhavel?

Entretanto eu admitto, SI'. presidente, os escru
pulos que manifestam os nobres senadores quanto á ca
pacidade moral e juridica do governo provisorio no
primeiro periodo da sua existencia; mas quando esse
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governo era o unico do paiz, porque já liem exi~tia o
phantasma do govcrno de Lopez; quando esse gov~rno

estava reconhecido e obedsecido em toda a npublica;
quando elIe tinba exercido ua soberania inteiramente
livre em tudo que respeita á jurisdicção civil, salvo
a jurisdicção militar que não podia deixar de competir
aos generaes pelo que toca aos seus exercitos; quando
esse governo havia até exercido a soberania exterior
recebendo enomeando consules ; porque razão não con
siderar lal governo, aliás filho de uma eleição popular,
como competente para tralar? .

O nobre senador sorri-se, porque, infelizmente para
mim e para o governo imperial, o nobre senador dá
mais credito ao que dizem as folhas que nos guer
reiam no Rio da Prata, e á imprensa opposicionista do
Brasil, que facilmente transcreve os artigos dessas
folhas, do que ás informações do governo do séu paiz,
e daquelle que o representava junto dos governos al
liados. A eleição foi livre; não tivemos candidato para
o governo provisorio, com0 aliás aqui se disse. O
facto o demonstrou; quando aqui se declarava que
o representante do Brasil eslava empenhado pela
eleição do Sr. Egusquiza, cste senbor era excluido das
combinações populares, e o ministro do Brasil acei tava
de bom grado o voto do povo paraguayo. A eleição
foi livre, repi to; a soberania paraguaya foi comple
tamente resalvada pelo accórdo de 2 de Junho, no
qual se estabeleceu que o governo teria pleno exer
cicio de sua soberania interior, salva a jurisdicção dos
generaes alliados pelo que toca aos seus exerci tos.

Mas se este governo já estava constiluido, obede
cido em toda a republica; se não havia outro, porque
no dia da victoria não poderiamos tratar ·com elIe?
Eu peço aos nobres senadores, illustrados como são,
que me apresentem um só exemplo, não digo de uma
guerra tão calamitosa como esta guerra de cinco annos,
que tantos sacrificios Coustou a todas as ires nacões al
liadas, mas que apresentem o exemplo de uma ·guerra
qualquel' em que o \Tencedor no dia da victoria se
retirasse, para que o vencido lhe dissesse depois quando
e como queria tratar a respei to das condições de paz.

O SR. ZACARIAS :-Ninguem queria isto.
OSR. l\fIN1STRO DE ESTRANGEIROS :-E' isto o que se

quer, quando se diz que o governo estabelecido não
era competente, que deviamos esperar que o Paraguay
entrasse em um trabalho de organização politica, qll8
nos apresentasse urn governo quando julgas e conve-

4,
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niante, para então sabermos se esse governo aceitava
ou não.as con~ ições de paz.

Q SR. SlLVE1RA DA MOTA :-Isto se faz nas capi
.tulações.

O SR. ~hNISTRO DE ESTRANGEIROS :-Isto se faz nas
capitulações militares pai' um ajuste pal'cial; isto se
faz tambem na paz geral, porque não ha paz sem que

.as condições desta sejam aceitas. Não se faz uma guerra
de cinco annos, não Si) praticam tamanhos sacl'ificios
para esterilisar a :victoria, para, no dia desta, di~er-se :
não podemos tratar, não temos com quem tratar. Em
.hora haja em fl'ente dos alliados um governo I'econhe·
cido, não o I'econheçamos ; quando se organizar outl'O,
procuraremos então saber se aceita ou não as condições
-da paz: entretanto, cesse a occupação militar e reti·
remo-nos.

Sr. presidente, esta opinião, perdôem-me os nobres
senadores, não é sustentavel; eu reconheço a insuffi
·ciencia de minhas luzes, absolutamente fallando, e mais
ainda comparando-as com as tIos nobres senadores,
mas lhes peço que me apresentem 11m só exemplo em
.que o vencedor procedesse ·de semelhante modo.

Tra ta-se, Sr. presidente, de um governo que, se·
-gundo os nobres senadores, não devia merecer dos al
iiados a consideração ·de tratar com elle, mas que me·
receu já do governo dos Estados-Unidos o enviar para
alli um agente diplomatico, entl'etanto que os nobres
senadores ainda sustentam que os alliados não podiam
.:tratar com esse governo provisor io ...

O SR. ZACARiAS :-E V. Ex. não tratou.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Não tratei, por

·que não podia deliber'ar livrl·meRte ..•
O SR. ZACARIAS :-E' o que sustentavamos.
O SR. MiNlSTRO DE ESTRANGElROS:-O nobre senador

nega a competencia.
O SR. ZACARIAS :-Nego.
O SR. 'MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Em que funda o

nobre senador a incompetencia? Se é um governo de
eleição popular, se é pelo menos, um governo de facto
3á estabelecido, reconhecido, e obedecido em todo o
paiz, porque não tra tal' com elle? Aqui até se invocou
as constituições dos Estados Amel'icanos; disse-se que
·segunda essas constituições, os governos não podem
ratificar tratados sem approvação de um dos ramos
·do poder legislativo. Mas eu pergunto: qual é a cons
-tituição do Paraguay?

O SR. SILVEiRA DA 1\10TA :-Elles a tinham.
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o SR. rtllNISTRO DE ESTRANGEIROS: -Nunca a tiveram;
o governo era absoluto; é indispensavel que seja cons
ti tucional agora para tra tal' com os alliados depois
de sua victoria? O governo alli foi sempre absoluto,
nunca dependeu desse simulacro de congresso para ra
tificar seus tratados.

O SR. SU;VEIRA DA MOTA :-Teve um congresso.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: -O nobre senador-

não ha de querer sustentar que o congress{) do Paraguay
fosse um congresso livre.

Mas, Sr. presilfente, eu quel'o a este respeito apoiar
me em autoridade que deve merecer muito peso aos
nobres senadores; eu posso ser accusado de ignorancia
de direito, e toda accusação que se faça neste sentido,
cu a aceito ....

OSR. ZACARIAS: - E' modestia de V. Ex.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - •... com quanto

não procedesse só por mim, mas guiado pelas luzes de
meus coll"egas. Vou· proc-urar autoridades que sabem
não só os pri-ncipios mais triviaes, ma~ até os principios
mais « sublimes» do direito internacional.

Diz Whcaton, nos seus elementos de direito interna
ciona I, a respei to dos ajustes de paz:

« Por outro lado, a conservação da sociedade exige
que os empenhos contrahídos por uma nação sob o im
perio da força, e que implicam a destruição de suas forças
militares, a angustia do seu povo, a occupação do seu-
territorio pel'o inimigo, sejam tidos como obrigatorios.
E com efIei to, se assim não fosse, as guerras só poderiam
temlÍnar pela submissão e ruina total da parte mais
fl'aca: e a imperfeição das considerações ou a desigual
dade-das condições de.um tratado, que sel'iam sufficienles
para fazer romper um contracto entre particulares, sob
o pretextõ de grosseíl'a desigualdade ou de lesão enorme,
não ministram razão sufficiente para que uma nação
recuse o cumpTimen to desse 1.ra tado. )

Os nobres senadores sustentaram que o governo do
Paraguay não tinha nascido d~ uma organização per
feita, preexistente; e não podia trataI', porque seus
compromissos não seriam obl'igatorios para a nação
paraguaya; mas ahi está Wheaton asseverandó-nos que,.
nas condições excepcionacs de uma guerra, o governo.
de facto que existe póde tratar:. qlte os seus compro
missos são perfeitos, obrigatorios, que nãb pMe allegar
a desigualdade das condições nem a sua fraqueza em
presença do vencedor; tem que firmar a paz, e, se o nã'"
fizer: pl'osegue a gu·erra. ou a occupação militaI'.
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. Vou apresenta,r outra autoridade de grande voga
entre os _Estados sul-americanos, André BeIlo, que é
ajnda mais explicito. Diz ene:

« a tratado de paz não deixa de ser obrigatorio por
ter sido celebrado por uma autoridade incompetel!te,
irregular ou usurpadora, se esta tem a posse apparente
do poder que exerce, posse que basta para legitimar
seus actos aos olhos das nações estrangeiras.

« Nos tratados de paz, ainda mais do que nos outros,
é preciso ater-se a esta regra. Os successos da guerra,
umas vezes embaraçam a ordem politica dos Estados,
outras a all.eram e deslocam; e exigir então a rigida
ob ervancia das formulas constitucion.aes, fOra dilli
cultar o restabelecimento da paz quando,mais necessario,
isto é, nessas épocas desastrosas.

« No sentir de alguns, o tratado é immediatamente
.obrigatorio, ainda mesmo que a autoridade que faz a paz
tenha excedido os poderes que lhe são marcados, quér
seja pelas leis fundamentaes, quér seja pela natureza das
cousas. Não é faro ver-se uma nação na necessidade
imperiosa de comprar a paz mediante um sacrificio que
no curso ordinario nenhum dos poderes constituidos,
nem talvez a propria nação, tem faculdade de fazer
ordenar. Se a cessão immediata de uma provincia é o
unico meio de atalhar a marcha de um inimigo
victorioso; e a nação, esgotados todos os recursos,
acha-se na all.ernativa de obter a paz por aquelle preço
ou perecer, um perigo imminente de tanta magnitude
dá áquelle que a dirige, por limitadas' que sejam suas
faculdades em ou tros casos, todas as que fõrem ne
cessarias para asaivação commum. E' esta uma das
applicaçães mais naturaes e legitimas da-quelle axioma
de direito publico: sal71s pap711flex esta. J

En tendem, porém, os nobres senadores, ou alguns
delles, que, por não haver constituição politica no
Paraguay, não podemos celebrar os ajustes de paz
com o governo estabelecido ....

a SR. ZACARIAS: - Não fallei na constituição do
Paraguay.

a SR., MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - ...Que devemos
esperar pela organização poli tica daquella republica
para então decidirmos defini tiTamente a questãoda,
paz ou de guerra.

O SR. ZACARIAS:-Estã no tratadodo LO de Maio.
a SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Sr. presidente,

prolongar-se-hia muito a discussão se eu me propuzesse
agora mostrar ao nobre senador, que o tratado do LO
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de Maio de i865 não inhibe que os alliados tratem
com o governo provisorío. Bem ou mal, demonstrei
a proposição contraria á dos nobres senadores no se
gundo memorandum, que dirigi aos plenipotenciarios
oriental e argentino, e que não foi refutado. A ver
dade é, porém, que os- nobres senadores dão á nossa
guerra com () Paraguay, e estabelecem como principio,
uma solução nunca vista: o vencedor no dia da vic
toria retira-se, e espera· que o vencido se organize
como e quando quizer, para dizer então se aceita ou
não as condições de paz! Felizmente, Sr. presidente,
os grandes inconvenientes desta opinião estão, senão
no todo, em boa parte removidos pelas disp.osições
sansa tas e amigaveis do governo provisorío, e pelo
accÔl'do preli;:ünar de paz de 20 de Junho deste anno.

Se assim não fosse, se os alLiados houvessem se
guido á risca esse escrupulo dos noJ}res senadores,
escrupulo a que um illustre senador pela Bahia, hoje
fallecido, se estivesse aqui presente, chamaria apices elo
dü'eito, porclue aprendi com elle q;ue não se governa
as sociedades com apices de direI to ... se os alliados
houvessem seguido. á risca as idéas dos nobres sena
dores, sua situação, depois da victoria, seria esta:
estariam vencedores, não haveria inimigos com quem
combater,. mas tambem não haveria com quem ajustar
as condições de paz I Se nos retirassemos, abando
nariamos nossos direilos de vencedor: se ficassemos,
prolongariamos a occupação milHar, e levantariamos
serias desconfianças contra as intenções dos alliados
relativamente á integridade e independencia do Para
guay. Felizmen.te o bom accôrdo dos alliados pôz suas
justas pretençóes fóra de perigo; deu-lhes todo o funda
mento, e resalvon os direitos de belligerantes vence
dores. A republica do Paraguay, e o seu actual go
verno, como qualquer outro que se estabeleça, já
sabem que os alUados têm de exigir condições que
elles Julgaram necessarias á sua paz futura com aquelle
Estado, que julgaram conformes á boa razão e ao
direito, e que receberam pela victoria uma sancção
irrecusavel.

Sr. presidente, a opinião que combatemos foi ao
ponto de dizer que tudo quanto se estipulou no tra
tado do L° de Maio de 1865, a respeito de navegação
e limites, é inteiramente facultativo para os alliad(:)s
entre si e principalmente para a republica do Pa
raguay. O tra tado do L o de Maio ,disse-se, não teve
cm vista resolver a questão de limites; nem exigü'
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con~ições essenciae ao livre transito c á nave~açâo
directa dos governos alliados; o tl'atado do 1.0 de Maio
de 1.865 só teve por fim acabar com o governo do ge
neral Lopez, ..

O SR. ZACARIAS :-Não, senhor: ninguem disse islo.
O SR. SILVEIRA DA l\fOTA :-Ninguem disse.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROs:-Perdôe-me: eu li

os discursos dos nobres senadores.
O SR. ZACARIAS :-Não leu bem.
O SR. MINISTRO DA l\fARINHA :-Se não disseram, é con

sequencia do que dii:seram.
O SR. ZACARIAS:- E' má logica.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Póde ser que a

minha lo~ica não ande bem para o nobre senador •..
O SR. ZACARIAS :-Não me dirigi a V. Ex.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-.. , mas, eu tenho

memoria, e não me hei de retiraI' deste debate sem
confirmar, com as palavras dos nobres senadores, quanto
estou affirmando em referencia a elles. Aqui se dis~e

que no tl'atado os alliado não se comprometteram a
sustentar uma linha de fronteira ....

O SR. MINISTRO DA MARINHA :-Apoiado.
O SR, ZACAnIAS :-Se o penni tte, ell explico o sen

tido de minhas palavras.
OSR. l\fINISTfiO DE E'TRANGEHlOS :-Se V. E'(. quizer

explicar, e o Sr. presidente o permit.tir, cu ento-me.
O SR. SILVEIRA DA l\fOTA :-Continue.
O SIl.. MINISTRO DE ESTRANGEIllOS :-Quem adisse ma is

explicitamente foi o nobre senador pelo Rio de Ja
neiro, negociador desse tratado. a quem eu devo mil
elogios e agradecimentos pela prudencia com que se
defendeu e tratou destes assumplos, e ainda lambem
pela benevolencia que se dignou dispensar a seu suc
cessor. O nobre senador 'nos disse: « Quando firmámos
o tratado do L° de Maio e se descreveram as fronteiras
do Brasil e da Republica Argentina com o Paraguay_
não se teve em vista determinar a solução que os al
liados deviam exigir da republica ...

O SR. ZACARIAS: - E' outra cousa.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - . - . e pela qual

aceitavam um compromisso reciproco. J

O SIl.. ZACARIAS: - O que eu di se ê que não se re
solveu a questão.

O SIl.. l\'hNISTRO DE ESTl:ANGEIROS :-0 nohre senador
até nos disse qual foi o pensamento que tiveram os
negociadores ao àescrever as fron Ieíra da Republica
Argentina e as do Brasil com f} Paraguay. (). nnbrf'"
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senador disse que o fim foi estabelecer o maximo das
pretenções, para saber-se que depois da victoria os
alliados não seriam mais exigentes do que antes della ...

O SR. SILVEIRA. DA MOTA :-Isso mesmo já é diverso;
o maximo das pretenções ..•

O SR. MINISTR0 DE ESTRANGEIROS: - SI". presidente,
dizer-se que no tratado se estabeleceu o maximo das
pretenções para que os alliados manifestassem desde
logo que não queriam depois da victoria mais do que
antes, ou no começo da guerra, é o mesmo que dizer
que entre os alliados não ha compromisso senão de
não exceder esse maximo, e que o Paraguay póde J

sem que dahi resultem obrigações reciprocas para os
alliados, recusar os limites fixados. Se não é esta a
intelligencia da opinião que sustentaram os nobres
senadores, en Ião não posso comprehender qual seja o
pensamento de SS. EEx. Pergunto se acaso o governo
do Paraguay recusasse o reconhecimr.nto das fronteiras
assignaladas no tratado do 1.0 de Maio, se, por outra
parte, os alliados não esti vessem dispostos a ceder dessa
linha divisoria, a fazer concessão alg-uma, o que seguir
se-hia? Os alliados estavam ou não, ligados pelo tra
tado do 1. 0 de Maio a su~tentar seus direitos quanto
a limites? A victoria lhes dava, ou não, o dire.ito de
exigir o reconhecimento de suas fronteiras? Esta é
que é a questão.

Segundo a doutrina aqui susten tada pelos nobres
senadores, o vencido pMe tratar depois, como antes
da guena; póde approvar, ou rejeitar livremente.
Não é isto o que dispõe o tratado do L o je Maio
de 1865, e eu pl'ocurarei demonstal-o.

O nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro,
negociador desse tratado, nos disse que não fallava
como negociador, mas co'no,membro desta casa. S. Ex.
ha de permitlit'-me declal'ar que não posso alcançar
bem a distincção entre suas opiniões como senador,
e as que podel'ia enunciar como negociador do tra
tado. Mas, ainda quando o nobre senador invoc~sse
sua autoridade de negociador, eu tinba para oppdr-Ihe
não só a intelliJ:\'encia que o governo imperial, assim
como seus alliados, pMe daI' ao tratado, segundo a letra
e espirito deste, mas tambem a opinião dos outros
negociadores. Eu tive a honra de conversar com o
Sr. general D. Bartholomeu Mitre, e Dr. Elizalde; eHes
não fazem mysterio a esse respeito, e bem o mostram
os artigos da Nacion onde escrevem. Disseram-me
ambos, e o t~m dito pela imprensa de Bllenos-Ayres,
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que o tratado do 1. o de Maio se propôz resolver as
questões de limites, salva qualquer generosidade que
os alliados queiram ter para com o vencido, havendo
elies reconhecido aquelle direito, e tendo-se C<lmpro
mettido a sustentai-o. Tambem os negociadores ar
gentinos dizem, como nós dizemos, que, se não houvesse
possibilidade de um accôrdo amigavel com o governo
do Paraguay, se 0$ meios persuasivos não fossem bas
tantes para que a questão de limites se resolvesse
amigavelmente, a victoria dava aos alliados o direito
de exigir aquillo que julgaram conforme ao seu le
gitimo dominio terri torial.

Portanto, é uma questão grave esta.
O Sn. SILVEIRA DA MOTA :-Gravissima.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:- Onobre senador

pelo Rio de Janeiro deu ao tratado uma intelligencia
que é contestada pelos negociadores. argentinos; deu
ao tratado uma intelligencia, que é tambem contestada
pelo governo imperial, eu devo dizel-6 francamente.
Uma cousa, Sr. presidente, é aconselhar generosidade
e moderação com o vencido, outra cousa é desconhecer
os direitos que a victoria dá ao vencedor, outra cousa
é desconhecer os compromissos que os alliados esta
beleceram entre si pelo seu pacto de alliança. Eu
entendo que os alliados devem ser generosos para com
o vencido, e o têm sido; o governo imperial, assim
como o argentino, não tem cessado de manifestar as
disposições mais generosas para com a republica do
Paraguay. Mas, dalli para concluir-se que a respeito
de limites, de transito Iluvial e de navegação directa,
o Paraguay póde hoje tratar comnosco como tratava
antes dessa calamitosa guerra de cinco annos que prQ
vocou, 'desses grandes sacrificios que fizeram as tres
nações alliadas e a propria republica do Paraguay;
dizer que pMe fazer-se isto, senhores, é esterilisar
completamente a nossa victoria, é negar as condições
de uma paz segura que tão sabiamente os governos
alliados julgaram indi3pensavel, e estabelecenm com
compromissos solemnes em seu tratado. .

O SR. SILVEIRA DA MOTA:-Então porque aceitaram o
artigo substitutivo?

O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROs:-Rei de.responder
ao aparte do nobre senador, quando responder tambem
ào q.ue disse o nobre senador pela Bahia a respeito do
art. 2. o do accôrdo prelimInar de paz, e se porventura
escapar:me este ponto, rogo encarecidamente aos no
bres senadores que venham em meu auxilio.
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o SIl.. Z.\.CARL\ :-E' melbor tratar logo deIle.
O Sr.. i\I1~ISTRO OE ES'!-'RANGEIR05:- Vou pela ordem

natural das illúas; (luero primeiramente examinar os
outros pontos do tratado do i. o de Maio, pelo que toca
ás condiçõ~s ele paz; depois irei ao art. 2, o do accôrdo
preliminar. As denegac,õ s dos nobres senadores me
tiram o animo de proseguir na disCllSS5:0 sobre esLe
ponto, Eu suppunha fõra de duvida clue os nobres
senadores tinham dito, repetido e susLentado, com
todos os recul'sos de sua illustração, que o tratado do
L o de Maio de 1.8l:i5 nada estabeleceu de obrigatorio
quanto a limites nem mesmo quan to á navegação, e
que seria exercer o direito de conrrui'ta, se preten
dessemos exigir do governo do Paraguay que reco
nheça tal fronteira com a Republica ArgenLina, tal com
o Brasil, e o mesmo pelo que toca ao Lransi LO iluvial e
navegação directa. Mas os nobres senadores 11a pouco
pareceram-me contestar essa proposição, declinar de
si esta opinião. Tenho, porém, Sr, vresidente, bem
presente em minha mamaria que foi esLa a doutrina
aqui sustantada, e enLão é preciso examinar o tratado
do 1.. o de Maio, para vêr-se se pOI' ventura eUe deixou
estas questões indecisas, d pendentes em todo o caso
do livre as entimento 1.10 vencido. E' preciso examinar,
á vista deste tratatlo, se, pelo que toca a limites e á
navegação, estamos hoje para com a republica do Para
guay como esLavamos anLes da guerra; isto é, se a
güerra veio sómente acabar com o governo de Lopez,
livrar-nos desse pesadello.

Sr. presidente; o tra tado do J.. o de Maio foi mais
previdente do que suppõem os nobres senadores,
quando lhe dão essa inLellígenciá, Eu li um discurso
proferido nesta casa, em que se disse ao meu nobre
collega ministro dos negocios es trangeiros, interino,
que a guerra do Paraguay não teve por fim resolver
questões de limites; que questões de limites não se
resolvem pela espada; e então, querendo-se assig
naIar as verdadeiras causas do rompimento elo dic
tador Lopez com o Brasil e com a Republica Ar
gentina, disse-se: «O dictador do Paraguay não foi
movido por outra causa que não fosse a ambição de
gloria e de inlluencia nas qll.estões IJoliticas do Rio
da Prata. »

No empenho de susLentar essa opinião, invocou-se a
mediação do Paraguay em BllBnos-Ayres, no conUicto
e!1tre aquelLa pI'ovincia e o general Urquiza, como pre·
sldente da Confederação Argentina, então constitui-da

Õ
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por 13 pt'ovincias: invocou-se essa mediação como prova
da ambição que Lopez tinha de tomar parte nos con
selhos diplomaticos do Rio da Prata.

Sr. presidente, é preciso esquecer a historia politit:a
do Paraguay cem seus vizinhos, e particularmente com
o Imperio, para se Ilstentar qne o dictador Lopez não
teve em vista senão ambição de gloria, e o desejo de
influir, ou prepo-nJerar na balança politica do Rio da
Prata. Todos nós sabemos -que o governo do Paraguay
tinha um systema poli tico, cuja ba e principal era se
parar-se de seus vizinhos, evitar o contacto de seu povo
com os povos vizinhos; para este fim eUe não queria
resolver as questões de limites do modo mais raLOavel ;
queria separar-se por grandes obstaculos naturaes, in
terpclr deser tos en tre o povo paraguayo e os povos
limitrophes. Foi por isto que, não tendo razão para
contestar-nos o territorio ao norte do Apa, de de este
rio até ao chamado Rio Branco, em uma extensão de
20leguas de territorio, propôz que o neutralisassemos.
Não queria esse territorio para occupal-o, queria-o para
que não fosse occupado pO'r nós, a fim de evitar o con
tacto da população de Mato 6ros. o com sua população.
Contestava á Republica Argentina o dominio de toda a
margem direita do rio Paraguay, e occupava uma racha
de territorio contiguo á 'prevjncia de Conientes, como
valvula de respiração para o exte~'ior, quando os }'ios os
tivessem fechados, oomo estiveram no tempo de Ro a >

sendo que foi por esse territorio qlle Francia e seu
successor se communicaram comnosco. Os embaraço
que o governo do Paraguay punha ao livrê transito
fluvial provinham da mesma causa. Franqueada inteira
mente a navegação, não havia 'como impedir o contacto
da civilisaçã:o e trangejra.

Quanrlo, forçado pelas 'circumstancias, e por nossas
razões de direi to, o presiden te Carlos An tonio Lopez
franqueou a navegação do rio Paragua'Y a todas as ban
deiras, com a unÍ'Ca restricçã'ü re~ativa aos navios de
guerra, elle com prf'hcndeu logo que Tea va uma situação
nova, e que já não havia como obstar á influencia da
civilisação dos Estados vizinlJos; (Jne e ta iria pene
trando por entre o povo pal'agnayo, bem que apezar do
seu governo; que a nossa. que tão de 1imite~ teria ii sua
justa solução como consequenria nccessaria do desen
volvimento que a lJaYegação e o commercio deviam dar
com o andar do tempo á provincia de Malo Grosso.
Desde en tão os arma.men tos no Pa raguay tomaram maior
incremento. Ma , cumpre dizeI-o, o presidente Cario
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AntO'nio L(}pez. nunca teve em vista a guerr.a offensiva:
IH'cparou-se sempre para a defensi va.

Era tão obstinado, ou. talvez. mais obstinado do que
o filho, quanto ás questões de I imi tes, e quan to á questão
Ouvial, porque as suas idéas de redu ão eram incom
pativeis cem uma r-esoluç'do franca e justa destas ques
tões. Se, porém, @ prcsid·ente Carlos Antonio Lopez não
houvesse falleciüo, a guerra do Paraguay não se daria;
elle, rep·ito, preparava-se para a· ue[ens.iva, e nunCa
para a offemiva.

o. SI\'. SIL"EIRA D''\ MOfI'A :-Tinha. mais. juizo fIue o
filho.

O Sn._ MI'lISTRO .&E E::;TRA1'C8IROS : - o. presidente
C:lr~os Antonio Lopez nunca p,retenLlen i,nnlür nos ne
gucios polüicos do. E,;Lal!os viúnhos; pelo contrario,
Linha medo-dc ingel:i'L'-s' ucHes; queria que o deixassem
bem isolado.

Além dessas quesLões, SI'. presidente, havi.a da parte
do Paraguay o re 'cio lle que a Repub-lica Argentim
atLen ~aS3e' con hl,'a· a sua i'fldependencia e soberania; 1;\,

, mai's ou menos p~'oHunciada, esta desconfiança, que a
princip~o só ex.isüa a re.peito- da Republica Argentina,
mais tarde se gerou no animG elQ goverLlo paraguayo a
respeito de Brasil. O presidente CHios Antonio Lopez
armava- c para c.Lefeml.('f-Se na' qucstões que ustentava
súbre limit~s e transito auvial, e pOI' e, sa desconfiança
que a ~'cspei to de :ua indepcndencia. ell~ nu.tria não só
contra a Repuhlica Argentina. COlllO contra o lmperio.

Basta recordar, Sr. presidente, os con1lictos occor
rido entre a Repuhlica. d:o Paraguaye seus vizinhos:
todos elles nasceram. da· q,Qestão telritol ial e da questão
iluvial. O governe impc'l·ia·l, 01:1 o presidentc dc Mato
Gro SO, uma vez mandou OGClipal1 a i.lha do Pão de As
SUlCar, que Jl'OO pe'rteBce-, porque fica fronteira e muito
proxima á margem do, Pa-raguay q·ue é tla sobcrania
brasileira. €arlos Antonio Lopez.mandou logo uma ex
pediçã:o, qll,e, aprovei tando-se da iD'Lprevidenci,a do pre
s-idente da,quella provincia, fe~ dcsoccupar, a ilha. Os
conflictos, mais ou menos gra·ves., que t.eve com a Re
l'Jl1.blica Arg'entina tambem se t1el'ivaram d·estas causas:
questões de, limites, e q.uesI.Õe~ de soberania Iluvial. E
foi cadJa vez tomando mais OJ'pO a sua desconfiança de
que tanto o Brasil como a Republica Argentina tinham
'vistas ambiciosas sobre o Paraguay.

Depois destes fac~os, Sr. pl:csi,dcnt.e, como é que,
consultando-se a historia contemporanea, conhecida de
todos nós, póde dizer-se que o ex-dict.ador do Paraguay,
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o ID3f chal Francisco SolaDo Lopl'7. rompêra cm guerra
conlra O Bra~il e a Repuhlica Ar,rrc'ntina unicamente
por cau.a de amor de ~\r'l"ia r. de innl1encia no<; dr linos
dos POíO<; elo Rio da Pl'iOl'l '! O filei ela mediação em
Buenos Ayres só por si. :1:l1(la f[Uf' li\'f'S<;(' occorrido s.ob
a presidcncia dr) marecilal Francisco olano Lopez, não
provaria que a causa unic:\ da guerra fo'se a que a.se
yerou o nobre senador, a fJnrm me tenho referido. Es a
mecliaçã leve lugar ('111 IS,)\), ainda soh a l-rrsiden ia
de Cario: Antonio Luprz: ('S8:1 medi,lçâo foi dctcl'Ini
nada pelos serviços que lião l1aria mnilo o !!"cncral Ur
quiza pre, táraaof'aragllay, indo cm ressoaú Assnmrção
para ml'diar 110 conDi 'lo entre aquella repnhlica e os
Estados-Unidos, Eolão o governo do Panl:rll:l'y entell
deu Cju era occa ião opportlllla para flrar I1rm com o
(reneral UrC[lliza, e tamhem com Bueno·-Ayrcs. ol1'ere
cemlo <;na mediação drroi~ da balalha ele Ccpl'da: apro
veitando-se habilmente do de. peit que elltiio havia da
parte cle Urqui7.a contra n('<;, por não termo<; aceitado
uma allia n~a con tra Blleno -Ay res. Ogoverno ele Buenos
Ayre<; (;. lava di~posto a aceitar, e creio que preferiria
a nossa meuiação; mas, vrndo que a outra parte acei
tava de preferencia a mediação paraO'uaya, annuiu a
cIla. ão houve, pois, da parle de Carlo. Antollio Lopez
desejo de intervenção nos neO'oelo do Prata: elle quiz
apenas prestar um seniço que lhe ern fa ii, que não
lhe trazia o menor sacrif11 io, ele que não 1J1e resnHa a
o menol' compromú;<;o, e que o fI iXClva em boas rela
ções com os dou vizinhos de qnem mais receia"a: o
general UrqllÍza e a província de Buenos-Ayres. E este
facto deu·se sob a presic1encia dn pai e não do ilibo.

Sr. presidente, não ha duviuil que o marechal Fran
cisco 80lano Lopez, achando o pniz armado não para a
o1Tensiya, mas para a defensi,a, com uma linha tele
grapbica, com um caminho de ferro para o interior;
achando o paiz todo mililarisado, deixou- e pos uir de
grande "ai lade, c concebru plano de ambição de gloria;
mas sem duvida não <;e lanço11 na guena unicamente
por essa ambição. Fel-o lambem porque conhecia as
quesL0es que estavam pend ntes, e viu que, mais dia,
menos dill, se não fossem resolvidas am igavelmen te,
trariam a guerra, e então disse: «aproveitemos a
occasião. »

Senhores, eu li, e o referirei unicamente por amor
da historia, toda a correspondencia confidencial do mi
nistro dos estrangeiros do ex-ji::tadol' Lopez, o Sr.
Berges, com os seus agentes no exterior, e neila de·
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parei com o seguinte: Quando começou a revolução
Flàres, no Estado-Oriental, pão maoil'estava o ex-tlíc
tador nenhuma intensão hostil t;ontra nós, tanto assim
que, instado pelo governo de Montevidéo para que to
rnasse uma parte mais activa em seu favor, re~pondeu

elIe: « Já tenho feito muito, e o Bra. iI, que é mais
in teres ado, guarda si lencio. » Depois, porém, que viu
a nossa intervenção, elepois que uma parte ela imprensa
de Buenos-Ayres íncitava-o conlra nós, e por outro
lado, o governo de l\Iollte"iuéo começou a trabalhar
acli vamen te p<lra ind i pôr-nos com o ex-d ictador, en tão
principiou elle a nutrir disposições hostia 30 Brasil;
e foi desde enlITo que manifestou-se mai.; contra nós
do que contra a Republica Argentina. O governo desta
republica com muita prudencia procurava desviar o
golpe, dando se,Q"uranças ao go\'erno üo Paraguay, de
que não pl'emeditaH nellhum ataque contra a ua so
berania e independencia; que suas dispcsições eram
i.nteiramente pucincas para com o l\\raguay, e fazia
estas declarações porque o gove.rno d l\Iontevilléo, di
rectamente, por si., e por meio de seus agente, pro
corav::. fazer crer que o Brasil Eslava em combinação
secreta com o governo argenlil:o, tanIa para intenir
no Estado-Oriental, como para levar elepois a guerra ao
Puraguay. A partir tlesse ponto, vi, em toda a corres
pondencia e]a parte do presidente Lopez o animo mais
ho til; e refel'irei as palavrJs, que tão caro lbe custa
ram. En tão dizia elle ne~sa cone<:pondencia, que bavia
.de to-:.nar uma attitude decisiva, e acrescentava que
dessa vez o lm]Jerio escraL'ocrata {ctria fiasco.

Não se diga, pois, Que a guerra do Paraguay, se não
houvesse es cs molivos antigos, nl<li' im.perioso, eria
determinada unicamente pela ameição de gloria elo ex
clictatlor Francisco Solemo Lopez. Elle não se deixou
levar só por es a ambição ele gloria, mas ten:lo em vista
as questões pellc1en Ies, e consitlerando qu cria mcallsa
de um.a guerra, mais ou menos proxima, pois que não
havia da ua parle disposição razoav I para resolver
essas qucstõe amiga"elmente. Ora, senuo assim, como
era passiveI que os governos alliados, tenuo presentes
as causas que diIficultavam suas boa rel:tções com o
Paraguay, que deram lugar a lantos conUiclos e que a
final provocaram uma guerra; como e1'a passivei, digo,
que não se propuzessem, como uma garantia ele paz
futura, como um direito incontestavel, que a sentença
das armas, para a qual appellava o governo inimigo,
devia resolver tambem as graves queslõe penden tes,
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que, a não serem I' solvidas, ficariam como fecundo
gel'men de futuras discordias, de uma outra guel'l'a?

Sr. presidente, os governos alliados não fOl'am assim
imprevidentes. Ahi está a letra do tratado da alliança,
qUê confirma a intelligencia que Ule dou, segundo a
historia politica das relações da republica do Paraguay
com os seus vizinhos. Von ler o art, 1lf, não porque
tenba applicação immediata á questão, m1lS porque os
seus termos nos auxiliam a entender a força das estipu
lações contidas no artigo que trata de limites, e Doque
trata da navegação.

Diz o trata lo do LO de Maio, no sen art. 1.4 (lê):
« Art. 1.4:. 03 ali iados ex'igirclo desse govel'no o paga

menta das despezas da gnerl'a que se viram ohrigados
a aceitar, bem como reparação c indemnização dos
damnos e prejuizos a sua propriedades publicas e par
ticulares, e ás pessoas de seu concidallãos, sem ex
pressa declaração de guerra e dos damnos e prejuizos
rec titicados postel'iormen te com violação dos pr iDei pios
que regem o direito da guerra. A Republica Oriental do
Uruguay exigirá tambem uma iniemnização proporcio
nada aos damnos e prejuízos que Ibe CaU31 o governo
do Paraguay pela guerra em que a obriga a en traI'
para defender sua segurança ameaçada por aqueHe
governo. »

Pergunto: ficava acllibitwn do vencillo accitar, ou não
aceitar es tas condições, segunJo o tra tado uo 1. o de Maio?
E se essas condições fossem recusadas, não podiam os
alUados empregar se.us meios coercitivos? Acredito que
não se pretenderá sustentar que semelhant.e disposição
füsse tambem facultativa, nem para os alUados entre si,
nem para a republica do Paracruay.

Vamos agora ver c·omo sc ex.prime o tratado a respeito
de limites (te):

« Arl. :I.(j. Para evitar as dis CnçÜG5 e gucrras (note-se
bem, dissenções e guerras) quc trazem comsigo as ques
tões de limites ... »

Entre perentheses: as questões de limite. tambem
eondLlzelll á guerra, e portanto, a guerra tambem de
veria resolver es'as quc:5tões, segundo o tratado. (Con
tintia ale!') :

« •. , fica estabelcGido que os alliados exigirilu do go
verno do Paraguay que celebre com os respectivos go
vernos, tra tados defini ti vos de limi tes sob as segui n tes
bases, etc. »

Esta estipulação é facultativa? Estas bases importam
apellas determinar o maxinw das pretenções? ão é o
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direito de cada um dos alliados, segundo a declaração
delles e o accônlo que celebraram?

Sr. presidente, não é sustentavel que o tratado mar
casse sõmente o maxiffiO das pretenções, pois seria uma
estipulação ocio. a: para que marcar o maximo das pre
tenções, se el'a I ivre ao Paragu:JY acei tal-as ou recusal-as ?
Se dahi não re ultava compromisso algum para as partes
con tractan tes, para o l!overnos alliados, porque o Pa
raguay ficava no pleno direito de rejeitar tudo, que im
portava marcar o maximo elas pretenções? Semelhante
procedimento teria demais o inconveniente de tornar
a questão odiosa, porque, em vez de declarar-se o que
parecesse mais razoavel, apresentava-se um maximo.
A estipulação seria imprudentissima, pois que, não as
segurando os direitos dos alliados, indicava o maximo,
exigia mais do que elles julgavam razoave], para que
depois pudessem ficar dentro desses limites.

Não, Sr. presidente, o art. 16 do tratado diz que
os alTiados exigirão os ajustes de limites sob aquellas
bases; os alliados declararam assim o seu direito e
comprometteram-se a sust.ental-o pelo art. 17. Isto
não quer dizer, Sr. presidente, que os alliados, hoje,
se o julgarem conven ien te, não sejam generosos para
com a republica do Puaguay, quanto a limites. Fe
lizmente já esse pensamento foi manifestado nas con
ferencias em que se celebraram os accôrdos que temos
discutido. O governo argentino mostrou-se disposto
a algumas coneessões, e tambem por nossa parte se de
clarou que, se o governo argentino fosse generoso nessa
questão, o Brasil não deix.aria de ser tanto quanto fosse
razoavel a respeito da linba do 19urei.

1\1as, uma cousa é ceder dos direi tos que os alliados
se reconheceram e estabeleceram entre si ; uma Cousa
é a generosidade para com o vencido, e outra cousa
é dizer que o Paraguay póde recusar completamente
os limites indicados, e que a respeito delles os allia
dos devem proceder para com aquella republica como
antes da guerra; uma cousa é aconselhar moderação
e justiça, outra cousa é negar o compromisso que
existe entre os alliados.

Vejamos tambem como se exprime o tratado a res
peito do transito fluvial, e navegação directa: note o
senado que o tratado, nos artigos que cito, não se oc
cupou de ajustes que não fossem verdadeiras condições
d€ paz. Não podia h~ver paz com o Paraguay sl?m que
o transi to fluvial do alto Paraná e do Paraguay ficasse
inteiramente livre. Foi por cau a do tran itofluvial~
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foi pelo estauo inueciso das front 'il'as, que se manteve
essa de iotelligeneia con. tante, que muitas vezes chegou
ao gráo de il'l'itação entre o P~raguay e seus vizinhos.
O tratado não se OCCllpOU de aJu te sobre o commercio
em geral, occupou-se simplesmente do transito iluvial
e navegação directa para os parLas do EsLados vizinhos.

Eis como se exprime o tlrt. H (lê):
« AI't. H. Derribado o aCLual governo ela republica

do Paraguay, os allia el os farão os aju-tl' nece ar'jo com
a auLoridalle que alli e .con. tiLuir para assegurar a
livre navegação do:; rios Paraná e Paraguay, ele sorte
que os regulamentos ou leis daquella republica não
possam estorvar, enlorpecer ou onerar o transito eu
navegação directa dos navios mercantes e ele guerra
dos E tados alliados, dirigindo-se para seus lenilorias
respectivos ou para tenitario que não pertenc:a ao
Paraguay; e tomarão as ga ran lias con venien les pa ra
a effectivida le daguelles ajuste sob a base de que os
regulamentos de policia iluvial. quêr para aquelles
dous rios quêr para a rio UruITuay, serão feitos de
commum accôrdo entre os alliada ;e os demais ribeiri
nhos que, dentro do prazo que ajustarem o. dito al
liados, adherirem ao convite que lhes será dirigido. )

O al't. 17, que estabelece o compromisso do apoio
reeiproco, torna ainda mais eviden te a força obriga taria
daquellas estipulações. Diz esse arLigo (lê) :

« Os alliados se garan tem reci1JI'OCamcnte o fiel cum
primen to dos convenias, aj us les e tra tados que se devem
celebrar com o govemo que se tem de estabelecer na
republ ica do Paraguay, em virtude do que foi concordado
no presente tratarIa ele altiança, o qllal ficará sempre em
toda a sua força e vigor para o fim de que est:lS estipu
laçõe sejam respei tadas e executadas pela republica do
Paraguay. J

Para conseguir este resultado concordam que no caso
em que uma da altas partes contractantesnão possa obter
do governo do Paraguay o cumprimento do ajustado, ou
no caso em que este governo tente annullar as estipula·
ções ajustadas com os alUados, os oulros empregarão
activamente seus esforços para fazêl-os rospeitar.

« Se es tes esforços forem inu teis, os alliados concor
rerão com todos os seus meios para fazer efIectiva a exe
cução daquellas estipulações. ))

« Os alliados se gilrantem reciprocamente, diz o artigo,
o fiel cumprimento dos conve!1ios, ajustes Q tratados que
se devem celebrat' em virtude do que fai conoordado no
presente tratado de alliança. »
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Como se acaba de vel', segundo o art. 11, os alliados
deverão celebrar ajustcs'Sob as condições, neHe expressas,
para garantil' o transito fluvial e navegação directa.
Pl'etender-se-ha tambem que essa garantia, que essa
estipulação, é illusoria; que ficou á mercê da vontade
do vencido, podendo amanhã ogovemo pal'aguayo dizer:
« Estou no pleno exercicio de minha soberania, não me
convém essa fl'anqueza ele transito e de navegação di
recta, não tra to debaixo ele taes condições, quero outras,
quero o systcma que seguia o mau antecessor?) Estâria
em seu perfeito direito fallando-nos deste modo, e es
tavamos nós obrigados a respeitar semelhante solução?
A victoria não nos dá por ventura nenhum direito nesse
ponto? Fizemos uma guel'l'a de cinco alUlOS para ficar
mos como estavamos an tcs? E' criveI que se es ti pulasse
sobre o transito fluvial c navegação directa dizendo:
« celebrar-se-ha com o governo que se constituir um
tra tado sobr'e esta'> bases, para garantir o transi to iluvial
e navegação directa: celebrar-se-ha um tratado de li
mites sobre taes bases, exigir-se-ha taes e taes indem
nizações ) e que tudo isso seja apenas faculLatiYo? Nin
guem de cel'to o pMe dizer.

Diga-se que não devemos abusar, que os alliados não
devem abusar, que devem ser justos, mesmo generosos;
mas não se desvirtuem as disposições do tratado do L o de
Maio, nem se neguem seus compromissos.

Sr. presidente, exprimo-me com esta franqueza, por
que a questão tem sido aqui muito debatida e o está
sendo na imprensa do Rio da Prata. Os nobres senadores
parece que se incommodaram um pouco, porque lhes
notei que neste debate não tem havido a reserva neces
saria; mas elIes; applicados como são aos nossos nego
cias com os Estados vizinhos, hão de ter lido a discussão
que lá está travada no Rio da Prata, na qual já se sus
tenta, -no ·sen.tido da opinião que estou combatendo, que
não houve estipulação alguma a respeito de limites, por
que os direitosda republica Argen tina são incon testaveis,
e que só os limites do Brasil são duvidosos. Não posso cr,er
que esta seja a opinião do governo argentino, porque é
:precisamente ao inverso a posição em que se acha o Brasil
e a Repu~lica Argentina em relação ao Paragua,y. No Pa,
raguay as preoccupações, que se manifestaram, foram

,a respeito das questões de limites com a Republica Ar
.gentina. O governo provisol'io contesta aos argentinos
o dominio do Chaco ; mas pelo que toca á fronteira com
o Bra.sil, não houve objecção alguma, demaneira lDIe(p
governo imperial e seu representante no Rio da Prata,
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sustentando esta- intelligencia, não têm por fim favo
recera causa do Brasil,p0l'que o direito do Imperio á
fronteira que indicou o tratado,' alvo uma pequena mo
dificação, estava patente, estava demonstrado em proto
colos que correm impres. os !la mui to tempo. (Apoiados.)
E' uma questão muito imples, sobre a qual o governo
p1'ovisorio não pôz duvida alguma; suas duvidas refe
riam-se aos limites com a Republica Argentina.

Mas o governo imperial não pócle faltar à sua con
sciencia; entendeu e entende o tratado como tenho sus
tentado e explicado. Dahi não resulta tambem prejuizo
á republica do Paraguay, porque o O'overno argentino
não quer abusar do eu direito de vencedor.

Não é certo que o governo arrrentino já se tenha mani
festado posi tivamente no sentido da opinião dos nobres
senadores. A imprensa governista no Rio da Prata está

"sustentando es a opinião, e já 'excedeu-se um pouco nas
suas apreciações quanto á questão de limites do Brasil;
mas ogoverno argentino limi tau-se a dizer o que podia
dizer sem levantar questão sobre a intelligencia do tra
tado. O que elle disse é que não quer resolver a sua ques
tão de limites pelo direi to de vencedor, que discu tirá o
direi to á propriedade desses terri torio ,e quem melhores
titulas tiver continuará na posse delles. I to podia dizer
o governo argen tino; isto não desvirtua a e tipulação do
tratado.

Fazendo, porém, e ta declaração, o governo argentino
não abandonou a tal ponto o direito da victoria, e o tra
tado do Lo de Maio, que não occupasse a Villa Occidental
do Chaco. O nobre senador hontem notou que havia
contradicção entre o facto e o principio. Não entro nes~é

exame; fica ao nobre senador apreciar o acto do governo
argentino, como entender conveniente; eu só menciono
ómesmo fàc to para provar que aquelle governo, mostran
do-se nas disposições mais generosas p'ara com oParaguay,
declal'ando que a sua quest.ão de hinites lnão será re 01
viel,a pe!o .direito do vencedor, todavia occu'p(ju a VirrIa
Occidental, onde não tinha posse, allegando true ·aqueIle
territorio lhe pertencia, como 'pro aria a seu tempo;
que a victoria lhe dava o direito de reassumi~ a posse;'
qlfe esse territo'rio tinha sido usurpado pelo Paraguay,
e que elle, "<encedor, entrava na posse do que lhe fai
u$llrpad0l.L~em prejudicar a negociação futu.ra, que deve
dirim,ir quem é o verdadeiro proprietario'do Ohaco.
PaTece-me, pois, que o governo argentino não só não tem
manifestado que julga as estipulações do tratado do 1. o

de Maio, nesta parte, como facultatívas,lmns até por esSe
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racLo mostrou reconhecer que a victoria tambem dá
direitos.

Sr. presidente, aqui se disse que allegar a victoria
para solução desta questão, era proclamar a conquista;
mas, senhores, uma cousa 6a conqui~ta, outra é o reco
nhecimento de direitos preexistentes. Vencedores, po
demos e devemos esperar que os direi tos que nos eram
con testados sejam reconhecido ; nós acei Lámos o com
promisso (e o acei taremos toda vez que os nossos vizi
nhos queiram estipular comnosco) de respeitar a iode
penclellcia, soberaniae integridade territorial do Para
guay; ma. acaso esse compromisso confere ao Paraguay
o direito de não respeitar nossa integridade territo
rial? Seguramente não. Pois 1301' amor da integridade
do Paraguay, depois da victoria, consentiremos que o
direi to que temos a um terri torio e pelo qual pugnámos
sempre, continue a ser contestado pelo Paraguay vencido,
c vencido em uma guerra que elle provocou? Não, o nosso
respeito á soberania e integriclade do Paraguay não pMe
ir ao 1300 to de annullar o nosso direi to preexistente.

Eu into, Sr. presidente, ser obrigado a entrar neste
debate, porque uma expressão mal comprehendida
pMe fazer crer que o Brasil é o mais exigente para
f~om o Paraguay. O governo provisorio e a maioria,
senão toda a populaçao paraguaya, têm provas elo con
trario; nem razão havia para sermos exigentes, quando
a respeito de nos o limites nenhuma objecção se of
farecell.

Somos, temo. ido e eremos moderados e amigos
d0 povo paraguayo; mas não poelemos deixar ele sus
ten tar o verdadeiro cru'ei to que es tabeleceu {) pac to da
aHianca entre os alliados.

Quando ainda não estão oelebrados o aj ustes de
finitivos de paz, quando a paz não e tá definitivamente
flTmada, quando não abemos porque vicissitude póde
ainda passar a republica do Pal'aguay, antes que esse
facto se Tealize, não queremo, não devemos ceder do
direi to que a victoria sanccionou.

O governo paraguayo appellou para as armas; não
no disse qua-l era o fim de sua guerra. Os alliados,
porém, comprellenderam quaes deviam ser os Jins de
sua alliança, estudando todu os precedentes da sua
historia p0.litica CQID o Paraguay; vendo quaes eram
os elemento de disc'ordia, que com o tempo trouxe
ralll a calamida le da guerra? ace.itaram essa guerra,
e disseram: « Agora serão re olvida todas as questões
pencle-nte ; estabele er-se-hão garantias efficazes a res-

--- ---



peito do transito fluvial, e ficarão demarcaLlas a fron
teiras. ) E não podiam deixar de proceder assim.

O nobre senador pela Blhia disse que cu não fui
feliz quando contestei a nota argentina relativa á 00
cupação da ViUa Occiden tal no Cllaco; e não fui feliz,
pOi'que deixei de contestar a doutrina que estabelecia
o acto e as declarações do general argentino, quando
essa doutrina 'não era conforme ás estipulações da al
liança. Senhores, o genera I argen tino, ou o seu governo,
que para mim era representado nesse acto pelo ge
neral, deliberou occupar a Villa Occidental e tomou
essa deliberação sem accôrdo prévio comnosco: com
municou-nos simplesmente o facto.

O governo imperial, entendendo, como eu entendo,
que o tra tado de alliança reconheceu como terri torio
argentino a margem direita do rio Paraguay até á
Bahia Negra, não poLlia oppôr-se áquelle acto.

Mas, como o tratado não sómenteassignalou as fron
teiras, senão lambem estabeleceu um compromisso de
apoio reciproco entre os alliados, o que fez o ministro
brasileiro? Não sendo o referido acto pra ticado de
commum accôrdo, não sendo consequencia dos ajustes
definitivos, que estavam adiados, declinou a respon
sabilidade que estabelece o art. 17, declarou que se
melhante acto não importava para o Brasil a res
ponsabilidade que se funda nesse art. 17 do tra tado
da triplice alliança. Parece-me que era o mais que
p.odiamos fazer. Desconhecer o direito do governo ar
gen tino á posse do territorio do Chaco, era desconhecer
a força das estipulações do tra tado, era igualmente um
meio de entrar em conflicto com o nosso alliado a res
peito de territorio, que aliás o tratado de alliança de
clarou ser argen tino. Isto não podia o governo im
perial fazer; o que podia fazer e fez foi declinar toda
e qualquer responsabilidade para oBrasil, que pOI:..acaso
se quizesse derivar desse acto.

:Mas, disseram ainda os nobres senadores, e disse-o ha
pouco o nobre senador por Goyaz em seu aparte: u se
entendeis assim o tratado, como aceitastes o ar1. 2. o

do accôrdo de 20 de Junho deste anno? ) Oart. 2.0 a que
se referem os nobres senadores, é o que estabeleceu a
adhesão do governo provisorio ás condições do tratado
do 1. o de :Maio, como preliminares de paz. Vejamos
quaes são os termos deste artigo:

( Ogoverno provisorio da republica do Paraguay
ratifica uma vez mais as declarações anteriores que
fez ao aceitar o protocolo de 2 de Junho do anno
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proximo passado, e por conseguinte aceita em sua
substancia (en Stt rondo) o tratado da triplice alliança,
celebrado em Buenos-Ayres no L o de Maio de 1865,
reservando-se para os ajustes definitivos com o go
vernopermanente, as modificações deste mesmo tratado,
que possa propôr o governo paraguayo no interesse
da republica. J

O governo provisorio acei tou em sua substancia, ou,
segundo a phrase hespanhola, &n su rondo, o tratado do
L o de Maio; mas como não era uma aceitação defini
tiva, ou, mais exactamente, como apenas se tratava de
uma aceitação em geral, e não dos ajustes definitivos, o
governo provisorio quiz reservar-se o direito de poder
propôr qualquer modificação quanto á linha de limites;
receiou que por esta aceitação generica do tratado do
LO de Maio se julgasse já definitivamente resolvida a
questão de limites, e en tão disse com muita razão: «não
entramos agora no exame da questão de limites, e, pois,
devemos ter o direito de propôr o que julgarmos ra
zoavel, c que esperamos seja acei to pelo governo argen
tino, quando se tratar dos ajustes definitivos. J Não
se exigia que por este artigo se fechílsse a porta a toda
e qualquer proposição do governo paraguayo; e então
o artigo resalvou o direito de propÔ!' alie aos alliados o
que julgasse convenien te aos in tercsses da republica.
Não cederam, porém, por este artigo os alliados o di
reito de exigir (quando pelos meios persuasivos, não
possam obter, o que não é de esperar) aquillo que jul
garem razoavel e de seu direito.

O protocolo explicou perfei tamen te qual foi o pensa
mento do art. 2. o, declarando que não se vedava o di
reito de propÔ!' e discutir, quando chegasse a opportu
nidade dos ajustes definitivos, as proposições que o
governo paraguayo julgasse conveniente olTerecer á
consideração dos alliados. O plenipotenciario argentino,
de accôrdo com o seu governo, foi mais longe do que eu ;
disse que o_governo não pretendia resolver esta questão
pelo direito do vencedor, mas sim á vista dos titulas.
O plenipotenciario brasileiro não usou dos mesmos
termos: posto que não houvesse questão sobre a fron
teira do Brasil, disse que os alliados não queriam con
quistar territorios, sómente exigiriam o que fosse de
seu perfeito direito; salvei por consequencia, por nossa
parte, a intelligencia que deve ter o tratado, porque
não posso admittir que se os meios persuasivos fossem
insulficientes para chegarmos ao desenlaoe completo
deste conOicto com o Parílguay, a victoria não nos désse

-~-
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o direito de exin-ir õrcconhecimento Llo que é nosso c
garantias indispel1saveis a uma paz segura.

a SR. ZACARl.\s:-Então entendeu diversamente do
ministro argentino.

a SR. MINISTRO OE ESTHANGEInOS :-0 governo argen
tino, como o eu general, já tinlla feito a declaração
que mencionei quando occuparam a Villa Occidental,
quando estabeleceram a sua poss no Chaco; então
disseram que, com:) a posse não importava na solução
da que tão de limites, que a seu tempo seria discutida
á vista do;' titulos tomavam po se 1elo direito da
victoria' que, como o ter1'itorio era argentino, e tinha
sido usurpado, a victoria lhe dava o direito de entrar
na po se delle, sal,a a negociação adiada,-a dos ajustes
definitivos,-em que a questão de dominio seria re
solvida em favor de quem melhores titulos exhibisse.

Isto tinha ido declarado pelo governo argentino, e
o seu plenipotenciario foi, e não podia deixar de ser,
coherente.

a governo argen tino não queria resolver a questão
pelo direito do vencedor; estava disposto a discutil-a
depois :ia victoria como antes delIa; o plenipotenciario
argentino não podia ter outra linguagem. Mas o pleni
potenciario brasileiro não se exprimiu pelos mesmos
termos, comquanto os limites do Bra ii não estive sem
em questão, e houvessem sido aceitos sem objecção.

a SIl. ZACARlAS:-E tava preso pelo arligo.
a SR. MINISTRO OE ESTRANGEInOS:-O artigo não tem

esse alcance ....
O SIl. ZACAlUAS dá oLlleo aparte.
O SElo lVI.lNISTRO OE ESTIl.\NGElROs:-E' a mesma ([ues

tão que estamos venti lando; masomo o nobre sena
~or desàtlel1de á explicação que dá o protocolo, vamos
â leitura lo artigo: ... « aceita em sua sub tancia as
condições do tratado do 1. o ele Maio, reservando-se para
os ajustes definitivos as modificações que possa propÓl'
o governo paraguayo no inter se da repubLica .... l

a SR. ZACAlnA :-Eis-alli. .
a SR. MINISTRO DE ESTIlANGErnos: -Mas, Sr. presi

dente, o direiLo de prop6r é o direito de recusar.
a SR. SILV'ElTlA DA l\IoTA:-Vej a c1ifTerença qucha

deste pará o arti (TO subsli tuido ,
a SR. ZACARlAS :-V. Ex. vai para o extremo..
a SR. l\f·INI TRO DE ESTfL\.NGElltOS ~-Não negavamos ao

governo .paraguayo o direito de propOr o que julgasse
conveiliente; não pretendiamos, arrastando a e pacla
do ve.ncedor, dizer: « lIa de ser isto, não ac1miltimos
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discussão. » Explicámo, pois, o pensamento do artigo
primitivo, declarando que o governo paraguayo não
licava inhibido de propôr o que julgar conveniente
quando se tratar dos ajustes definitivos.

O SR. SILVElfiA DA 1\10TA: - Para isto não era preciso
o artigo.

O SR. :MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Não se lhe podia
recusar o direito de allcgar e discutir; póde até re
correr para a generosidade dos alliados.

O SR. ZACARlAs:-Para a justiça.
O Sn. l\!lNISTRO DE ESTRA~GEH\OS:-O artigo não dá

mais direito do que o de propôr modificaçôe , declara
que não ficou resolvida definitivamente, no accôrdo
preliminar de paz, a qu 'slão de limites' que na nego
ciação dos ajustes tlefiniLivos o governo pal'uguayo 1)0
derá allegar a esse respeito o que julgar de seu úireito
on de conveniencia r(wiproca.

Não era possivel, SI'. presidente, qlle os alijados cer
rassem os ouvidos ás proposições tlo governo prov isorio,
quando, segundo o espiri to do tra tado, nenhum dos
alliados quer conquis tal' territorios.

O governo argentino declarou seu aquelle tel'il'Üori&,
que julgava pertencer-lhe, e o governo do Brasil fez o
mesmo por sua parte; se porém, o governo paragtrayo
puder demonstrar que qualquer do alliados, na exbi
bição de seu direito, errou, exigiu de mais, porque não
hão de elIes attender a essas reclamacães? 03 alliados
não quizeram, pelo aocôrdo preliminai., ·elar por éleci
didas as questões de limites; mas o .g6vernb provi
sorio manifestou es e escrupulo exces rvo, suppondo
que por aqueHa adhesão á condições de paz em geral
podia se dar como resolvida a que tão de limi tes, ne
gar-se-Ihe, no dia flos ajustes definitivos, toda.e qual
quer observação a esse respeíto. Dahi u declaração 'fina,l
do art. 2. o e a explicação dada no protocolo, a pediao
do governo paraguayo.

O SR. ZACARIAS dá u:m apaI te.
OSR. MINISTRO DE ESTRANGEIROs.-Não digo a V. Ex.

que pelo art. 2. o se firmou a in-telIigencia ,de que a
questão de limites não póde ser resolvida pelo di~

reito ela victoria, se por acaso, O que (repito) não se
eleve esperar, os meio persuasivos não déssem um re
sultado aceitavel para ambas 'as pantes.

Sr. presidente, disse-se aqui e pela impl'ensa (noto
isto unicamente para esclareGer o espirito publico do
nosso paiz, porque não gosto de trazer para a t'ribuna
do senado artigos de jornaes ; aqui elevo discutir com
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os nobres senadores quc me fazcm esta honra), mas
disse-se pela imprensa, e creio que tambem aqui, que
o negociador brasileiro, por este art. 2. o linha pas
sado pelas forcas caudinas do govemo provisorio. Ora, Sr.
presidente, é realmente curioso tudo quanto se tem dito
a respeito das negociações do govr::rno imperial com os
seus atliados e com o governo provisorio I A principio
accusava-se o ministro brasileiro de estar alJi exercendo
uma tutella, uma inOuencia indebita; dizia-se aqui,
diziam-no tambcm os orgãos da imprensa do Rio da Pra ta
que nos são hostis (e que se incommodavam com a pre
sença do ministro brasileiro no Paraguay, quando nin
guem impedia que os alliados tivessem alJi quantos mi
nistrosquizessem para vigiar o ministro brasileiro) ...

O SR. ZACARIAs:-Não falle de gazeLas.
O SR. MINISTRO DA MARINHA da um aparte.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGElROs:-Mas o meu nobre

collega recorda que aqui no senado tambem se dizia que
o ministro brasileiro estava exercendo no Paraguay uma
influencia indebita. Entretanto asseverou-se ultima
mente que o ministro brasileiro tinha passado ~elas

forcas caudinas do governo provisorio, que aliás fMa
sempre apresentado como estando debaixo da sua in
fluencia I A verdade, porém, é esta: o governo pro
visorio não teve questão com o ministro brasileiro,
não pOz duvida a respeito dos limites da republica com
o Imperio; a questão susci tada e que ficou adiada para
os ájustes definitivos, foi a do Chaoo. Por consequen
cia, como podia eu passar pelas forcas caudinas do
governo provisorio a quem os nobres senadores negam
capacidade moral e juridica ?

O SR. ZACARlAs:-Elle mesmo nega.
O SR MINISTRO DE ESTRANGElROs:-Elle não quiz as

signar as condições definitivas de paz, porque algumas
não podem ser agradaveis a quem tem dc aceitai-as.
Desde que os proprios alliados o isentavam desse onus,
era natural que o governo provisorio se encostasse a
esta opinião.

Já está explicado o por que não .trouxe o tratado defi
nitiv:o; creio que tenho tambem respondido a perg]lnta
do nobre senador quanto a época em que esses ajustes
pódcm ser celebrados; Mo de sei-o depois da organi
zação do goveI::no permanente do Paraguay ; se essa orga
nização demorar-se, os alliados têm de deliber.ar o
que mais lhes convenha; terão de tratar com o governo
provisorio.

Os inconvenientes, Sr. presidente, desta discussão



quando ella sai de certos limites, estão produzindo o seu
etreito no Rio da PraLa, porque (perrnittam os nobres
senadores que o repita) lá tambem se provocou adis·
cussão, independentemente da que houve entre nós ....

O SII. SILVEIRA DA l\lol'A:-A discussão l:i é muito
livre; porque não ha de ser aqui?

O Sn. ~fINIS1'HO DE ESTRANGETROS:-À discus ão que lá
tem havido é pela imprensa; o congresso está calado,
o governo nada diz; a discussão é 11cla imprensa IiYJ'e,
que não tem caractet' ofIiciat Mas lá se disse que o pro
tocolo de 20 de Junho deste anno tinha desvirtuado as
estipulações do tratado da triplice alliança. O protocolo
de 20 de Junbo deste anno (ou o tratado ]Jreliminar de
paz) não desvirtuou as estipulações do lratallo de allian
ça ; está concebido conforme o e pirito deste pacto so
lemne.

O Bra ii sempre sustentou queas estipulações daqelle
tratado eram obrigatorias, que aquellas cond ições de
paz eram compromissos entre os alliados, que elles
tinham dit'eito de exigir da republica do Pal'aguay, se
a :lecisão das armas lhes fosse favoravel. O que houve
da parte do governo argentino é o que elle podia fazer
sem offensa do nosso direito; declarou que, por sua
parte, queria, a r(~speito de limites, discutir depois da
victoria, como discutiria antes da guerra; que não
usaria do direito do vencedor, mas que devia occupar
o Chaco, porque esse terd torio era seu e lbe fó!'a usur
pado. O governo arg-entino procedeu assim, pelo que
lhe dizia respeito, sob sua responsabilidade' não firmou
nem podia firmal' intelLigencia contraria á que nós
dalllos ao tratado do L° de Maio; nem nós poderiamos
acei tal' por nossa parte semelhante intelligen::ia. Fez
uma promessa generosa á republica do Paraguay ou uma
concessão, se o quizerem, mas concessão que não nos
obriga a desistir do direito que nos dá o tratado do L°
de Maio de i8lio, ou antes do djreito que legitimamente
devemos deri VaI' da victoria, posto que não pretendamos
conquistar, posto que não haja nece 'sidade de violencia
da nossa parte, porque felizmente os nossos direitos não
são L1esconlleciclos pelo governo provi ;oTio. Não ha
duvida a respeito da navegação, e q,uanto a limites
tambem nenhuma objecção se oifereceu no tocante á
fronteira cio Brasil.

O nohre sen:ldor perguntou-me quando se retira o
resto de nossas ~orças do Paraguay. O nobre senador
sabe que a maior parte do nosso exercito já foi d'alli
retirada, NãO teremos- no terri torio paraguayo (Da Às-

7
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wmpção e em Humaitá; unicos pontos occupados por
nossas forças) senão 3 a ~.OOO homens. Temos ainda
depositos avultados no tenitorio paraguayo; estes de
positos não podem ser removidos facilmente, e menos
agora que a baixa do rio é extraordinaria. Emquanto
não forem removidos os nossos deposi tos, não pode
mos dalti retirar todas as nossas forças; se ellas são ne
cessarias para gual'lla dos depositos, é preciso. que se
jam em numero sufficiente para que os façam respeitar.
Accresce a' esta razão de impossibilidade material ou
tra, e é que os ajustes definitivos de paz não estão
ainda celebrado ; a paz definitiva ainda não e tá pro
clamada; e em face destas circumstancias o governo
tem julgado conveniente conservar alli alguma força.
O governo argentino retirou quasi todas as suas forças,
é exacto; ma retirou-as por conveniencia propria, não
em virtude de e tipulações comnosco. Todavia, tem alli
ainda alguma força, tem um general, e varios officiaes
de estado-maior. Sem duvida conserva esta força, por
que tambem h:l força brasileira, porque não está fir
Juada a paz com o Paraguay, e porque tambem, tanlo
quan to esti ver d-a no"sa parte, devemo. concorrer para
que as cousas se não anarchisem alli de modo que o
tratado de paz fique adi.ado indefinidamente, visto que
não podemos tratar com a anarchia; é preciso que haja
governo com quem tratemos.

Perguntou-me o nobre enador como entendo a ga
ran tia collecUva estipulada no tra tado do i. o de :Maio
a respei to da independencia~ soberania e in tegridade do
Paraguay. A garantia collectiva foi estipulada sómente
pelo prazo de cinco anuos, e tem de ser regulada entre
os alliados depois que se firmar li paz: antes disso não
temos pOrqlle tratar da garantia collectiya a respeito
de independencia, integridade e soberania do Paraguay.

O SR. ZACARIAS :-Será moral só?
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEiROS:- Isto depende de

accórdo com os alliados; e, pois, não posso ainda ma
nifestar ao nobre senador a opinião do governo im
perial; tudo quantc posso dizer sobre isto o nobre
!ienador sabe melhor do que eu. Os governos alliados,
que garantiram a independencia daquelle Estado por
c,inco annos, é que hão de definir quaes os meios ou
os sacrificfios a que se quel'em sujeitaI' para tornar et'fec
tiva essa garantia, que poderá ser mais ou menos di
recta, segundo as o'Gcurl'encias que se derem, dada a
contingencia de um ataque contra a soberania e a in
dependencia ,do Paraguay, o que não é provaveI.
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Sr. presidente, o nobre senador pela Bahfa, ex-pre
sidente do conselho, ql1e aqui nos havia declarado uma
vez que era inimigo de discur os feitos com o copo de
Champagne em punho, teve todavia a paciencia (o que
me admirou) de ir ler a descripção de um jantar que
dei no Paraguay por occasião da minha despedida ..•

O SR. ZACARIAS;- Disto sou muito curioso.
O Su. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-.... para recor

dar-me o que um pariodico extl'actou dos llrindes quê
alli se fizeram. Declaro ao nobre senador que não revi
o que se publicou por minha conta, que o jantar não
foi politico, que os brindes allpareceram por eIJeito ...

O SH. SILVEIRA DA MOTA:-OoChampagne.(Riso.)
O SR. MINISTRO DE EsTRANGEIROS: - ... das inspi

rações do momen to .
O SR. ZACARIAS:- Não foram suas aqllellas pa13vras

de justiça humanitaria?
O SR. .MINISTRO DE ESTnANGEIROS:~ O pensamenta

geral aceito; vou explicar essa justiça humanitaria;
não sei o que significam estas palavras no pensamento
do nobre senador; definirei o meu. O Dobre senador
apresentou-me aqui como cosmopolHa ; declaro que não
o sou; a minha idéa é a de um verdadeiro chrislão,
e creio que de um liberal genuino; talvez -que desta
discussão resulte o passar eu por ma-is liberal que o
nobre senador.

O Su. ZACARIAS:- Quem sabe?
() SR. ~frNIsTno DE ESTRANGEIROS :-Al} men05 tirarer

este provei to do nosso debate.
Sr. presidente, o que disse nessa reunião, sem saber

que ti vesse de responder pel'a-n te o senado pelas pala
vras que en tão proferi, foi que, a . im coml} o amor da
familia não exclue o amor cla pal.rta, assim tambem o
amor da pa tria não exclue o amoI' dos ou tros FlatzeS; que
o christianismo e a civilisação moderna, que neUese fun
da, vão estabelecendo uma fratel'llidade de sentimentos e
de interesses entre os povos, que tende 3: acabar com o
antagonismo de raças, com o egoísmo de politica re
trogradas, ou de ambiçõe illegitimas, que, sob o ponto
de vista da religião e da phHosophia, todo os povos ca
minham para o mesmo destino, e se- pMe dizer que
constituem uma só familía, isto é, a grancj.e família que
se chama humanidade. Estas expressões não são novas,
eu as tenho lido em mais ele :um escriptor insuspeito, e
isto de certo não é ser cosmopolita. Crê o nobre senador
que as idéas que aC<lbo de enunci.ar tambem são he
terodoxas?
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o SR. ZACARLIS:-Nãosão de um diplomata.
O Sn. MINls'pno DE ES'l'RANGEIROS:- Pois, senllOres,

faltando em umn reunião de estrangeiros, e ele cidadãos
dos Estados vizinhos, C8sas idéas não eram apropriadas?
São acaso idéas falsas? São idéas perigosas? Odiplomata
argentino deu a ex.plir.nção que ,iulga,va conveniente;
mas eu, que não me tinha npresenta.do como co.smopo
lita, não tinha necessidade de explicar o que bayia dito
por occasião de um brinde.

A verdade é 'que não sou cosmopolita, nem tambem
participo do exclusivismo nacional que vê com aversão
o estrangeiro.

Sr. presidente, eu tinha alguma razão como minishro
brasileiro para- ser um pouco e~pljcito nessas idéas,
mesmo para passar por ultra-liberal nas relações exte
ri01'es, porque li o que se disse nesta casa a respeito ela
politica tradicional, manifestando-se o receio de que

. a:nda reappareça.
O SR. SILVEmA DA MOTA :-E que ainda ha.
O SR. MINJSTRO DE ESTRANGEiROS :-Desde que estudo

os negocios exteriores do nosso paiz, não conheci,
nunca <lescobri essa poli tica tradicional. ..

O SR. SILVEIRA DA MOTA :-Conheço-a eu.
O R. MJNIS'PRO DE ESTRANGEIROS :-Desejo que m'a ex

pliquem; quero ver os factos que a denunciam. Desde
que comecei como secretario de legação nunca acbei
essa politica tradicional. O que aprendi de meus
chefes, o que apTendi nos despacho.s do governo impe
rial, foi-respeito aos Estad@s vizinhos, espirito o mais
conciliador, de.sejo o mais sincero de harmonis1\l' os
nOSSQS in terasses com os daqueUes Estado/i. Aversão da
parte dos estadistas do Brasil par.a com Ol> Estados vi
zinhos, desejo d'e vel-os atrasados, c cm anarch ia, nunca
,houve nem póde haver. Essa chamada politica o'adi
cional não é do Brasil independenLe, não é do nosso
tempo, não pMe reapparecel'; mas, comQ outra. consa
se disse no senado, e pareceu-me q,ue aos estadistas do
partido conscl'vardor, de que sou soldado, se quiz talvez
..applicar .essa allu, ão, en tendi que como di plornata bra
-8i1eiro, devt1ra manifestar idéas ioteiramente contrarias
e que são as ele qlle estou convencido.

O 8R. ZACARIAS :-Fo.i aléPldoqtlf;l deyia.
O Su. MINISTRO DE ESTl\ADlGEInOS :-Espero aiFlc1a en

contrar o nobl'8 senador em alguma dessas reuniões, e
qlJlero ver até 0ude o levarão a sua imaginação e a sua
eloquencia, ,que são sem duvida mais fortes do que as
minhas.
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oSR. ZACARIAS :-Neste caso levo escripto.
O SR. SILVEIRA DA MOTA :-Como fazem 'os diplomatas

ingLezes, e mandam no primeiro paquete ao seu go
vgrno.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Sr. presidente,
desses brindes tirou argumento o nobre senador para
concLuir que eu estava em contradicção hoje como mi
nistro, relativamente ao que disse e pratiquei como
dipLomatanoParaguay. Lá, observou o nobre senador,
fostes uLtr'a-liberaL e no Brasil sois escravocrata, no
BrasiL bebestes ao elemento servil I Ora, pergunto
ao nobre senador qua Lfoi esse banqu~te a que assisli
no Brasil, e onde brindei ao elemento servil?

Sr, presidente, esta questão do clemente serviL é
muito séria e não admitte q"ue se façam tão liueira
mente imputaçõe de semelhante ordem, Nunca, e menos
hoje, me declarei amigo da conserval;ão do elemento
servil, e logo direi ao nobr'e senador o que penso, qual
é a posição do gabinete a respeito desta questão, reve
lindo o qlle dis, e o nobre ministro do imperio quando
interpellado por S, Ex.

O SR. SILVEIRA DA MOTA: - Pouco adiantou. V. Ex:
pócle dizer alguma cousa mais.

O.SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:-o procedimento de
Sua Alteza o Sr. Conde d'Eu não foi aconselhado por
mim,. nem póde ter a sign ificação que lhe dá o nobre
senado!'. Sua ALteza, apresentando- e-lhe al~uns indivi
duos, que se diziam escravos, para que eHe Intercedesse
pela sua liberdade, sorprendeu-se, porque estava per
suadido, como eu, que já não exisLia escravicliío no Pa
raguay, visto que o ex-dictador Lopez não cessava de
appellidar-nos « Imperio escrav()crata ); o dirigiu-se ao
governo provisorio communicando o pedido que lhe era
feito, e manifestando mesmo sorpreza de que ainda
existisse escravidão na republica; por modo muito de
licado, aconselhou que a supplica daqueLles individuos
e dos que se achassem nas mesmas circum tancias fosse
altendida, porque, ainda mesmo existindo e cravidão
legaL no Paraguay, o numero nãGl podia deixar de eJ
mui to limitado.

O governo do Paraguay, que já tinha pensado em de
cretaI' a abolição da escravidão, completando um acto
que datava de 18!J!2 ou 186;~, mas que resoLvera adiar e a
medida para ser tomada pelo congresso, animado por
aquelle incidente e pelas palavras generosa de Sua
Alteza, deliberou desde logo decretar a abolição com
pleta da escI'avidão.
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Eu não tive parte nesse acto; quando me foi com
municado, manife tei a satisfação que me causa a o
saber que o governo provisorio, juiz competen te, ti
nha julgado opportuna a occasião para completar uma
reforma social, que era o desejo ardente de todo os
povos a quem seus maiores legaram a instituição de
escravos. Do acto de Sua Alteza, poi , não resulta com
promisso para o governo imperial. As circum tancias do
Paraguay eram mesmo muito dill'erentes ; o governo
provisorio deliberou por si e não por exiõeocia nossa;
elle julgou que era opportuno fazer o que podia fa
zer, e fel-o.

Qual é a questão no Brasil? Apresenta-se nas mesmas
condições? Ha no Brasil quem deseje perpetuar a e'
cravidão? Não reconhecemos todos que foi um mal ino
culado em nosso corpo social, e que não podemos
remediaI-o radicalmente e de chofre como alguns pre
tendem? Todos desejamos ver realizada esta reforma;
a questão é só 1e meios e de opportunidade.

O gabinete actual não se exime des. a responsabi
lidade. O que o gabinete actual tem dito é que a res
peito das medidas indirectas pMe desde já manifestar
sua opinião, lUas que ácerca de qualquer medida ca
pital ou directa, não pMe desde já declarar seu pare
cer e nem ha necessidade de fazei-o agora quando não
poderiamos neste resto de sessão discutir uma materia

. tão importante.
O SR. ZACARIAS ;- Este argumento não serve. Par

que não trataram disto mais cedo?
O SIl. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-No intervallo da

sessão o governo se habilitará para apresentar ás ca
maras a solução que julgar conveniente .....

O SIl. ZACARIAS:-Já V. Ex. adianta alguma COusa ...
O Sn. l\IINISTllO DE ESTItANGEmos: - ... porque en

tende que, no estado em que se acha a queslão, ella
deve ser resolvida; o gabinete quer porém, proceder
com todo tento, quer con. ultar bem a opinião publica
e rellecti-r mais sobre a melhor olução des e problema
tão grave e vital. No inlervallo que temos para o
estudo da materia, procuraremos coo hecer qual é a
opinião daquelles sobre quem essa medida mais in
lluencia póde exercer.

O So. ZACARIAS :-A estatistica não se faz em seis
mezes.

O SR. SILVEIRA DA MOTA :-Ah! querem tornar isso
dependente da estatistica? Estamos bem servidos I ..

O SR. ~'IINISTRO DE E TllANGEIIlOS :-0 nobre senador-
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quer que discutamos esta materia já. no resto da
sessão? Não é possivel; para o anno dará o governo
sua opinião a esse respeito.

O SR. ZACARIAS:- Eis aqui uma preciosa declaração
que até boje não foi feita I

O SR. i\I1NISTRO DE ESTRANGEiROS :-Entendemos que
a questão deve ser resolvida ....

O SR. ZACARiAS:- Foi a pergunta mais feliz que
fiz a V. Ex. I

O SR. i\fINIST110 DE ESTRANGEIROS ;-.•• que não pMe
ser adiada indefinidamente; o governo apresentará a
sua opinião opportunamente.

O SR. ZACARIAs-Em Maio?
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Em Maio ou na

proxima ses ão dará sua opinião, se Deus lhe der vida
e saude.

O SR. SILVEIRA DA MOTA;-Vida .•. tambem é bom
ac I'escenta r isso.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:-Salvando o caso
de acontecimentos imprevistos ...

O SR. ZACARIAS '-Está visto.
O SR. i\h!'iISTRO ·DE ESTRANGEIROS ;-... que possam

trazer taes perturbações economicas que tornem im
prudente uma iniciativa dessa natureza.

O 81\. SILVEIRA DA MOTA: - São tantas as con
dições...

O SR. ZACA RIAS: - Esta muito bem dada a resposta:
em Maio faltaremos ... no mez do cuco I ...

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Sr. presidente,
tenho concluído a rclsposta que devia aOs nobres sena
dores. Se alguma pergunta ficou por ser satisfeita,
em outra occasião cumprirei o dever que ainda me
falte. Terminarei, Sr. presidente, dirigindo uma
humilde observaçãtl aos iUustres adversarios do ga
binete.

O nobre senador pelas Alagôas..(") ha dias pediua todos
os liberaes que se unissem, que se levantassem como
um só homem para pôr em sitio o governo, a fim de
que e Le ou cedesse ou morresse asphyxiadu por falta
da aura popular, que os nobres senadores entendem
que é exclusiva do seu partido. Eu não pedirei imagens
á rhetorica das paixõfJs partidarias para responder a
S. Ex., direi aiJenas aos nossl)s adversarios: sêde mais

( * ) o Sr. Cansansão de Sinimbú.
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moderados e justos, e reconhecereis que a politica do
gabinete, e pelo menos suas intenções, não merecem as
graves censuras que os nobres senadores não cessam
3e dirigir-lhe. (Apoiados. 1I1ttito bem; tnttito bem.)

Não havendo mais quem pedisse a palavra, o SI'. presidenLe
deu a discussão pUI' Lel'minada.

Discursos pronunellUlos DO senado cm '12 de Setembro
de '18"10.

(Desordens em Á,mtmpçiio. Retirada rias tl'opas imperiaes do
Purct!Juay. Qucstão cntre o Duque de Caxias c o lIIul'quez do
Herval' sobre o rcconhecimonto de Humaiúi. )

o Sr. Paranhos (ministro dos negocias estran
geiros): -Sr. presidente, vou responder ás interpel
lações do nobre senador pela provincia da Bahia n,
e agora, como em quaesquer outràs occasiões que o
dever me chame á tribuna do senado, empregarei
todo o empenho em ~uardar a maior moderação,
medindo quanto em mim couber a propriedade !los
termos que teuha je dirigir á illustrada opposição, pois
(1ue, cumpre reconhecel-o, está eUa muito irritavel,
está summamente irritave!.

O SR. ZACARIAS :-E ainda acrescenta I E vae em
um ta [ crescendo . ...

OSR. l\lrNISTRO DE E~TRANGEIROS : - Estranhou, por
exemplO', S. Ex.. que o meu nobre collega, ministro da
guerra ("), referindo-se ao nobre senador pela provincia
do Pará ("'), repat'asse que as censuras por este feitas re
vela vam não ter examinado bem os factos de que tratára.
Ora, nãO será licito a um ministro fazer uma ob ervação
desta natureza, quando tão repetidamente se diz que
os ministros descuidam do negocios publicos; que
não e tão aO corrente das questões que devem conhecer,
esobre as quaes são interpellados pela illustrada op
posição?

("') O SI'. Zacarias de GÓes.
r ("'") O Sr. Ba,l'ão de l\lul'i tiha.

( "'*) O SI'. Souza Franco.



Os miuistros não se agastam com laes censuras, c,
todavia, o nobre senador pelas Alarrôas ;linda outro dia
1I0S aconselhava que fossemos summalllente moderados,
que ou vis. eUlos com re ignação evangelica :i ii lustre op
posição; poi:> porque não nos dá clla Lambem o exemplo
dessa tulerant:ia e 1ll0der<Jção?! ella, qnc, mais dia;
menos dia, será clwllaua Lamuem ,lO poLIrr? .. Pela
miJlha parte, estou tomando !loLa das lições que me
dão...

O Sn. Z.\CAl\lAS :-E cu c tau usando das minhas
notas antigas.

O SR. SOUZA L?nA~Co :-Infclizmente cn não tenho
mais J pJlavra; se a tive:;. r, ;1 pediria.

O SR. ]\f, 'IS'l'P.O DF. E:>Tl\ANGElHOS :-Começarci'pelo
uILimo facto sobre que o nobre senador me interpellou
« a nota do go,erno 1)J'ovisorio, intercedendo por al
gumas praças do exerci to, ind iciadas no assalto dado á
typographia de um periodico da Assumpção, a Voz do
Povo. » Eu já tinha lido no jornal, orgão da opposição,
o reparo que o úobre senador a este respeito fez, e ad
mirei-mede que se pudesse dar á nota do governo pro
vi,:orio a intelligencia que pareceu admissivel ao nobre
senador pela provincia da B1hia....

O SR. ZACARIAS :-Pedi uma explicação.
O SR, ~I'~ISTRO DE'EsTRA 'CEInOS :-... ao passo que

se dizia na censura da imp,'en,a, que o distincto ge
neral Sr. Visconde de Pclotas, era incapaz de ceder
a suggestõcs estranhas, que o desviassem do campri
Illen to de seu dever; tra la ndo· se de um processo mi
litar, que era inteiramente da compeLencia do ge
neral, todavia entendeu-se que o ministro poderia ter
exercido influencia para que os nossos campa trio las,
envolvidos nesse processo, solTressem um castigo mais
rigoroso do qu.e aquelle que por <Jcaso merecessem.

Sr. presidente, o facto é que o conselho de inves
tigação, e depois o conselho de gnerra foram orde
nados pela autoridade militar, que era a competente,
sem que nbso cu tivesse a menor parte. Desde que
constQu que algumas praças do exercito tinham COlll
meLLido esse excesso, o nos ogene1'3 I em chefe procedeu,
como lhe compelia, e como era de seu dever: mandou ins
taurar o conselho de investigação, ao qual seguiu-se
o conselho de guerra; e o ministro brasileiro não
interveio, nem tinha que intervir em semelhante
processo. O castigo a que os condemnatlos eslão su
jéiLos ~ o Gastigo da lei: eu não podia aggl'avar de
fórma alguma esse castigo; prlo contrario, se meu'

8
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votos pudessem ~er ouvillm; a es,e respeito: as im como
Oi> sentimentos tão naturaes ela parte do grneral em
c,hefe, haveriam motivos attenuantc do proccdimcnlo
desses nossos compatriotas, porque aquelle periodico
não ce5sava de provoca r-nos.

Vendo o governo provisorio, que o periodico a que
me refiro. pela sua impruclencia provocava conflictos,
sendo tambem o proprio governo provisorio victima Jos
excesso.:; desse pcriollico, dil'igill U1l13 nota intercedendo
a favonlos indici:ldos no facto de que se trata. fi. rs"a
nota o ministro brasileiro responuen, como depois se
verá, dizendo que transm iII iria o pedido (lo ,n-overno
provisorio ao conhecimento do governo imperial, e o
podeI' competente decidiria a ~en tempo se o caso era ou
Hão digno de gl'aç:l.

Eis tudo qU:lnto se paSS011. Não intervim no pro
cesso, não podia intenir, e de cerlo nunca interviria
para :lggrav:lI'as penas que fos~em applicaveis ao caso
em q'\1BSlão. O governo provisorio manife'1tou senti
mentos amicra\'Cis, tanlo que eu agradeci o interesse
que mostrou pelos nossos compat l'iOt.1S: procurou-se,
porém, deduzir dahi qne cu era TI :se C:ISO o venlugo
dos nossos patricios, e ntéatlribuiu-sc-me a intervenção,
que me suppunham, como de. eju de agradar ti Vo.= rio
Povo, que a lodos nós lIosl ili:ava.

Pareceu ao noure sf'n:Hlor peln BallÍa que minha res
posta, quanto ã retirada das forças bra ilelras, que
ainda permanecem no Pal'arruay, era ambigua ou equi
voca ; mas S. Ex. não só foi injusto para comigo,
senão tambem p:1I'a com um illustre finado, Talleyrand.

OSR, ZACARIAS :-E' prÍlJcipio humanitilrio lefender
os mortos.

OSR. MINISTUO DE ESTRA 'GEIROS : - O nobre sena'oor
não sei porque, cm cOllsequencia do brinde que nna
lysou ne~ta casa, está me quel'encJo tornar anti-huma
ni tario, ..

O SR. ZACARI.\S :-Niio, senhor.
a SR, MINISTRO DE Es'rnA.'GEInOS:- ... quer me ins

pirar senlimentos de um rigor exces IVO. Peço licença
ao nobre senador, para não proseg-uir no deLate dQ
brinde. Jã uma vez declarei a S. Ex., que não fui o
redactor do extracto, com quanto me pareça brilhante
:I retlacção.

O SR, SILYEIRA DA MOTA:- V. Ex. tinha muito.bons
redactores.

O Sn. l\f!NISTRO DE ESTRANGEIROS:- Sr. presidente,
fui bastante l',<pliC'ito. pal't'r 'lHTII' que minha rr -
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po'ta havia satisfeito ao nobre senador, a julgai' pê10s
apartes que dignou-se elllão dirigir-me. Eu disse que
actualmen te, quando conviesse c qu izessemos retit'ar
as forças ([110 ainda existem no Paraguay, não era
isso possi vel, porllue ali i temos dep05i lo' e estes deposi
los recla mam gua rnil,ão, Desde Ilue COllsel'vemos ai·
guma força no Pal'aguay, é preciso que ella seja capaz
de se fazer respei Lar.

.Mas, disse o nobre senador: « Porque não foram reti
rados os c1eposi tos? » E alé formulou S, Ex, um tro
cadilho, com o fim de mO::.trar que a resposta não erá
b)Stante sincera, -

r. presitlente, os deposi tos não foram logo remo
vidos, porque Lratou-sl; cm primeiro lugar, de re·
mover a maior parLe do exeruiLo. Não é certo, não
sabe V. Ex., não sabe todo o senado, não sage todo
o paiz, que a maior parLe elo exercito, que tinhamos
no Paraguay já foi transporLada para o Imperio? Po
deríamos ao mesmo tempo transportar os lIepositos?
Parte mesmo (lestes já não tem sielo removida para
o Imperio? Não era porém pos'i\'el fazer tudo ao
mesmo tempo, e com li brevidade que parece querer o
nobre senador, E queria o nobre. enador, que nos v_a
pores que transportavam os nossos soldados, viessem
munições de guerra, em grande quantidade?

OSR. SILVEll\A DA MOTA :- Pec;as descarregadas não
faziam mala ninguem.

O SIl. ~IrNISTllO DE E'TRANGEIl\OS:-A polvora, e
outras munições, como viriam?

A baixa do rio que continúa, é outra causa lIctual que
difficlllla o transporte elas troplls, como o elo material.
A principio os vapores estivel'amempregado. nesse ser
viço, c fretaram-se lambem na vias de vela para o tl'ans"
porte de munições, como meio mais barato; e q-uem não
sabe das grandes perdas havidas em consequencia de si
nistros occorridos a bordo de navios que transportavam
munições .
. Além destas razões, eu alleguei outra: disse ao nobre
senador que os ajustes definitivos de paz não estão finDa
dos, e que essa cirr-umstancia aconselhava a consena
ção de alguma força no Paraguay. O governo imperial,
assim como seus alliados, se reservaram o direiLo de 1'8.
tirar as forças', quando julgassem conveniente; de sorte
que, além daquella dim.culdade matel'ial, ha tambem
essa razão deconveniencia em mantC1' alli alguma força.

O Su. SILVEIRA DA MoT.\ :-E' importante essa dc
'lal'a.(ão de V. Ex.., é franca, como devia ser.
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oSR. MINISTRO DE ESTRANGElllOS :-Dc"o tambem in
formar ao senado, que ogoverno do Paraguay, longe de
manifestar apprehensões pela consenação das nossas
forças, ao contrario, solicita este apoio. "

OSR. SILVElllA D.\ l\10T.\ :-lsso creio eu: ainda não
estão effectuadas as eleições ...

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIflOS :-0 nobre senador
disse em um apal'le, e agora repete, que nossas forças
servirão para apoiar eleir)ões, não sei de quem ...

O SR. SILVElnA DA 1\10TA :-E' por is o que os nossos
soldados estão apanhanllo pancada.

O SR. l\IINlSTflO DE ESl'R.\NGEIROS :-O nobre scnador
não tem molivos rcaes I ara formular taes c'ensuras; não
interviemos nas eleições do Paraguay; durante as
eleições nossas forças conservaram-se aquarteladas.

O SR. SILVEIRA DA MOTA :-Correndo pelas ruas.
O SR. MINISTRO DE ESTR.\J GEITIOS :-lsso dizia o jornal

da opposição ao governo provisorio, jornal que susten
tava a necessidade de uma revolução, c até o emprego do
punhal contra o que clle chamava tyrannos. Entende
acaso o nobre scnador que es. e jomul deve merecer
mais credito do que a af11rmativa do ministro brasi
leiro, e do representante argentino? Eu procedi in
teiramente deaccôrdo com o SI'. general Vedia, repre
sentante do govel'l1o argwtino; elle tambem deu
testemunho ao seu governo de que os alliados não
intervieram de fórma alguma na eleição. O general
percorreu todas as parochias no dia da eleição, e de
volta veio á minha casa. Tão se fez mais do que aquillo
que estava ajustado entre nós, de conformidade com a
mais slricta abslenção.

O SR. SILVEIRA DA MOTA :-03 presidentes sempro
dizem que a lula eleitoral correu regularmente.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-E as opposições
dizem sempre dessas cousas que o nob1:e senador por
Goyaz está dizendo ...

OSR. ZACARIAS :-E que hadous annos V. E:c dizia.
O S~. MINISTRO DE ESTRANGEInOS :-Somos todos da

mesma escola; se não hou ver uma convenção en tre nós
para acabarmos com isso, vamos muito mal...

O SR. ZACARIAS :-E' o que eu procuro, e tenho es
perança em V. Ex.

OSR. SILVEIRAD.d\loTA :-Eu tambem.
OSR. MINISTRO DIó: ESTRANGEIHOS :-FaILou o nobre se

nador pelanahia na garantia collectiva em favor da in
dependencia, sol)el'ania e integridade do governo do
Paragllay. ~\s e tipulacõcs do tratado do LOde Mnio não
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nos obrigam a conservar forças no Pararruay ; es a es~

tipulações, que são obrigatol'ias sõmente entre os al~

liados, não podem dar direito á republica do Paraguay,
se nos aj ustcs deUn i ti vo:; lião houver nesse sen tido com
promisso entre os alliados e o goyel'llo duquella repu
blica. Não hou I'e ai nela accórclo a19u lU en trc os governos
alliados sobre o mOllo como ie deve enlcnuer e tornar
effectiva essa garantia; nüo se póde portanto <llll'g,ll'
como um motivo para a conservaçüo das nossas força~

no Paraguay a garantia collecliva estipulada no tralauo
doLode l\laio.

Já que tenho a palavra, Sr. pre iclente, seja-me per
mittiLlo dizer o que penso a re'peito da questào usci
tada com JClação ao facto cio rcconhecimento de 1111

maytá em 16 rI'e Julho tle 1868, f:reio que o Iloure ;-I~

nadar pela Bahia. não me nega o uireilo de tambem
enunciar juizo sobre e.>la queslão.

En tendo.JSr. presiden te, fi ue a conti nuação de;- te de
bate não pMe dar outro re, ultado senão crear de. con
fianças anue nllas não de\'eOl e'\irlir. (Apoiados.) Ambo
os genel'aes, tan to o noure Ou([ue de Cuia~, como o
nobre l\Iarquez do Rerva I são benemeri los brasilei 1'0
(apoiados); ambos elles são dignos da nossa estima
c respeito. Ninguem póde SUpPÓ1' que cavalheiro' tão
distinctos ...•

O Su. DUQUE DE CAXIAS :-Tão amigos.
O Su. :M1NISTRO DE ESTRANGEIROS: -- ... se falLassrm

á justiça, e muito menos que qualquer dellcs fal
tasse á verdade. (Apoiados.) O facto deve ncce saria
mente ter outra explicação, e a explicação me parece
obvia.

O nobre Duque de Cuias (isto é sabido no exercito)
deu as ordens, que aqui referiu; essas oruens deviam
ser transmiLtidas ao general, hoje Marquez llo lIerval;
o Sr. Duque o declarou lambem na sua ordem do dia,
e esta não foi conte$tada. O SI'. Af:1rquez do Hel'val
disse que não receMra tal ordem, c na sua parle de
clarou que se havia retirado cm virtude de ordem do
general em chefe.

O SR. DUQUE DE CAXIAS :-Mas qual ordem?
O SR. MINISTRO DE ESTRANGI::IRO :-Eu entendo que o

general O.>orio, mesmo quando tivesse recebido e ou
vido a ordem transmiLlida pelo' general em chefe,
podia exprimir-se como exprimiu-se na parte que di
rigiu ao general em chefe; porquanto, desde que o ge
neral em chefe não lhe ordenou qne se retira se, desde
qu deixou L,o ao eu prudente urlJit.rio, elle, UYançun-



do ou retirando-se, procedia sempre de conforlllidade
com a orelem que recevera.

O SIl, SILVEIRA DA ~rOTA:- EUe disse o contrario
(listo; di-se que se recebesse a orelem assim, entenderia
que era para avançai'.

O SR. MI 'ISTUO DE ESTRANGElltOS:- SI', prcsiden te,
nada mais facil 00 que algum cng:1no, al~lllU equivoco
na transmissão ue ordens em taes CirCU11151ancias, O
official que transmitliu :l ordem podia enganar-se de
l;oa fé; o general M I'llurz do Herntl pouia mesmo não
ouvir bem a ordem que lhe era transmittida no cnlor
ôo comba te. Crêmo , pois, e devemos todos crêr que
<lmbos os generacs têm razão.

O SR. DARio DU: S. LOUllEi"\ÇO :-Para que explorar
i"to ?

O Sn. l'lI Nl51'RO DE E'HftANGElnO :-E quando elles são
ambos dignos da alta confiança do paiz, quando têm
razões p:lra serem bons· amigos, para que insistir nesta
discl1"são que não póde senão creal' desconuanças entre
dous bl'asilniros, que a bem do interesse publico cOl1\ém
que mantenham as boa~ rclnçõcs que por sua lealdade,
e por impulso proprio do seu coração tem até lIoie
cultivado? Creio pois q'J.e não ha nece. sidade de pro
se.guir neste debate; llBm ha necessiLlaJe de conselho
de guerra para saber S~ o transmissor da ordem en
ganou-se, ou se o general Osorio o ouviu bem ou mal.
Não podemos crêl' que o gencra I em chefe dissesse ao
<ljudante de ordens o contrario do que dLse em sua
ordem do dia, accrescendo que ha muitas testemunhas

-de que o nobre Duque proferiu aquellas palavras.
O Sn, J.\GUAUlBE: -Apoiado; isto foi constante.
O SR. I1iINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Por outl'O lado

lambem não podemos duvidar da palavra do general
l\farquez do Hen'al; creio que a ordem não lhe foi
transm iLticia tal qual, ou que elle não a ouviu bem no
calor do comba te; e como é certo q.ne o general em chefe
lhe tinha 'conferido pleno arbítrio, porque era elle o
mais competente nuquella situação para conhecei' se
devia avançar ou rctil'al', o que se segue é que não ha
no facto censura l1em para o Marquez do Herval, nem
para o general em chefe; sendo summamente. injusto
que se torne o gener:ll em chefe odioso para com o
general030l'io, quando elte não teve para este e pa·ra
os outros generaes senão palavras da maior lealdade',
senão elogios, e nunca declinou da responsabilitlade que
lhe devia competir,

í) SR, DUQ\;l\ DE CA:i:lA :- poiado, tomei toda.
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o SR. M1NT~Tnon8EsTnANGE1Ros:-Porlaolo, senhor e.,
eu que f.amJ)em preso o general ~!:lrquez <.lo lierv:lI,
assim como sou amigo do nobre Duque, ententlo fI ue
não cabe censura nem a um, nem a outro, mas que
merecem ambos o nosso reconhecimento e npreço
pelos relevantes serviços que prestaram ao Brasil.
(AIJoiados, muito bem.)

D"pois ele fallarem o;; Srs. Zac:ll'ias, F. OctavIAIlO e Silveira
da IIJola, o Sr. \'. do Rio Branco levantou- c aillua e disse o
seguinte:

o SI'. PaR'anhos (ministro de e·tl'nngeiros) : 
Sr. presidente, o senado é te~temunha de ((UU o nobre
senatlor (") cenou os ouvidos a quanLa~ reclamações fiz
no intuito de convencei-o de qne havia interpretatlo
inexaclamente as minhas palan:ls, alLriblljntlo-mc
urna inlenção que eu uão tin'ra.

Quando enlrei neste t1cbalc ucceLli ao nohl'.e senador
pela Bahia. Minhas observações referiam -se acon li nua
ção do debate, e, por conseg'uinle, a tudo quanto e
lJavia dito, e que, a meu ver, não podia dar senão e se
resullado. que indiquei. Islo decerto não importa diz.er
flue o nõbre senador suscitou a dLcll~são com o intuito
de acendeI' a discordia entre os tlou, generaes.

O SR. SILVEIRA DA MOTA: -Iroi só para ter remorso?
OS8. MINISTRO DE ESTnANGElfiOS : -fJel'gun ta-me agora

S. Ex. se foi para suscitar-lhe I'emorso:' I
Sr, pre'idcn le, o nobr~ senador por Goyaz não dá ao

senador pOl' Mato Grosso, ja não digo ao ministro, a
Ilbel'dade que clle quer ter em lodos os debates. Não me
era licito enunciar um juizo, e dirigir aos nobres sena
dores um conselho para que puzes em termo a este de
bate? Pois se SS. EEx. não negavam justi(a a ne
nhum dos geileraes, se depo itavam confiança nas suas
palavras, para que proscl!u!r em 'cmelhante debate,
quando até suggeria-se a itléa de um conselho d\l guerra
conlra o transmissor' das ordens?

Não tendo ouvido o discurso do nobre senador, refe
rindo-me á continua'/ão cio debate, (lepois do que e
havia dito por uma e outra parte, podia eu suppôr que
S. Ex.. viria pa.ra aqui incitar a discorqia entre os dous
generaes?

O nobre senador foi, porlanto, summamente injusto
e menos direito tem de censurar os ministros de falta de

n o SI'. SiIH'ir~ lIa l\fol:1.
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JIloderaçJo e ue tolerancia, qU:Jndo . Ex., por lllais que
cu l'C'cJamas e, e me arrefece 'e para dar-lhe cxplic.ações
satisfaclorias, proseguia, cerraVa os ouvidos e insistia
e11 altribllir-me um proposil.o oITen:;ivo, qU<l1 o de sup
pór no nobre senador sentimel! tos pequeninos I

Sr. presidente!, não protclllli lIUg,H ao nobre senador
o tlircito de defender o Sr. general O:orio de alguma
ccnsura que, porventura alguclU IIIC tiyc'se dirigido;
111a:, eu tinha tambem o direito de enunciar o juizo que
cnun 'ici, assim como tenho o direito de julgar da con
ycniencia desta discu são perante o cllado.

Trata-se de um facto occorrido hn dOllS nnnos, e pa
rece-me que qu:i1quer elucidaç50 desse facto linha seu
lugar mais propl'ió em lima c.ol'l'esponden ia entre os
dous gcnel'ae" ou pela imprensa, do que na tribuna do
. enado.

O SII. ZAC,~nIAS:-Oh I
O SR. SI LVEIHA DA l\IOTA :-Quem trouxe o facto á

di:<:cufo:são foi o nobre Duque de C:JXias.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEInOS:- Permittam-me os

nobres senadores íJue eu entenda que se quizermos
discutir factos desta ordem, tomaremos o 'tempo neces
sario para os debates a que o senado é chamado pela
cOIBtituição do Imperio. Se impol'tava ao general Osorio
clucic1:tr este facto, podia fllzel-o muito amigavelmente
dit'illindo-se aO nobre DuquedeCaxias ...

OSR. 'DUQUE DI' C\XIAS: - Era mais natural.
OSR. i\1I~lsTno DE ESTR.\NGW\QS :-Se alguem por elle

Cfuizcsse elucidar o facto, podia fazei-o pela imprensa,
sem ~ue o senado fosse chamauo a tomaI' pllrte nesta
CJuest~o. O nob"e senador procedeu como julgou conve
niente; está no seu direito, assim como eu estou lambem
no meu direito enunciando meu humilde parecer sobre
a conveniencia da discu são que S. Ex. suscitou. Fique,
porém, bem claro qUQ não tive in tenção de oIfender o
nobre senador. O meu di curso foi tão pouco oITensivo
que o nobre senador pela B~hia, rcspondenuo-me
(elle que não tolera a menor ofIensa, nem a si nem
a seus collogas) não deu ao meu discurso essa in ter~

prctação.
O SIl.. F, OCTAVIA~O :- Não dou essa intenção ao nobro

ministro: mas acho que o nobre seuador teve com razão
susceptibil i.dades.

O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Eti disse que o
resultado seria levantar desconfianças ....

O SR ZACARIAS:- Não podia ser outro sefiãJ sizania.
O Sn. MINISTRO DE E TRANGEIROS : - Qlle o rQsultado
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não podIa SCI' ou Ll'o senão levan tal' desconfianças entre
os dous gencl'aes, que eram e deviam ser llmigos.

O nobre senador por Goyaz mostrou-se tão preve
nido, que até levou a mal este juizo- que os gent}raes
devem ser amigos e que convém que o-sejam.. S. Ex.
perguntou: « Para que essa amizade? Que mal pód~

tr'azer uma desinteIligencia entl'e os dous generaes? »
Eu, Sr. pl'esidenLe, creio que para a estima reciproca
que elIes se devem tributar, e para os serviços que o
Brasil espera desses dous distinctos generaes, é sem
duvida melhor que vivam em harmonia. Se não hou
vesse essa perfeita amizade entre elles, o Brasil não
os veria unidos cooperando na mesma campauha, como
todos applaudimos durante a guena do Paraguay.

O SR. ZACARIAS: - Amigos, amigos, negocios a parte.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Es tou respondendo

ao nobre senador por Goyaz que levou a mal o meu
voto de conservação de amizade en tre os dous generaes.
Eu congratulava-me porque o nODre senador pela Bahia
não tinha visto em meu discurso semelhante insinua
ção; S. Ex. não aIludiu á posstbilidade desse resenti
men to que manifestou o nobre senador por Goyaz a tal
ponto, que não queria ouvir minhas explicações, cerq.va
os ouvidos, e por sua vez lançava insinuações. Já vê
V. Ex, que íI illustrada opposiçíjo não procede como D;OS
aconselha, como quer que procedamos, quando se mos
tra tão desafl'azoada ....

O Suo ZACARIAS :- Peior é essa.
O SR. SI LVIiJIRA DA MOTA:- Eu não disse que a emenda

llavia de Sel' peior, _
O SR. F. OCTAVIANO :-E' uma figura de rbetorica.
O SR, MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Os no.bres sena

dores interpretam as minhas palavr<\s de um modo
singular I Offereço-me e insisto para daI' ~x.pIicações; o
nobl>e senador por Goyaz reeusa, vai por diante, e os
nobres senadores aeham que elle está em seu direito e
o mi.nistro é que usa de }'h-eborica I

O SR. ZAOA"IAS: -:Má rlletorioa desta vez, chamar-nos
desarrazoadosl ...

O SR. SI'LVElRA DA MOTA.:- Querem 4ar, ma~ que a
goete pell). gema.

OSR. ZAGWIAS : - Não s6~os P~1:'aguayos.
O SR, MINISTRO DE ESTRANGElUqS: - NãQ ou'V~~ c,ol"jJo

j~ .c1is?c, °pl'imeit!o discUI'SO do n<?br~ se~;,IdOf i. llão
sei, portan lo, se t>l1e qeclarou ql\-e o gen~ral Qs,9fiq o
hgviq enC'lP-regildo d~apl ese{l,L~1' ~§ta reql~~i.\ç~o;, :pl:j.~ o
nobre senador affinnou que eu quiz privaI-o de cumprir

9 ~
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o encargo honroso e amigavel, que tinha recebido
daqueJle general.

O SR. ZACARIAS: - V. Ex não leu o extracto da dis
cussão?

O SR. SILVElnA DA l\tOTA: -Do meus discursos o
Jornal do Comrncrcio não dá extractos.

O SR. l\IlNIstro DE ESTRANGEIROS :-Sahiu um extracto
muito succinto. Digo isto para que o nobre senador seja
menos injusto para comigo, porque ostou desesperando
cle que elle seja justo, á vista de seu procedimento cI'
hoje.

OSR. SILVEIRA DA Mo'rA :-V. Ex. está querendo tomar
o papel de autor, ma é réo.

O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Ainda por minlla
infelicidade, repetiu o nobre senador uma queixa que
outro dia arliculou contra mim. O nobre enador quei
xou-se de que quando pela segunda vez fallei, a respeito
do orçamen to dos negocias estrangeiros, deixei pouco
tempo para S. Ex:., a quem tocava succeder-me na tri
buna.

Do modo por que S. Ex. se exprimiu parece que houve
da minba parte pl'OpO ito de deixar ao nobre senador ...

O SR. SILVEIHA DA MOTA: - São conselhos que V. Ex.
aceita.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - .... esse pouco
1empo, in ulliciente para que elle fizesse o discurso que
tinha em vista. Sr. presidente, desde a vespera (per
mitta-me o nobre senador que eu seja ngol'a explicito)
desde a vespera eu disse a S. Ex. que talvez não tivesse
materia para preencher todo o tempo. En trando nesta
casa, no dia em que fallei, repeti o mesmo ao nobre
senador. Sentei-me f,(!Lando meia hora para o tempo
de sessão; pouco mais me havia deixado na vespera o
nobre senador pela Babia.

O SR. ZACARIAS :-Os ministros falIam quantas vezes
querem.

O SR. l\IINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Como, pois, o
nobre senador se queixa de que passou por uma decep
ção de que eu o quiz deixar mal nessa occasião, obei
gando-o a fallar em uma hora muito ndiantada, quando
podia dar ao seu discurso o desenvolvimento que pre
tendia, quando não tinha nesta casa auditoria tão nu
meroso como merece?

O SR. SILVEIRA DA MOTA: -Nessa hora se está com
vontade de jantar; não se póde fnllar.

O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: -Sr. presidente, eu
pa~saria em silencio esta queixa do nobre ~enador, se
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cHe não a repetis'e, e não visse qlle . Ex. se mostra
tão injusto para comigo. Nada se tolera ao ministro,
nem se quer uma expressão, que lhe escape no correr
da discussão, no calor do debate. Os hOlll'ados senadores
vêm ofIensa em tudo que profere o ministro.

OSR. BARÃO DE PIRAPAMA : - E elles têm carta bl'anca.
O SR. 1\lINISTRO DE ESTRANGEIROS: - E mesmo quando

o ministro quer responder e dar explicações, cerram os
ouvidos e proseguem em seus ataques.

Sr. presidente, pat'ece-me que a occasião não é oppor
tuna para discutir com onobre senador por Goyaz, rela
ti vamente a objectos que se dil: roubados por 1\1. me Lynch,
a reclamações do governo provisorio aos deveres que
climpri no Paraguay como ministro, e á posição que
S. Ex. me attribuiu naquella republica, suppondo-me
cam ingerencia em tudo quanto fez o O"ovcrno pro
visaria.

O SR. SILVEIRA DA MOTA :-Nisso não 11a injuria.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGELROs:-Nego simplesmente

nesta occasião ao nobre senador que sejam exactas as
informações que lhe ministraram, ou o juizo que elle
formoll a respei to do que se tem publicado. Opportuna
mente poderemos discutir esse ponto. Agora tenho
pre3sa, Sr. presidente, em satisfazer a uma exigencia
do nobre senadol' pela Ba11ia e a um seria reparo do
nobl'e senador pelo Rio de Janeiro.

O nobre senador pela Bah ia, que a principio pare
ceu-me satisfeito com a resposta que dei rela tivamente
ao facto da typographia, depois exigiu mais, e disse
mesmo que eu me havia conservado na superficie do
negocio, que a minha explicação não havia sido satis
factoria. Pelo que toca á intervenção que se me attri
buiu no processo, e intenção de aggravar a pena a que
estivessem sujei tos os indiciados, creio que já expliquei;
mas S. Ex:. qlliz saber como se deu o facto e qual a sua
causa.

Isto mesmo parece-me que e tava respondido pela
imprensa e pelo pouco que eu disse qualldo fall{li' a pri
meira vez.

O periodico de Assumpção, a que já me referi, e ql1"Ü
hostilisava o governo provisorio, dirig·ia-nos tambem
censuras, chegando ao ponto de accusa-r as forças bra
sileiras de um saque naquella capita.l, renovando uma
antiga, injusta e mltito o!Iensiva atcusação. Qualquer
facto inc;ignificante que Dccorria, e em que figurava
alguma praça do exercito brasileiro, era logo exagerado
e desfigurado. Dahi nasceu que um omeial liaS o, en-
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tendendo que devia tomar um desfol'ço, foi com algumas
praças á casa onde ex is lia a t ypggraph ia.

Não encontrando a typographia, que ficHa em um
dos lanços da casa, commellel'am alguns exces~o con lra
as pessoas que aJli residiam. O general, tendo deouncia
do facto, mandou pl'oçeder ás averiguaçõ~s neccssa rias,
instaurar o conselho de investigação, ao qual seguiu-se
o conselho de guerra. A causa, pois, foram as hostili
dades que esse periodico não cessava de fazer, e a im
prudencia com que algumas vezes injuriou ao nosso
exercito.

Houve da nossa parte a maior moderação, e mesmo
tolerancia; Linhamos direito de reclamar contra o pro
cedimen to da Voz do Povo, porque n republ ica não se
achava em circumstancias normaes, não estavamos alli
por gosto, mas em consequencia da guerra, e em taes
circumstancias não era permittido que uma gazeta do
Paraguay aggredisse a alliança, ou a quaJquel' dos
alliados. :Mas mostrámo-nos sempre tolerantes. Essa to
lerancia, porém, e toda a cautela da parle do general em
chefe não pôde evitar o mencionado excesso praticado
a horas adiantadas da noite, com premedi tação que es
capou inteiramente á vi~ilancia dos chefes.

Sr. presidente, já disse que não interviemos no
processo eleitoral do Paraguay; guardámos a devida
abs~enção; não se poderá provar o contrario; os nobres
senadores não podem achar em contrario senão as eon
suras desse periodico, orgão de uma parcialidade que
teve o arrojo de pretender que os alliados faltassem a
seus compromissos, negassem ao governo provisorio o
apoie moral e material a lrue estavam obrigados; qlle
fossem espectadores impus iveis de uma luta sanguino
lenta nas ruas de Assumpção.

Referindo-me agora ao nobre senador pejo Rio de
Janeiro, direi que S. Ex. não me comprehendeu bem.
Eu não disse que estejamos obrigados a conservar for~a

D0 pal'aguay até á realização dos ajustes definitivos; os
allilldos reservaram-se o direito de conflervar ou retirai'
suas forças até essa época, segundo julgassem conve
niente. Informando ao senado que havia uma razão de
impossibilidade material para retirar-se desde já toàa
a força, acrescentei que, pendendo os ajustes defini
tivos, poderia ser conveniente a conserVação de alguma
f0rça no Paraguay, sendo que neste CUI'to pet'iodQ já ;}
experiencia demonsLrára a acel/Lada previsão dessa oon
veniencia.

Mas do que eu disso não se segue que estejamos abri-
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gados a conservar força no Paraguay, cmquanLo não se
celebrarem os aj ustes defin i ti vos. A conservação ou re
tirada da força está dependente da apreciação do go
vemo imperial e de seus alliados. O nobre senador
suppõz que havia desde já um plano assentado de não
retirar-se a força do Pêlraguay ató que se eITectuassem
os ajustes definitivos. Já declarei ao'Ilobre senador que
não ha semelhan te plano.

Quer, Vorém, o nobre senador indicar desde já e de
modo absoluto outra norma de procedimento?

O SR. F. OCTAVIANO :-E' querer crear castellos; não
emitti opinião; apenas protestei contra a opinião que
me pareceu absoluta de V. Ex.

O SR. MINISTRO DE ESTRA.NGEIROs:-Então esta expli
cação sa tisfaz ao nobre senador ...•

O SR. F. OCTAVIANO :-Até certo ponto; cm occasião
conveniente direi o que entendo.

O SR. l\IlI ISTRO DE ESTRANGEIROS :-Por causa desta
reserva, devo tambem prevenil' a opinião que pensei
enxergar no discurso do nobre senador, e é que ene
entende que deviamos ter já retirado todas as forças;
que não convém que os ajustes definitivos se façam em
'Presença dellas. Não posso concordar com esta opinião;
julgo que o direi to não exige que o vencedor retire suas
forças, para que então se firme a paz, quando a paz
deve firmar-se o mais breve possivel. ..

O SR. F. OCTAVIANO :-Contra nossas tradições.
O SR. :MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Não.
O SR. F. OCTAVIANO :-Ahi está o tratado de Monte

vidéo.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Não se reconheceu

o principio absoluto; não f(~tiramos as nossas forças,
retiramol-as íla capitaL .. Mas emfim creio que já sa
tisfiz aos escrupulos do nobre senador, e sobretudo já.
lhe manifesLei que o governo imperial não tinha a opi
nião que lhe attribuiu. As nossas forças continuarão no
Paragaay emquanto julgarmos conveniente; não es
tamos obrigados a eonserval-as.

UiII Sn. SENADOR :-Até á proclamação da paz.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEmOS :-Taes circumstan

oias podem occorrer que o governo i.mperial julgue
c:mveniente retirar todas, antes mesmo de firmada a
paz.
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DI.cursos prollunclados no senado CID 20 dc Setcmbro·
de t8'70.

(Pensamento do gabinete de 16 de Julho sobre a questão do ele
menlo servil.) ['I

o S.'. Pau-nnhos (minist1'o dos negocias estrangeiros):
-Sr. presidente, os discursos dos honrados opposicio
nistas começam a desvanecer-me a esperança de que
nesta grave questão, em que elles não cessam de in
sistir, deixarão de influir os interesses de partido; que
será resolvida em terreno, por assim dizer, neutro, e
mais elevado. Os nobres senadores reconhecem que o
assumpto é digno da mais seria e madura reflexão ....

O SR. F. OCTAVIANO:-E não de risadas.
O SR. MINISTRO DE ESTRA 'GEIROS:-Os nobres sena

dores pareceram mesmo reconhecer a fundada pru
dencia do governo, quando lhe não contestavam a razão
com que pediu aos seus amigos da camara temporaria
tempo para o estudo e para a reflexão, tempo para que
a opinião publica se manifestasse mais clara e mais
uniforme em materia tão grave. Quando, porém, o go
verno, sempre attento a este transcendente assumpLo,
enunciava na outra camara o seu pensamento a res
peito de certa ordem de idéas, que se ligam á esla
reforma social, que é nosso empp.nho commum; quando
o gabinete devia sqtisfazer em parte aos nobres se
nadores, é precisamente quando e mostram elLes mais

(*) Um addiLivo ao orçamento motivou este debate. O SI'.
Visconde de ILaborahy, Ilresidente do conselho, declarou que
aceitava as idéas desse addiLivo mas que não podia votar por
elle porque a sua passag-em importaria voltar o orçamento á
camal'a dos deputados, quando já não havia tempo para isso. O
additivo era Q segulIlte: « -Do saldo ['esullanLe da receita sobre
a despeza no exercicio desta lei, é o governo autorizado a ap
plicar a quanLia de mil conL{) de réis á alforria de escravos.

« § 1.. 0 Ser:lo !lreferidos os escravos do sexo feminino de 12 a
40 annos e d'enLl'e estes os de menOr idade.

« § 2. o O escravo, que por meio do seu peculio, ou por libera
lidade de outrem, ou pOI' contracto de pl'C tação de futuro' ser
viços, obLiver meios !Jal'a a indemnização de seu valor, tem
direito p'el'feito á sua a fonia, e esLa sendo recusada pelo senhor
lhe será oULorgada pela autoridade publica.

"Paço do senado, 19 de Setembro de 1870.-Nabueo.-Souza
Franeo.-Z. de Góes e Vaseoneellos,-C. Pamnagltá.-F. Oeta
viano.-Cansansão de Sinimbtí.,-Chiehorro da Gama. -Silveira
da JJIota,- Dias de Çarvalho, "
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impacientes, e contestam e negam ao gabinete o di·
rei to, que alias já lhe haviam reconheciio, de proceder
c"om a maior prudencia e moderação em semelhante
neRocio I

O SR. F. OCTAVIANO:- E' imprudente uma medida
aceita pelo Sr. Visconde de Itaboraby I

O SR. MINISTRO DE E!'TRANGEIROS:-Não estou quali
ficando de impruden te a iniciativa dos nobres senadores,
mas sim qualifico de imprudente (se me permittem) os
commental'ios de que acompanharam essa iniciativa.

O SR. ZACARIAS :-0:; de Cesar são muito bons.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:-V. Ex. está sempre

sonhando com ocesarismo, sabendo entretanto tão bem
como eu, que não existe esse cesarismo.

O SR. ZACARIAs:-Fallei em Cesar por acaso: foi
porque V. Ex. fallou em commentarios.

O SR. M[NISTRO DE ESTRANGEIROS: -A' perspicacia e
ao patriotismo da no1)re opposição não podiam escapar
os inconvenientes e os perigos que ha em arras lar esta
questão para o terreno das opiniões politicas (apoiados);
e todavia os discursos de hoje revelavam essa ten·
dencia ....

O Sr. F. OCTAVIANo:-Em que, senhores? Isto será
dimciL provar.

O SR. MINlSTR() DE ESTRANGEIROS: - Jós estamos todos
convencidos de que a reforma social de que se trata é
necessaria, é indispensaveL. Os nobres senadores, es
taado no pod6r, iniciaram a idéa, em discursos da corõa,
em épocas que elles mesmos reconheciam improprias
para resolvei-a ....

O SR. ZACARrAs:-Ninguem reconheceu improprio
o tempo.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:- .•. e não apre
sentaram ou indicaram mei.o aLgum de solução. A oppo
sição desse tempo, Longe de querer impellir os nobres
ministros a medidas precipitadas, os apoiou nas suas
declarações de pruclen te reserva. (Apoiados.) Hoje,
porém, senhores, que a questão está muito mais adian
tada ...

O SR. ZACARIAs:-Onde?
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:- ... Hoje que ogo·

verno decLara peran te ás camaras, que na proxima sessão
ha de enunciar seu pensamento, se ainda existir .•.

O SR. ZACARIAs:-Ninguem disse isso senão V. Ex:.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:-Eu não podia falIar

em assumpto desta natureza sem o accôrdo dos meus
collegas.
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o SIl. ZACARlAS:-Já foi cOl'l'igido pL'!o Sr. ministro
!lD imperio.

O SR. DARÃO DE COTEGIPE (ministro da marinha) : 
Jã dei a ex plicação.

O SR. MINISTRO DE ESTRA,NGElROs:---Quando Ogabinete,
Sr. presidente, fa.z estll decla ração, os nobres senadores
procedem como se por ventura não desejassem que eUe
fosse feliz na realização de SUll promessa: os nobres
senadores procedem como se quizessem reivindicar para
o partido liberal a gloria dessa idéa, quando essa gloria
deve ser com01um; não tendo o partido liberal o di
reito de reclama l-a como exclusivamente su~.

O SR. Z_\CARIAs:-~inCfuem reclama.
O SR. MINISTRO DE E~TR-\N(fElJ\OS :-E' preciso, se

nhores, dizer a verdade ao paiz, e é que nesta questão
nos achamos todos conflmdidos. Se a principio haviam
cpnservadores oppostos á idéa, lambem '10 lado liberal
os havia e muitos. Cumpre mesmo reconhecer que tal
vez os primeiros passo.> para a solllÇão desta grave
questão partissem dos conservadore.> e não dos liberaes.

O SR. Jonnl :-Bem fallou contra o Sr. OtLoni.
O SR. MINISTRO OE E;TIlANGIBnos:- Como em taes cir

qumstancias coUocar a quest5Q no terreno das opiniões
poli ticas ?

O SR. NABuco :-Ninguem collacou.
O SR. F - OCTAVIANO :-0 nobre ministro tem perdido

llill quarto de hora, e ainda nada provou. Só porque
não se diz que o ministerio é muito bonito ...

O SR. MII'ISTRO DE ESTR.\NGEIROS:- Sr. presidente, póde
ser que eu não tenha provado, mas nesse C1\50 recebam
q meu discurso como compensaÇ~O de outros que te
nho ouvido á nobre opposição, nos quaes tambem muito
~ allirma, mas nada se prova,

O ~R. F. OCT.-\VI<\NO: - Nós poclemo perder tempo,
IJlas o nobre ministro não, porque quer o orçamento
qepressa.

O Sn ZACAl\IAS :-Affirmamos qne o minisLerio não
tem feito nada, e é a verdade.

O SR. MIN~9 DE ESTRANGEIROS: - Dis&e-se que Q ga
binete guaruara-uma-reserva censurayel quando, açei
tando a idéa do artigo adcliLivo, não se !fi.aqifes~árl\ a
~ste respeito muito a~tes; rpas, senllo,re' estiln ilça. u
em discussão semelqan te idé1\ ? Não havia já (lec!~raqo

o goverpa que opportunamentl'l emitiria o seu p'.en~a

ml:int0 s,qbre il mediga em gcrJl? N1\ pamura temp.oFqria
o nobre miuistro do iill~erio já não se havia enúqçiadu
francamente a tal respeIto?
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o nobre senador pela Bahia, .que faUou em ultimo
lugar, qualificando o projecto da camara como uma des
pedida do gabinete pua com acamara, disse·nos que o
arti«o additivo era tambem a despedida da illústrada
opposição para com o parlamento e o paiz, Mas sen'ho
res, o nobre ministro do imperio, enunciando- e a res
peito desse projecto, de iniciativa de um membro da
quella camara, declarou que á idéa nelle contida se po
diam reunir outras, que eram connexas, e que o ga
binete aceitava.

O SR. ZACARIAS: -Quaes?
O SR.l'tlrNISTR DE ESTRANGEIRO :-Só se tratava dos es

cravos, cujo usufructo pertence á Gorôa, e entretanto
aceitou-se a icléa dos e cravos da nação, a da matricula,
e podiam aceitar-se as deste artigo auditivo.

O SR. ZACARIAS :-0 Sr. ministro do imperio declarou
que não aceitava nenhuma outra.

OSR. l.'IllNISTRO DE ESTRANGElROS:-Não po so tambem
nesta occasião deixar de reti licar as proposições dos no
bres senadores, que interpretaram inexactamen te e com
injustiça, as palavras do nobre ministro do imperio,
relativas aO projecto que autoriza a manumissão dos es
cravos, cujo usufructo pertence á coroa. O nobre mi
nistro do imperio não allegou como principal ou unica
razão a caridade imperial; o nobre ministro do impc
rio o que disse foi que era preciso pôr esses escravos,
bem como os da nação, em pé de igualdade com os ou
tros; que assim oomo .cada um de nós podia manumittir
os seus escravos, era preciso que o governo estivesse
autorizado para conceder manumissão áquelles; que
actualmente não o podia fazer sem autorização legisla
tiva, e então referiu-se aos factos de manumissão conce
dida a escravos, cujo usufructo pertence á coroa, dizenuo
que taes factos eram devidos á caridade do Imperador.

Ora, Sr. presiden te, essas palavras, aliás mu ito dig
nas, e muito eloquentes, com que o nobre minis~ro do
imperio alludiu á cariLlacle impcrial, podem ter a intcr
pretação, que se lhes teem dado? Seguramente não, elIas
não servem para sustentar o projecto como beneficio
á corôa, mas sim Gomo uma medida de conveniencia
publica (apoiados) e cOl1yclliencia, que só podia ser atten
dida em parte pelo impulsos da caridade.

O SR. F. OCTAVIANO: - Não cstamos de accórdo em
ser a nação escl'avocrata, c o Imperador um homem
de optimos sentimentos ...

O SR. MINiSTRO DE ESTRA GEIROS :-:.\las se e acei lan
lambem a medida :l r sp'ilo dos eSCl'aíO rIa narão ...

10 '
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o SR. ZACARIAS:- ão foi o SI'. mjnistl'o do impe
rio que a propôz.

O SR. MINISTRO DE ES'fRANGI!:Ill.OS: - •.. se eIle faIlava
sobre o projecto, e comprebendia em sua adhesão tpdas
essas idéas, como é que os nobres senadores separam
uma idéa de ou tra, e dizem que o ministro queria o pro
jecto puro e simplesmente?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Essas vieram para cobrir
a outr:l.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:- Os nobres senado
res não só pelo in teresse que lhes deve merecer esta
reforma social, senão lambem pela natureza deIle, de
viam ser, como todos nós devemos ser, muito prudentes
no interpretar as intenções dos outros, não tornando
odioso o nobre ministro do imperio .....

O SR. F. OCTAVIA 0:- E' pelos seus aclos.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Como é que no

resto da sessão, quando já não 11a tempo para largos
debales, pelo facto de prestar o governo seu volo para
que passem aquellas tres ou quatro Idéas, se diz que
queremos que o Imperador não exerça a caridade para
com os escraVOE que estão a seu serviço e que não que
remos mais do que isso? I Pois o mais se póde fazer com
a mesma facilidade ~ E porque os sentimentos tão ar
dentes, e tão generosos dos nobres senadores não se
manifestaram antes com o mesmo ardor? Porque ao
menos os nobres senadores não se animaram a promover
a adopção de medidas indirectas? Porque tndo adiaram?

O Sn. ZACARIAS :-Havia um plano, não começava
mos pelo bolsinha.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:- Havia um plano
que jazia no mysterio do gabinete, um plano, que
estava sob uma prudente elaboração; mas agora que o
govern6 annuncia que lla de cumprir o seu dever, e
enunciar-se na proxima sessão, os nobres senadores se
mostram impacientes, e dizem que o governo não quer
a solução desta questão!

O SR. F. OCTAVIANO: - A proxima sessão, é muito
elaslico. .

O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-E' um logro mais.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:- Sr. presideiite,

V. Ex. vê que os nobres senadores se mos tram mui to
exigentes: não basta que o gabinete diga que se tiver
a llOnra de presidir aos destinos deste paiz até a pro
xima sessão, ha de manifestar seu pensamcno ...

O Sn. F. OCTAVIANO:-No fim da sessão, como este
-anno.
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o SIl. SILVEIRA DA l\IoTA:-Manifestar SÓ?
O SR. l\IINISTR.O DE E TRANGEIROS :-Quem manifesta

seu pensamento como governo, é com obrigação de
realizaI-o ou succumbir com eUe. Os nobres senadores
querem jã, como advogados inexoraveis, que se marque
um prazo fatal, dia por dia ...

O SR. SILVEIRA DA MOTA: -Não senhor.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS:-Nós dizemos, na

proxima sessão: e os nobres senadqres dizem, que não
querem os fixa I' um prazo ...

O SR. ZACARIAS:-SÓY. Ex. diz isso.
O SR. MI 'lSTRO DE ESTHA.'GElRos:-Todo o governo

pelo meu fraco orgão o diz.
O SR. F. OCTAvaNo :-Diga no começo da proxima

sessão. Que difficuldade tem?
O SR. MINISTRO DE ESTRANGElROS :-Sr. presidente, o

nobre senador pelo Rio de Janeiro nos disse que a opi
nião publica adverte o ministerio de sua inacção neste
negocio e reclama ministros que possam resolv8\' a
ques tão: mas, SI'. presidente ~em contes tal' aS. Ex.
que o ministerio não seja o mais apto para reger
os destinos do paiz nas condições actuaes, sem que
me p['(}ponha desviar a acusação de incapacidadr, que
taci tamente se comprehende na censura do nobre se·
nador, eu lhe observarei que o esp.irito publico, longe
de querer precipi tação em tão grave negocio, nos acon
selha a maior prudencia (apoiados) ; as palavras do gabi
nete fóra dos circulos politicos não foram mal acolhidas
pela nação.

O SR. A 'TÃo;-Apoiado.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGElROS:-Os mai interes

sados na solução des ta que. tão, as classes que mai
devem sentir os effeitos da reforma social que temos em
vista, esses não levarão a mal a prudencia do gabinete.
(Apoiados.) A sofreguidão se manifesta em poucos.

O 8R. SILVEIRA DA MOTA:-Não ha tal.
O SR. F. OCTAVl.\NO:- o paiz inteiro.
O SR. l\ItNISTRO DE ES'rRA?'lGELROS:-A opinião publica

nos estã dizendo que ,igamo , mas sigamos com passo
firme e com prudencia, que nesta questão n,os demos
todos as mãos, e não a colloquemos no terreno da
paixões politicas. (ApoiaelQs.)

Sr. presidente, o nobre senador pela provincia da
Bahia, o Sr. Zacarias, disse que o di curso do nobre
ministro do imperio.fôra uma despedida dogabinete ...
. O SR. Z.\CAllIAS:-Do governo ás canu\I':u;. Nno é a re
tirada do ministerio.
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o R. illlNISTRO DE ESTRA_'G!ó:lROS:-O nobre senad<:w,
que não concede que o minisLerio possa fazer alguma
cousa 10uvaveJ, entendeu que, despedindo-se o minis
terio das camaras, . Ex., tambem devia dirigir-nos
uma desped ida ...

O SI', ZACARIAS :-Por este anno. Pretendo estar aqui
para o anno.

O Suo MINI TRO DE ESTRANGElRQS:-A despedida do
nobre ministro do imperio, se a sim póde ser con
siderado o seu discurso, foi toda dictada pela COIl
veniencia pu])lica, sem o mais leve resaibo de espirito
de partido: mas a despedida que a illustrada oppo
sição do senado nos veio hoje dirigir e ao paiz, é as
sustadora. O nobre ministro do imperio manifestou-se
cheio de confiança no futuro, adherindo á idéa phi~

luntropica e poli Lica da reforma de que se trata. Os
nobres senadores pelo contrario, hoje trouxeram para
aqui argumentos all terronmt, argumentos que são es
pada de dou gumes nesta questão. (Apo1ados.) Tra
taram da questão por modo tal .•

O SR. ZACARlAs:-Flli eu?
O SR. ~11NISTRO DE ESTRANGEInOS :-... que se acnso

tive semos ue npplicar todos os rigores da logica a esta
distas da sua força, enes teriam de horrorisar-se de
nas proprias palavra,. (Apoiados.)
O SR. F. OCTAVJ, N'o:-Não' fazemos mais do que re

petir o que disse aqui o Vi conde de Cayrú.
o Sr. Zac31'ia fallou em eguida, e o Sr. ,. do Rio Branco

respondeu-lhe com o seguinte discutO o'

o S.'. Pal'anhos (ministro do negocios estran
geiros): -Poucas palavras dil'ei; e e as em deferencia ao
nobre senador, que acaba de sentar-s'C.

S. Ex. di e e repetiu muitas vezes, que o Sr, pre
siden te do conselho, e portan to, o gabinete, não podia
adherir ao artigo adlfitivo da illustre opposição, depois
do que declarára na camara temporaria o nobre ministro
do imperio C*). O nobre senador explicou este seu pen·
sarnento, e, segundo a sua explicação, o nobre ,ministro
do imperio declarou que não aceitára senão taes e taes
jdéas, entre as quaes se não compl'ehendem as do arti·
go additivo.

Não posso agora verificar se o nobre ministro do im
perlo limitou sua adhesão a certas e determinadas idéas;
parece-me que elle exemplificou o voto que annunciava ...

n o SI'. Paulino de Souza.
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oSR. ZACARIAS dá um aparte.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: -Mas vamos á eon ~

sequencia que dahi tirou o nobre senador; esta conse
quencia é que não está na premissa. Onobre ministro
do imperio não podia prever que a illustre opposição
do senado, sendo trazidas estas idéas ao debate, as dei·
xaria passar no resto do tempo que faltava para o en·
cerramento das camaras na presente sessão; era de
receia!" pois, que dando-se amplitude ao projecto da
camara elIe não pudesse passar no senado; que a dis
cussão se prolongasse, e por consequencia taes medidas
não fossem levadas a effeito.

Hoje, p{)rém, as circumstancias são dirrcrentes:. a il
lustre oppo ição do senado, offerecendo o artigo ad
ditivo, está compromettida a aceitaI-o; e desde que
essas idéas não encon tram objecção da parte do go
verno, não podia elle deixar de aceitaI-as ...

O SR. ZACARIAs:-E' commentario.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Não; só não aceí

taria com receio de que provocassem largo debate,
para o qual fosse illsufficiente o tempo que resta da
presen te sessão.

Assim, pois, o nobre enador não tem razão, quando
nos nega o prazer de adberir ás idéas que hoje annun
ciou a illustre opposição. Se estava no plano da oppo
sição que o gabinete impugnasse o seu artigo additi vo,
eu sinto que, querendo agradar-lhe, lhe causassemos
um transtorno no seu plano de ataque; mas a inten·
ção foi de ser agradavel a.os illustrados senadores ao
mesmo tempo que cumpriamos o nosso dever. Se dahi
resultou contrariedade ã sua estrategia, os nobres sena
dores nos desculpem, porque a intenção era a melhol'.

O nobre senador insistiu ainda na phrase « ministros
de Sua l\fagestade.» Eu peço licença a S. Ex. para
conservar o direito de usar desta expressão: en tendo
que ella nada tem de incompativel com a nossa f6rma
de governo. A expressão não revela servilismo, pelo
contrario, é expressão constitucional, porque a consLi·
tuição diz que o Imperador é o chefe do poder exe·
cutivo, e o exercita por in termedio de seus ministros.
Logo, se ministros de estado são ministros do 1m·
perador, porque não admittir a phrase « ministros de
Sua Magestade », phrase cortez, que estA na letra e no
espirito da constituição? Eu que tambem sou liberal,
ainda que alguns dos nobres senadores me neguem
esta qualidade, não vou tão longe: entendo que é até
bonito usar da phrasc q ministro~ de Sua l\1agestadc» ,
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como algumas vezes hei de usar da ex.pressão «Sobe
rano» , referindo-me ao {;hefe supremo do "Estado,
perque a expressão é admittida. Parque fazer disto um
r:apitulo e accnsação ao nobre ministro do imperio?

Eu reconheço a necessidade de algumas reformas: en
tendo que o radicalismo do nobre senador por Goyaz
tem suas aspirações legi Limas; mas não vou atê ao
pento de não consentir que se diga «ministros de Sua
Magestade o Imperador », porque a constituição o diz
e creio que a constituição não é menos liberal do qu.e
qualquer de nós; se não Lemos bastante liberdade pra
tica, é porque ella não tem sido perfeitamente exe
cutada.

UM SR. SENADOR :-Tenho esperança· de que". Ex.
a faça agora executar.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-0 n6bre senador
insistiu aiotla s0bre a inconveniencia do projecto da
camara temporaria, que trata dos escravos, cujo usu
fructo pertence á corila. Senhores, este projecto est.á
em discussão naquella camara, não veio ainda ao se
nado, portanto parece que o que se tem dito a respeito
delle é sufficiente ; eu, pois, não prolongarei este de
bate. Todavia, ob ervarei ao nobre senador que não
.tem razão quando nega o funrlamento que allegou o
nobre ministro do imperjo, justificando este pro
jecto. :mUe disse que os escravos da corôa, assim como
os da nação, não estavam 'em condições de igualdade
com os outros; e porque? Porque qualquer particular
podia conceder alforria a seus escravos, entretanto que
o geverno não podia fazer o mesmo a respeito daguelles.

Não sei porque o nobre senador entendeu, que, tra
tando de escravos, cuj.o usufl'ucto pertence á corila" o
nobre minisll'o do imperio não podia comparaI-os senão
aos de usufructo particular. A questão, senhores, não
está em procurar uma identidade, mas sim uma razão de
conveniencia publica; convinha ou não que os escravos
a que se referia o nobre ministro do imperio pudessem
ser manumi ttidos? Se convinha, ·porque quer o nobre
senador pela Babia que não se pudesseJallar do'> de usu
fructo da corÔa, senão em condições de igualdade com
.os de usufl'uto particular? Me pa receu, pois, que as ob
servações do nobre senadol' .neste sentido nada pr.o
vav·am contra o nohre .ministro do imperio, era uma
ampliaç-ão escusada no.seu.discurso. .. .

o nobre ,se·nador pela BahLa, a quem acabo de re
iel'ir-me, ainda insistiu na censura que fez ..ao meu
illustrado collega ministro do imperio quando alllldiu
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:i caridade do Imperador a proposito do projecto de
que temos fallado. Sr. presiden te, o discurso do nobre
ministro do imperio tem sido lido mais de uma vez
pelo nobre senador, e delIe se vê que a caridade
imperial não veio ahi como argumento princilJal ou
unico, mas como uma allusão muito licita; a meu ver,
como uma homenagem justa, e de certo não impropt'ia
de ser proferida por um ministro que presa sua digni
dade. O nobre senador não tem dado exemplos seme
lhantes? Porque foi o nobre senador ler na camara
temporaria com tanto açodamento uma carta que re
cebeu do Imperadot' offerecendo para as despeza' da
guena uma parte de sua dotação?

O SR. ZACARIAS :-Que comparação tem com isso?
O Sn. MtNISTRO DE ESTRANGEIROS:- Porque foi lêr

essa deliberação imperial, nos seus proprios termos
textuaes? Era uma homenagem licita, que o nobre se
nador prestava ao chefe supremo do Estado.

O Sn. ZACARIAS :-Li a carta quando na camara se
tratava de egoista a corõa.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Mas o nobre mi
nistro do imperio não podia tambem fazer alguma
allusão á caridade da corôa I

O SR. ZACillIAS:- Ceder parte da dotação para a
guerra, não é caridade.

O SR. M1NISTRO DE ESTRANGEIROS:- V. Ex. é que,
permitta-me dizeI-o, tem mostrado falta de caridade
para com o nobre ministro do imperio.

O SR. ZACARIAS :-Ah! não ..
O Sn. MtNISTRO DE ESTRANGEIROS :-Sr. presidente,

ha ainda um ponto no.discurso do nobre senador', que
eu não posso deixar sem resposta. O nobre senador in-
istiu em dizer e asseverar que a declaração do ministro

de estrangeiros não é o pensamento de todo o gabinete.
Embora cu appellasse para os meus collegas presentes,
embora eu tivesse dito quando hoje fallei, e em outra
occasião, que enunciava o pensamento do gabinete, o
nobl'e senador não quer crer e procura interpretar em
sentido contrario as palavras do nobre ministro do im
perio, proferidas na camara. Limito-me, pois, a declarar
a esta incredulidade do nobre senador que o que eu disse
perante o senado foi o rcsultado de uma conferenCÍ"a
com meus collegas e é o pensamento fiel do gabinete. O
nobre ministro do imperio poderia usar de outros
termos, poderia não ser tão positivo naquclla occasião,
mas de certo não queria exprimir-um pensamento di
vel' o. Não era possivel que em questão dcssa ordem o
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ministro de estrangeiros pensasse diffcrentemente de
seus collegas. Era esta declaração que eu devia ao
senado como resposta á insistencia com que o nobre se·
nadar procurou convenceI-o de que não estavamos de
accórdo, tendo nós aliás declarado que nos acha vamos de
perfei to accórdo.

Dlseurso pronunciado no Senado em 24 de SeteMbro
de IS'70.

(Sobre a proposta do podeI' exeCltt'ivo autoriEundo o governo a
contruhir um emp,'esti11lo de 3/s,OOO contos para as obras do
prolongamento da estrada de (erro de D, Pedro II,)

o Sr. Paraubos (ministro dos negados est1'angâ
1'os):-O nobre senador pela Bahia,que acabade fallar,
ainda desta vez não poupou censuras ao governo, e, no
empenho de descobril-as, chega até a esquecer o seu
passado.

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (ministro ela marinha) : 
E' cousa de que elIe já não se rembra.

O SR. MiNISTRO DE ESTRANGEIROS:-O nobre senador
notou que esta proposta, que encerra uma autorização
importante e é destinada a satisfazer aspirações mui
legitimas do paiz, não fosse trazida á discussão desta
casa ha mais empo; mas o senado é testemunha de
que o governo esforçou-se pela póssagem da lei de
orçamento, que devia merecer preferencia; accrescendo
que o curso dos debates, segundo as disposições ma
Il ifestadas pelos ilIus tres opposi tores, não autorizava
a esperança de que pudessemos discutil' simultanea
mente esta proposta e a lei de orçamento, que votamos
ha dias.

O gabinete teve o pensamento de repartir o tempo
das sessões discutindo-se na i. a parte da ordem do
dia a proposta de que ora nos occupamos e na 2. a O
orçamento.

O SR. SILVEIRA nA MOTA:-Porque não fez?
O SR. MINISTRO DE E~TRA:'IGElRos:-Porque persua

dimo·nos, e persuadimo-nos com o voto de pessoas
competentes, de que não devíamos adoptar este al
vitre, para não corrermos o risco de ficar sem lei do
orçl!-mento, e sem credito para o prolongamento da
estrada de frrro de D. Pedro H.
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o SR. CAN5A:'ISÃO DE Semmu':-l\h tiveram lei de
orçamento sem debate na 3. a discussão.

O SR. MINISTRO DE ES'l'llANGEIRos.-Tivemo lei de or
çamento; e quem ouvir o aparte do nobre senador
pelas Alagôas, proferido com tanta ,accen tuaçâo, acre
ditará que livemos lei de orçamento unicamente pefa
boa von tade dos nossos i Ilustres opposi tores, e não
pelos es{ol'ços que o govemo e seus amigos em.pre
garam a fim de que o paiz não ficasse privado desta
lei.

O SR. SILVEIRA DA MOTA: -Essa é boa I
OSR MINISTRO DE ESTRA 'GEIROS: -Tivemos a lei apezar

dos longos deba tes que a i!!us tre opposição provocou;
os esforços que lhe oppuzemos nos conduziram a esle
belIo resultado: passou a lei do orçamento.

Sr. presidente, nenhum gabinete oITerece ás camara:;
uma proIlOsta como a de que se trata, e se empenha
por sua adopção, como 59 empenhou por e5ta na camara
temporaria, sem ligJr-lhe grande importancia. Basta
sem duvida e5ta consideração para demonstrar a todos
que o governo tinha -granàe empenho pela aceitação
desta medida; e tinha grande empenho, Sr. presidente,
não como meio de vida ministerial, mas porque in
teressava a um melhoramento de alta importancia,
cuja utilidade está fóra de duvida....

O SR. A rrÃo :-Apoiado.
O SR. MINISTRO DR ESTRANGmRos:-E é reconhecitla

por ambos os partidos politicos do paiz.
O SR. ANTÃO:-Apoiado.
O SR. l\fli'lISTRO DE ESTRANGEIROS:-O nobre senador

pela Bahia, longe de estranhar, como estranhou, o pre
sente projecto, devia reconhecer que nós tomámos
lição do seu passado; que a sua experie-ncia nos apro
veitou, pois evitámos o incoveniente, que o nobre se
nador, quando presidente do conselho, não pôde evitar.

A historia do projecto de IBM é recente. Todos nós,
Sr. presiden te, temos presen tes as scenas occorrida
ná camara temporada na occasião de discutir-se aquello
projecto. O que passou não foi a iniciativa do seu
autor; isto é, não foi cl iniciativa do illustre deputado,
que tinha tomado a peito a medida. ApP:.Ireceu a po
litica geographica, e na camara temporaria o projecto,
que tinha por fim o andamento das obras da estrada
de ferro de Pedro II, tomou vastas proporções, porque a
maioria, ou quasi unanimidade da camara, ameaçava
desorganizH-se, se o governo não cedesse aos impulsos
disso que >;0 chamou palitica geographica.

11
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o auLor do pl'ojecto primitilTo, do qual ol'lg'lnou-. c
o que veio para esta casa, não tinha em vista estudo:>
simultaneo' a respeito do prolongamento de todas as
nossas estradas de ferro; o que elle tinha em vista,
principal senão exclusivamente, era a continuação da
estrada de feITO de D. Pedro II, a respeito da qual
havia estudos já feitos, e cuja utilidade estava fóra
de duvida, porque todos reconheciam que era uma
empreza producti va. 1I11s surgiram as exigencias pre
matura e o nobre prcsidente do conselho de então,
:.lpezar de toda a sua energia, não pôde dominai-a.
Em taes condições o projecto não podia ser razoavel
mente aceito pelo senado. E o silencio que a seu res
peito aqui guardou o n0bre senador pela provincia de
Minas Gerae , haje fallecido o Sr. T. Ottoni, demonstrou
bem ·que elle, assim co'Tne seu illu tre irmão, só havia
prestado sua acquiescencia ao que tinha passado na ca
mara dos deputados, por força daquellas circumstancias.

O SR. BARÃO DE ,COTEGIPE :-(ministTo da 1nm'inha):
Quem era o dire.ctor inamovivel nessa época.

O Sn. MINISTRO DE ESTRA:'lGEIRos:-Ha uma grande
differença entre o projecto de i864 e o actual: aqueHe
a~toriza'ia o .govemo para fazer -estudos a respeito
dos prolongamentos de todas as estradas de ferro;
não fixava quantia para essa despeza; abria um cre
dito illimitado ao govemo; autorizava a organização
de uma companhia para navegar G rio S. Francisco,
mediante a subvenção dc.1.50:GOO~OOO annllaes. O nobre
senador pelas Alagôas seria o p1'imeiro a condemnar
es-ta idéa, pcrque não ~'ê utilidade pratica em empre
hender-se desde já semelhante navegação.

-O SR. CANSANSÃO DE .SINIMBU': -O que condemno são
estradas de .ferro para o rio S. Fl'ancisoo.

·0 SR. MINISTRO DE ESTRANGEInOs:-Aquella proposta,
Sr. prcsiden te, au toriza va a con tinuação da cstrada
de ferro de D. Ped 1'0 li; mas em que termos? Devendo
o prolongamento ser contractado por qualquer com
panhia estrangeira, ou por alguma das companh ias
actuaes; não dei xava outra altema ti va . .con tinha mui tas
ou tras disposições... ,

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (ministro da marinha):
Era um monstro de Horacio.

O SR. MINISTRO DE ESTRA:'lGEIROS: - ... estabeleciam-se
regras para se contractarem as estradas de ferro, regras
que a discussão mostrou que não eram sufficientes;
que circumstancias mesmo podiam dar-se em que ellas
se tornassem até prejudiciaes ao Estado.
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o nobre senal101' pela provincia da Bahia enganou-se;
nâo obstante os defeitos do projecto, que nos veio da
camara temporada, defei tos provenien tes das preten
ções inopportunas, nâo obstan te esses defei tos, digo,
eu não me oppuz radicalmente ao projecto. O nobre ...
senador não se deu ao trabalho de ler todo o meu
discurso, e por isso me fez tamanha injustiça, deixou de
reconhecer a pequena divida em que estava para comigo.

Eu, com quan to não adoptasse o projecto, prestei
algum auxilio no debate ao nobre ministro da agri
cultura desse tempo. Não é certo que propuzesse o
adiamento, nem mesmo que votasse por elle, ao
contrario dava autorização ao governo para que pu
desse alienar a estrada de D. Pedro II, não porque não
reconheça que é preferivel que ella seja propriedade
do Estado, mas attendendo ás cil'cumstancias finan
ceiras de então, quando o governo estava sendo im
pel1ido pelas despezas da guerra a grande e continuadas
emissões de papel moeda, quando não viamos ainda o
termo dessa guerra.

Não se diga, pois, que o meu voto foi de um oppo
sicioni ta, que nega tudo ao governo; ao contrario eu
pedi ao nobre ministro da agricultura que limitasse
a quantia neces aria para os estudos dos prolonga
mentos das estradas de ferro, porque não no~ oppu
nhamos a esses estudos. Houve um projecto da com
missão de emprezas privilegiadas do senado, que sub
stituiu o projecto da outra camara, e nelle concedia-se
aquillo que parecia razoavel á commissão do senado,
e que os que tomaram parte no debate sustentaram
como mais acertado. Durante a discu'são declarei que
não duvidaria augmentar o quantuln do credito alli
concedido, uma vez que a autorização ios e limitada.

SI'. presidente, quem se reeordar bem da discmsão de
1867,a respeilo desta materia, convcncer-se-ha de que
(:) governo esta·va tambclll de aceôrdo sobre as imper
feições do projecto da outra eamara e que não mostrou
grande empenho pela sua adopção. O nobre presiden te
de conselho nenhuma vez faltou sobre esta materia, e
V. Ex:. sabe que, se es e projecto merece egrande em
penho do g;lbinete, o nobre pre idente do conselho ...

O fi. ZACARIAS .-Esta va occupado na outra camara.
O fi. MINlsrno DE ESTRANGEfROS :-... não se conser

varia silencioso aqui. ..
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (ministro da marinha)

(diriginclo- e ao SI'. Zacarias) :-Esteve o mez todo n<t
outra camara?
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o Sn. MINISTnO DE E' TRANGEIIlOS :-... não deixaria
tle manife'tar o .intel' esse do governo, pl'onunciando
alCTumas palavl'a ainda que breves. O nobre senador
acharia empl'e algum tempo para is'o, se o projecto
não estivesse condemnado na sua propria consciencia.

O Su. ZACAl\lAS:-Não estava tal; estava aqui muito
bem defrndido pelo Sr. Dantas.

O SR. :MI. I TRO DE E TRANGElROS :-0 nobre senador
disse que o meu discurso de então foi de omni re scibili,
flue até eu déra aqui um plano de fortificações para
lUa Lo Gro. o. Ora, quando o nobl'e senador o dizia,
liquei admirado, porque não con ervava remini cencia
ele haveI' dito tudo quanto S. Ex. me attribuiu; mas
felizmente achei na collecção dos Annaes .0 meu dis
curso, já marcado cm alguns pedodos por um distincto
senador ...

OSR. ZACARiAS:-Não foi por mim.
O.SR. MINISTRO DE ESTRAr>GEIROS : -Não; por um dis

tincto senador, di~tincto membro da opposição, o qual,
pelas marcas que vejo nesse di curso, quer me fazer a
honra de citar alguns trechos ...

O Sn. SILYEIRA DA MOTA :-E hei de repeLir o dis
CUI'SO de V. Ex...

O Su. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Eu direi de pas
sagem que ti ve prazer em ler os trechos marcados,
porque estão marcados com habilidade, estão bem es
colhidos para dar o re&ultado que o nobre seni.ldor
quer, de achar-me em contradicção. Mas quem se der
ao trabalho de ler todo o discurso, ha de tirar outra
conclusão.

O SR. SLLVElRA DA 1\10TA:- Hei de lêr todo.
. O SR. BAUÃo DE COTEGLPE (ministro da marinha): 
Não, mande-o imprimir.

O Su. MINISTRO DE ESTRA. GBJROs:...,..-Sr. presidenLe, eu
não dei plano ele fOl'tificações, nem mo trei-me con
trario às estradas de fcrro ; para o comprovar não me
animo a ler Lodo o discurso, mas vou ler ao enado as
poucas idéas que proferi no preambulo des e di curso,
motivando o voto que ia enunciaI', que não era inteira
mente de accÓI:tlo com as vistas do gabinete.

«Antes de enLrar nesta apreciação, (lendo) julgo ne
cessa rio manifestar ao nobre ministro que, oppondo-me
em geral ao projecto da outra camara, não sou infenso
á politica que S. Ex. nos disse encerrar este projecto.
O nobre ministro, sem duvida, referia-se á politica
dos caminbos de ferro, segundo a expressão dos es
cnptorcs francezes, quando e Las que.. tões se agitaram
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com III ui lo ili tercsse em França. Eu sou tambcm pcla
politica dos caminhos de ferro. »

« Esta pai i tica não quer dizer ma teriali mo; é a
politica da paz, das conquistas pacificas da intelli
!.!:encia e do traballlo; aquella que procura a rrloria do
paiz e a sua defesa por meio do seu desenvolvimento
moral e material. »

(( O Sr. ministro [la agriCltltlLra: - Aquella que de
preferencia nos deve occupar. »

«( O Sr. Paranhos: - Não pMe haver progresso mo
ral sem progresso material; é esta a minha convicção.
A max.ima mens SG,1W in col'P0re sano, tambem e
applica perfeitamente ás condlções moraes e phy icas
do corpo social. Para que a moral dos povos progrida,
Ú preciso que lambem a riqueza material se desen
volva. »

Não fui, portanto, opposto; ao contrario mostrei
me entllu,ia:,ta dos caminllOS de ferro e o sou: entendo
mesmo que nos devemos todos empenbar cm uma
guerra auta contra o que fõr atraso. Tambem não dei
plano de fortificações; cis aqui a idéa a que o nobre
genador deu proporções dc um plano de defesa militar
para Mato Grosso:

«A dcfesa cio Imperio (lendo) ganhará ao mesmo
tcmpo, e ganhará muito mais, eu não hesito em as
segurai-o ao nobre ministro, com essa politica dos
caminhos ele ferro, do que com a poli tica dos grandes
armamentos.

I( O 81'. Ottoni:-Apoiado.
«O S1'. Paranhos :-8e por ventura no principio desta

guerra se pudesse, por via de linhas ferreas, ou par
tindo do interior de l\1inas, ou partindo de S. Paulo,
de Antonina, ou de outro ·ponto da provincia do
Paraná, transportar rapidamente um corpo de exercito
para as fronteiras de l\1ato Grosso, se do mesmo modo
pudessemos reunir acceleradamen te sobre as fronteiras
do Uruguay todos os elemen tos de defesa da provincia
rle S. Pedro do Rio Grande do Sul, Lopez não teria
feito o que nos fez .....

« O Sr. OttlJni :-E' verdade.
« O SI'. Paranhos :-Não se teria animado a sahir de

seu tel'ritorio. (A1Joiados.) D

Lerei ainja outra passagem desse meu discul'So, na
qnal resumi o meu voto:

«Em conclusão, Sr. presidente, eslou pl'ompto a
yolar por um Teuito limitado para que o nobre mi
ni tI'O pos a mandar proceder aos estudos prévio ;
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estou prompLo a votar por disposiçãe qUfr pareça.m
razoaveis relativamente á estrada de ferro de D. Pe
dl'o II, no ponto de vista em que acabo de consicl:el'al-a.
E' esta uma questão que deve ser resolvida nesta
occasião; mas o O'ove1'l1o deve dizer-nos se póde con
cluir a estrada até ao Porto Novo do Cunha, porque
isto é urgente, se quer ficar com a estrada ou e quel'
alienaI-a, e que applicação pretende d~r ao dinheiro
que por esse modo obtiver; são questões estas muito
importantes na actualidade. »

Fui, pois, muito arrazoado; não me oppuz radi
calmeIlte ao projecto. Entretanto o nobre senador
attribuiu-me até o recluerimento de adiamento, contra
o qual aliás voteU, . , .

O SR. ZACARIAS :-Sei'ia engal}o meu, mas o certo é
que amai oria adiou ...

O SR. l\1LNlsTno DE ESTRANGEIROS :-l\fas de que se
tra ta actualmen te? Tra ta-se da estrada de ferro ele
D. Pedro II; a camal'a temporaria teve bastante pru
dencia para não deixar-se arrastar pelas inspirações
da politica geographica, Tratou do que era mais ur
gente, e que não prejudica os melhoramentos a que
aspiram as outras provincias. Não se podiendo fazet'
tudo ao mesmo tempo, voLou um credito para a es
Irada de ferro de D. Pedro II.

O Sn. ZACARIAS :-Sem estudos.
O SR. l\fINISTRO DE ESTRANGEIR0S ;-A respei to destcr

linha ferrea ha estudos: nenhuma tem sido estudada
como esta. Desde seu começo todos reconheceram que
a estrada de ferro ele D. Pedro II devia dirigir-se ao
Rio das Velhas ou procurar o valle do Rio S. Francisco;
a respeito dos pontos intermediarias havia duvidas,
mas cstes têm sido muito estudados, Ahi estão os·
discursos do nobre senador pela provincia de Minas
Geraes, o SI'. Theophilo Ottoni, declarando que esta
era uma questão resolvida, que não podia haver duvida
sobre a utilidade dessa linha ferrea, que já estava
estudada, que não se podia mesmo e tudar com rigor
senão quando se tratasse da execucão. O custo tambem
está- calculado; a. proposta do P;'OVCl'l10 apresenta o
calculo do custo da e trada de ferro, e a nobre com
missão do senado no seu luminoso parecer é aindet
mais positiva a tal respeito.

Portanto, sabemos qual é o traço geral da estrada
que vai ao Rio das Velhas, sabemos qual é o cn to
apl'ox imadamente, ..

O Sn. C.\NSAN:'ÃO DE SINllllBÚ :-E quanLo ás vantagen '2
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o R. MI'I TRO DF. ESTRA 'GEIROS :-Qu:1I110 ás V3n·
tagens, estas estão fóra de duviúa; toelos sabem que
a estrada de ferro de D. Pedro II é das que mai~

promettem, que o seu prolongamento até certo ponto
ha je augmentar considenvelmente sua renda.

Autoriza-se o governo, não para contl'ah ir de uma
vez o emprestimo de 35.000:000~OOO, mas integral
mente ou parcialmente, segundo as necessidades do
serviço, segundo as circumstancias dos mercados
monetarios. Esta autorização deve ser votada quanto
antes, porque de ou tI'O modo perde-se a occasião de
contrahil' um bom emprestimo) de levantar os funelos
necessarios para esta e outras emprezas. Digo boa
occasião porque as. circumstancias de hoje 50 muito
diITcrentes das que eram em ·1867. Então estavamos em
guerra; o nobre senador pela Bahia que era presi
ciente do conselho, recorreu mesmo ao papel-moeda
pa ra acud ir ás despezas urgen tes ela guerra; e em
taes condições o poder legislativo não podia deix.ar
de ser mu ito escrupuloso na concessão de credi tos ao
governo. As nossas circumstancias hoje, felizmente,
são muito dilIerentes; a autorização pedida erá usada
opportunamente; o governo, habilitado por este volo
da aS5embléa geral, poderã aproveitar o melhor en
sejo de eJJectuar uma operação financeira vantajosa.
!tIas, se assim não fdr,seonã0habilitarmose'Jntempo,
a melhor occasião póde escapar.

Sr. presidente, não se trata de uma medida para este
gabinete, talvez .que a autoriza~ão tenha de ser usada
por mais de um gabinete; a idéa, pois, qne nos move,
na Ul'gencia que pedimos ao senado pela decisão desta
proposta, é toda de interesse publico; trata-se de um
grande acto, cujas vantag\lns são conhecida, que apro
veitam a t<ldo o Imperio e principalmente a tres pro
vincias. Votemos GS fundos necessarios, para que o
governo possa levantai-os quando se dê occasião azada)
e com vantagens para o thesouro naciena1.

E, pois, SI'. presidente, votando por este projeclo
não estou em contradieção ; as circumstancias de hoje)
não são as de 1867, não se trata de um projecto tão
defeituoso como aquelle que então veio da camara dos
deputados; não se trata de caminhos de ferro em geral,
trala-se da estrada de ferro de D. Pedl'o II, cuja utili
dade está reconhecida, e a respeito da qual ha estudo
sulllcientes. Quem vota o credito para o prolongamento
dessa estrada sabe o que vota.

A Yotac:ão deste credito não impede f[Ue opportuna-

"
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mente tratemos da' ollLl'as vias ferr ::1', e me:3mo nesle
projecto algumas medidas lla relati,amellte aos OQtros
caminho.> de ferro. Deix.emos nesta occasião de invocar
o espirito de provincialismo, ludo tem sua opportuni
dade; esta empreza não é Ouminense ou mineira, é
empreza brasileira. (Apoiados.) O" gr'a ndes in teresses,
que o Est'ado anferir della, nproveitarão a toda com
l11unhão brasileira, e eu que voto por e"te projecto me
compromeLlo tambem a votar por qualquer ãutro, que
attenda razoavelmente ás demai emprezas tIo Brasil.

Discurso pronunciallo no seuatlo em 26 le SetemtJl'o
dc 1870.

(lntel'pellações do SI', Silveira ela lIlota sob 1'11 o governo lJ/'ovisol'lO
do Paragua)/, 11 sobre os protocolos qtll1 Jlrecederam o tratado
pnlimina'l' ele paz.)

o Sr. senadol' Silveira da i\Iota apre entou o seguinte re
querimento: II -Requeiro Que se pergunte ao govtlmo pela re
partição- ilos negocios estrangeiros: 1.0 Se o gOVCI'1I0 provi orio
QUc existe no !'al'aguay é o mesmo que foI creado pOI' accôrdo
<Ias duas u:lções alli:ldas; 2. o Se os 11l'o(oco(os que preceuer:lm
o tratado preliminar de paz com li Paraguay c este lI'atado
foram ralificauos pelo congrcsso argentino, ou ba razões para
crer Que li não sejam: e ne te caso, porquc razão o Impel'io
não está reprcsentado no Paraguay, e na l{epublica AI'gcnlill:\
para a solução da que3lão.-S. R.-Silvoira da Alota. "

o Sr. Pal"anhos (ministTo dos negocios estTangei
"os):- Sr. presidente, posso satisfazer immediaf.amellte
ás interpellações que acaba de formular o nobre sena
dor por Goyaz, e tenho empenllo em fazel-o, porque S.
Ex. figurou a-s nossas relações, quér com o Pal'agllay,
quér com a Republica Argentina, em circumstancias
graves, que me eram inteiramente desconhecidas.

Antes, porém, ue responder precisamente aos quesi
tosdo requerimento do nobr~ senad.or, seja-me }lermit
tido tomar em consideração as observaçõl:ls com que o
fundamentou.

Onobre senador affirmou-nos que occurrencias recen
tes na republica do Paraguay inlltilisaram todo o traba
lho da diplomacia brasLleira, No ponto de vista em que
encarOLl os successos a que alllldill, fa llada com exactidão
o nobre senador se di'sesse todo o trabalho de diploma-



- 89-

eia lião do Brasil, mas tios alUados, porque oBra il nada
fez no Paraguay senão de accOrdo com os seus alliados.
S. Ex. consentirá pois que eu reclame mais uma Vl;~

contra a idéa, que não cessa de apresentar, de que ~ó 39
Brasil cabe a responsahilidade do que foi a~cordad9 entre
elIe e os seus alliados.

Quaes são, porém, Of; ~uccessos ;1 que se referiu o no
bre senatlor? E tava por ventura, no poder do governo
imperial evitai-os?

Sr. presidente, quando o ministro do Brasil se achava
em Assumpção cumprindo o seu dever, mais de uma vez
e levantaram vozes no parlamento e lia imprensa bra

sileira censurando a permanencia em Assumpção daquel
le ministro, ao qual attribuia-se uma influencia indebi·
ta ali i. Hoje a censura apresenta-se por uma face inteira
mente opposl.a; o milllstro brasileiro devia estar em
Assumpção, devia governal' a republica do Paraguay I ..

O SR. SILVEIRA DA ~IOTA :-Não senhor.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - .•• tudo quanto

alli occorrer é da responsabilidade do govemo imperial
ou do seu representante I

O SR. SILVEIRA DA MOTA:- E' da responsabilidade,
mas não é por não estar lá.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - ~Iesmo quando os
ultimas sucoe.;;sos da republica do Paraguay creasseJU
uma si tuação inteiramente nova, ainda assiJl.l não se po
dia dizer com razão que o trabalho dos governos alUa
dos ficava inutilisado. Acreação do governo provisol'io.
pelo voto do povo paraguayo, e para a qual prestaram os
governos alliados o seu benevoLo accôrdo, nasceu da ne
cessidadege satisfazer ás cil'cumsLancias urgentes e i;ID
periosas daquelle Estado. Não é esta occasiiío opportuna
para encetar de novo este debate, a não ser assim ell
podel'ia demonstrar quão dillicil seria a situação dos al
liados se não fosse creado o g'overno prQvi$orio, çlepois
que não só occupamos todo o territorlo da ('epublica até
a sua capital, como nossos exerci tos tiveram de marchal'
pelo intel'ior, e uma parte da população paraguaya, ~a

hindo do deserto, procurava amparo e suas antigas habi
tações.

Em que consistiram os ultimas successos, e o que
provam elIes ? Longe de deporem contra a previdencia
do governo imperial, justificam-n'a completamente,
O gQverno imperial procedeu sempre de élccôrdo CQ.JU
os seus alliados; não quiz separar-se delles em todas
as questões rela ti vas ao qlodo de celebrar os ajustes
de paz, quér preliminares quêr definitivos 1 mas Q

!2
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governo imperial teve uma opinião que é publica, e
foi que-tornar os ajustes de paz dependentes da organi
zação futura do Paraguay era sujeitai-os a contingencias
que não estavam nas mãos dos govemos alliados prever
e dominar. Não é, pois, de certo o governo imperial
quem póde nesta occasião ser accusado de imprevi
dencia. Imprevidentes foram os que sustentaram o
adiamento dos ajustes de paz até que se organizasse
definitivamente a republica do Paraguay; e tendo
sido esta a opinião do nobre senador por Goyaz, admira
como pretende elle lançar sobre o governo imperial
a responsabilidade dos u!Limos successos, e de quae quer
outros que possam dar-se naquelle Estado. Felizmente
os governos alliados previram a hypothese de um adia
mento prolongado.

Sou chegado ao primeiro ponto do requerimento do
nobre senador: « Existe governo provisorio no Pa
raguay ? » A resposta é imples e ailirma Liva: ha um
governo no Paraguay, governo provisorio, governo
que não é definitivo ...

O SR. SILVEIRA DA MOTA :-Não foi essa a pergunta.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-.. « E', porém, o

governo que creou-se median te o prévio accôrdo dos
alliados ? »Sr. presidente, o senado sabe que o governo
provisorio se compunha de tres membros. Um ha
muitos mezes que renunciou o cargo; dos dous que
ficaram, um, o Sr. Carlos Loizaga, tambem renunciou;
restava, portanto, o Sr. Rivarola. A assembléa consti
tuinte, julgando-se competente para crear novo go
verno, tinba elegido um presidente provisorio; mas
em seguida, mediante uma manifestação popular. a
mesma assembléa, de accórdo com esse pronunciamento
reconheceu como presidente provisorio o ultimo dos
tres membros que restavam, o Sr. Kivarola. Conseguin
temente o Sr. Rivarola, personifica hoje o governo
provisorio do Paraguay; e como o Sr. Rivarola é um
dos que compunham o triumvirato, que se instituiu
mediante o accôrdo dos governos alliados, póde dizer-se
que o governo provisorio que existe ó o mesmo creado
sob os auspicios dos alliados.

O SR. SILVEIRA DAl\IOTA :-Era de tres.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-l\fas, Sr. presi

dente, demos que assim não fosse, que a assembléa
constituinte tivesse nomeado um outro governo; ó
questão esta complexa que devia ser considerada não
só pelo governo imperial, mas tambem pelo seus
alliados. F lizm nt~ não. e trafa cl a h pothese:
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existe como presiden te pt'ovi~orio da republica do
Paraguay um dos cidadãos que compuzeram o governo
creado de acc6rdo com os alliados, e que sempre inspirou
a estes a mais plena confiança. ./

O nobre senador figurou as nossas relações com a
Republica Argentina sob a immioencia de grave
contlicLo; segundo S. Ex:., este conflicto pMe nascer,
pela ex:pressão do requerimento, de não ser ra ti ficado
(ou antes approvaclo) pelo congresso argentino o proto
colo que contém o accúrdo preliminar de paz.

Sr. presidente, não posso mesmo asseverar ao se
nado se o governo argentino limi ta-se a dar conhe
cimento clesse· protocolo ao congresso, on se o pro-
Locolo fica dependente de approvação. .

O SR. SrLVElRA DA MOTA :-1 so é fÓI'a de duvida.
O SR. MIl ISTRO DE EsrrRANGEIROS :-0 protocolo, ou

accórclo preliminar de paz, nada innovou, nada contém
senão as disposições do tratado do i. o de Maio de 1.865,
acei tas em principio pelo governo provisorio: não
ha vendo innovação, endo consequencia do tra tado do
-1. o de Maio, é razoavcl crer que o referido acc6rdo
não careça de ser submettido á approvação do con
gresso argentino, sendo sómente levado ao conheci
mento deste, como ao conhecimento das camaras bra
sileiras são trazidos os actos internacionaes.

Admi ttamos, porém, que o protl)colo esteja pen
dente de approvação do congresso al'gentino, e que
o congres'o argentino lh'a não presta: o que se se
gue dahi? Que houve erro da parte do governo im
perial? Pois o nobre senador não approvou esse ac
c6rdo? Se não o nobre senador, outros muitos iI
lustrados membros da opposição approvaram o acc6rdo
preliminar de paz. O governo imperial tinha, de iIf
telligencia com seus alliados, cumprido o seu dever
e proced ido pela fórma mais convenien Le ; se o con
gresso aJ'~entino, pela discussão que se tem suscitado
na imprensa, dando-se a esse proLocolo uma in Lel
ligencia que não é a verdadeira, considerando-o como
uma violação do tratado do 1. 0 de Maio; se o con
gresso argentino, digo, por qualquer motivo não ap
'provar o protocolo ou acc6rclo preliminar de paz,
não é isto culpa do governo imperial, esse facto não
é prova de imprevisão, nem se segue que dahi nasça
o gra ve conflicto que se afigurou ao nobre senador.
Ha meios, meios muito razoavei e pacificos, para que
os dous governos e entendam, cada um sustentando
seu direito sem quebra da amizade que actualmente
o ]irra.
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Entretanto, o enado comprehende que a interpel~
lação do nobre senadol' sobre este ponto não poderia
ser completamente satisfeita. Trata-se de uma bypotbese
não realizada, e em todos os parlamentos do mundo,
e mais ainda no parlamento brasileiro, que tem uma
constituição escl'Ípta', e mui positiva a esse respeito,
deve ser pel'mitlido ao governo não aventurar juizo
sobre hypotheses futuras. Elie deve re ervar-se o di
rei to de reflectir para delibera (' segundo sua con ciencia
e com sentimento de sua responsabilidade.

Eu disse, Sr. presidente, que pela imprensa ar
gentina se tem considerado o accórdo preliminar de
paz oomo violação do tratado do i. o de Maio. Os nobres
senadores, que prestaram seu illustrado assentimento
a esse ajuste, bem, abem que tnl violação não ha.
Os adversa rio do ex-ministl'o da relacões extel'iore1>
daquelle Estado, \) Sr, .Mariano Vareln, entenderam que o
governo argentino havia renunciado o seu direito ue
belHg'eran te vencedor na questão de limi tes com o
Paraguay: viram no protocolo a confirmação do que
o govel'Do argentino declarára ao do Paraguay em uma
nota relativa á occupação da villa occidenLal do Chaco.
E' a Nacion Arqentina que tem su tentado essa the e.
Em defllsa do Sr. Varela, (não sei quem é oo criplor,)
diz-se que, oom efIeito, o protocolo uesvirtuára os
artigos do tntado do 1.0 de Maio' que o protocolo
havia resta belecido a verdadeira doutrina, bavia iniciado
uma politica nova. Mas o que a imprensa argen tina
tem dito neste sentido não tem caracter official, e
pela minha parte, COOlO orgão do govemo imperial,
tenho dilo e sustentado que o accún]o preliminar de
paz não contém violação alguma do tratado dd 1. o de
Maio de 186ã, e está inteiramente de conformidade
com este tratado. Houve erro da parte do defensor
do Sr. Varela em alfirmar o contrario; a defesa da
quelle senhor não carecia des!'e recurso .....

O SR: SILVEIRA DA MOTA :-E' a defesa do governo
arA'enlino hoje.

O SR. MiNISTRO DE ESTR,INGEIROS:- Não é a defesa
do governo argentino; são artigos da imprensa livre,
a respeito da qual o governo argentino tem mais de
uma vez declar~do que não aceita a responsabilidade
de suas opiniões.
. Sr. presililente, quando ti ve a honra de fallar peran te
o senado, respondendo ás observações do Sr. conselheiro
Zacarias, eu disse que o protocolo não tirava ao VeD
cedoT os direitos que se derivavam da ictol'ia com-
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quanto nem a Repuhlica Argentina, fleltl o Brasil
quizessem impôr, uma vez que pelos meios persuasivos
pod em obter o reconhecimento do seu direito.

O governo al'gentino declarou por sua parte que,
occupada a Villa Occidental do Chaco, não queria re
solver pelo direito .da victoria a sua questão de limites
cOllú o goyerno do Pal'aguay; que essa questão ficaria
em aLerto, e seria objecto de di~cussão franca e livre
quando se tratasse dos ajustes definitivos de paz. Pelo
que toca ao Bl'a ii, neln houve necessidade de declara
ção nesse sentido, pois·que a respeito dos limitesdo
Imperio não se levantou questão. O plenipotenciario
brasileiro declarou apenas nesse protocolo que o ac
côrdo preliminar não impedia o governo provisorio de
allegilr ou propôr o que julg-asse do seu direito e de
conveniencia reci proca, quando se celebrassem os ajustes
definitivos de paz pelo que toca a limites; que os al
liados não tivel'am, nem tinham em vi ta, conquistar
telTitorio, mas sómente defender seu dil'eito territorial;
que assim como respeitavam a integridade do ter·
I'itorio da republica do Paraguay, assim tambem não
podiam prescmdir de que ella reconhecesse seu direito
tel"l'i to1'Í ii 1.

A Nacion Argentina su tenta que a victoria dá o di
reito de irri'pór o reconhecimento dos limites ao go
verno provisorio, quando por acaso os meios persua
sivos não bastem; o protocolo não resolveu esta
questão, não atlenuou de fónna alguma o direito dos
vencedores; a Nacion A1'glJnt'ina não tem razão quanda
considera o Pl'otocollo como enfr'aquecendo os direitos
decla rados pelo tratado do :1. o de JVaio de 1865, e os
compl'omissos que por meio desse pacto estabeleceram
entre si os alHados.

Creio, pois, que dessa di cussão não pMe vir o in
conveniente que se antolhou ao nobre senador, o de
ser o protocolo rejeitado pelo congresso argentino;
mas, jã o disse, quando o seja, dahi não pMe provir
nenhuma censura ao governo imperial, nem esse facto
só por si poderia ser causa de um grave conflicto. Dada
emelhante hypothese, osdous governos pollem entendel'

se mui amigavelmente e sem que nenhum deBes re
nuncie a seus direitos.

O nobre senador perguntou p(}rque razão o Imperio
não está representado no Paraguay, e na Republica
Ar/{elltina. Quanto á Republica Argentina, o Imperio
está representado ...

O Sn. ILVElRA DA MOTA :-,Para e ta questITo c~pccial ?
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o R. MINIS'fJlO DB ESTRANUEIROS:- ••• por um mini tro
residente ...

O SR, SILVEIRA o M01'A:-Esse eu sei.
O SR. l\ÚNIST1l0 DE ESTRANGElI\OS :-••• que na falta de

um ministro encarregado de mi são especial, tem a eu
cargo todos os negocios elo Imperio concementes ás
suas relações com aquelle E. tado. Quan lo ao Parag,uay,
Sr. presidente, o governo argen tino não tinha alI i
um ministro. tinha apenas um general; mandou
ministro em mis ão especial, que se retiraram, e
agora e tá o governo al'~entino representado por um
goneral, o Sr. D. Julio Vedia. O Brasil (} tá Lambem
representado por um general, o Sr. José Auto da
ilva Guimarães, que commanda as forças bl'asiloiras.
Aproximando-se a reunião do congresso paraguayo

e a eleição do govel'llo permanente, pa receu ao governo
imperial acertado retiraI' o seu ministro, e mai ainda
(permitta o nobre senador que eu o confesse) mai ainda
pelas obsl;;rvações que nesta casa se faziam, porque nesta
casa e na imprensa opposicionista do Brasil se dizia
que o ministro hrasileiro estava influindo na eleição do
Paraguay, e a Reform(t, ol'gão do partido liberal, chegou
até a dizer que era elle o successor de Lopez, que e tava
lTovernando discricionuiamente o Paraguay, que era o
vice-rei desse pa iz...

O SR. SILVEIRA DA MOTA :-Deixou lã 4,,000 homens,
O SR MINISTRO DE ESTRA GElROS :-••. e essa r.enSIll'3,

sem duvida infundada, nascida do espirita de partido,
a que não são superiot'es mesmo cavalheiros tão illus
trados e tão altamente collocados como os Dobl'OS
senadores, achou éco e mais de um éco na Republica
Arg'en ti na.

En tendemos, pois, que nessa occasião o min i tro brasi
leiro não devia estar em Assumpção ; e tanto era este o
nosso proposito, que se eu não regressasse ao Imperio
pOl' esse tempo, me consrrval'ia em BlJenos-Ayres, e só
vol\.aria a Assumpção e motivo extraordinario.' exi
gissem alli minha presença, porque não podiamos
levar o escrupulo atê ao pon to de sacrificar devere
mui to sagrados.

C,'eio que tenho satisfeito ás perguntas do nobre
senador. Tranquillise-se, pois, S. Ex. e fique certo de
que o goveI'Do imperial está attento aos negocios do
Paraguay, e ha de cumprir seu dever com a necessal'ia
prudencia e com todo o zelo e dedicação.

O nobre senador vaticinou (e S. Ex. tem quMa
para os va ticinios sinistros) uma serie de de astres,
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que hão ue surgÍl' para o futuro. Tambem durante
a guerra S. Ex. fez tremendos vaticínios; se rou
vessem sido attendidos teriamos logo aberto mão da
quella empreza, celebrando de ha muito a paz.

O SR. SILVEIRA DA MOTA :-Nunca desesperei do exito
da guerra.

O Suo ZACARIAS:-O que elle pedia era uma com
missão de inquerito.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS :-Como o nobre se
nador foi então máo p,'opheta, permitta-me que nutra
a el'iperança de que o seja lambem desta vez.

O SR. SILVEIRA DA MOTA :-Eu prophetisei que sahi
riamos mal? Sempre disl'ie que haviamas de sahir bem;
no~sos meios eram muito superiores.

O SR. ~lINlSTRO DE ESTRANGEIROS :-Sr. presidente, é
possivel que a Republica do Paraguay tenha de pa::sar
por muitas vicissitudes, e que não só com o Paraguay,
mas aind't com os outros Estados vizinhos, as rebções
de) Brasil passem por contingencias graves; V. E'(.,
porém, sabe melhor do que eu, com a superioridade
de suas luzes e de sua experiencia, que não ha, não houve
nem haverá diplomacia que possa assentar as relações
internacionaes sobre bases tão solidas e duradouras que
previna e torne impollsi veis todas as contigencias. Se
o nobre senador possue o segredo dessa politica, está
obrigado pelo seu patriotismo a revelal-o ao Brasil.
(Apoiados. Muito bem.)

Dias depoi relirou- e o gabinete ne 16 fie Julho, succe
dendo-Ihe, em 29 de etemfiro, o mini lerio organisado pelo
Sr. Visconde de S. "icenle.

O Sr. Visconde do Rio Branco, fui encarregado de concluir
os ajustes definitivos de paz com o Pal'aguar.
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SESSÃO LEGISLATIVA DE 1871.

Havendo os memhros do mini,terio de 29 de Setembro de
1870 solicitado de Sua Magestade o Imperador a sua exone
ração, foi chamado á Côrte o Sr. Visconde do Rio-Branco,
que se achava CIII Bucnos·AFes. S. Ex, chegou a esta capital
110 dia 20 dc Fevereiro, c dcpois de varias confcrencias cn·
carregou-se da organização do novo gabinete.

No dia 7 de Março ficou o ministerio assim organizado:
Senadol' Yiscondc do Rio-Branco, presidente do conselho,

ministro da guerra e intcrino da fazenda;
Deputado C01'1'ca de Olivei'l'O, ministro do imperio;
SenadOl' Sayão Lobato, ministro da justiça;
Deputado M. F. Con'ca, ministro dos negocios estrangeiros;
Deputado Duarte de Azevedo, ministro da marinha;
Deputado Theodoro da Silva, ministro da agriculLúra, CODl-

mercio e obras publicas.
O gabinete completou-se em Junho, ficando o Sr. Visconde

do Rio-Branco com a pasta da fazenda, e tomando conta da da
guerra o Sr. senador Jagua1'ibc.

A abertura do parlamento teve lugar, como manda a Cons
tiiuição, no dia 3 de l\laio, lendo o Imperador a seguinte Falia,
que reproduzimos, porque ella resume o pensamento núnis·
tcrial:

" Augustos c dignissimos senhores representantes da nação.
., Congratulo·me pela reuuião da assembléa geral, ~ujas luzes

c patl'iotismo inspir am·me sempre a mais fundada confiança,
" Graças á Divina Providencia, neubl1ID acontecimento per

turbou a tranquillidade publica, e o estado sanilario na côrte
e nas provincias é em geral satisfaetorio.

" Traspassado da nlais pugente dôr, communico-vos qne, 110
dia 7 de Fevereiro ulLimo, falleceu em Vienna d'Austria minha
muito amada e prezada filba a princeza D. Leopoldina, Duqueza
de Saxe.

" Resigno·me submisso aos decretos do Altissimo; e as mani
festações de pezar que recebi de todos os DI'asileiros, ás qU3tlS
sou cordialmente reconhecido, muito contribuem para miti
rar·me tao profunda mágoa.
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" AS rclaClics eutre O lmperio C a, dcmai.:; pOlcutias são lIe
perfeita amizatle e merecem ao goverllo a maior solicitudt'.

« Celebrou-se o' aecõrdo prévio do gOVCl'l1u' alliados para
os aiustes definitivo de paz com a Republil;a do I'araguay.
Espero que brC'"emente poderá pro eguir a neguciação c ser
levado ao desejado termo, como o exigem os direito e inte
resses (los alliado e da nação para~ua1'a.

"A rendas do Estado tem deeres 'itlo no cOl'l'ente exercício;
m:l são tr:ln itorias as prineipaes causas dessa diminuição, e
é, portanto, de p"esumir que reassumam delll1'o en. pouco tempo
o seu moyimellto ascendente.

" Não obstante os grandes encargos que pesam actualmente
sobre o thesouro nacional, nos 'os recursos naturaes sollralll
para continuar a sati fazeI-os pontualmenLe, sem que ao mesmo
tempo deixem de ter impul o os melhoramentos de que pre
cisa o Bra iI. Conseguiremos e teduplo rl'sultado se, a par de
bem entendida economia, procurarlllOs :lnimar a lavoura e o
commel'cill por modo etIicaz, principalmeute com a inll'oducÇãO
de hraços II I'res facilidade dos meio de tran parle e o desen
volvimento das Iinbas telegl.'aphica .

" li. con tilui :ão do Estado afianc;a ao cidadão bra ileiro am
pla liberdade ci il e politica. emcacia, pOl'ém, de tas ga
l'antias depende das providcncias com l)11e as lei ordinarias as
consagrem, altendcndo ás lições da experieucia e ao progresso
de nossa ciYiJi ação.

« E' reconhecida a ne es idade dc I' formar a legi lação ju
diciaria, proveudo á rccta administração da ju tiça e prolegendo
os direitos indiYiduae contra quae.f[lIcr excessos e abusos.

« Neste intuito constituil' a autoridade julga.dora com me
lhore condições dc capacidade; extremar a acção da ~oncia,

reduzida á attribuicões de seu peculiar serviço; restnngir a
prisão aos caso de illdecliuavel necessidade; facilitar as finança
e recnrsos, C pecialmeute a tutelar garantia do habeas-col'pUS,
são medidas altamente reclamada.

« Se a virtude das leis mais assenta na slla boa execução do
que nas medidas preventivas do Icgi lador, e. te conceito ap
plica-se com maior lUllllameoto ás que regulam o exercicio do
direito eleitol'al. Sendo, porém, a verda(le das eleições a base
(le todo o no so systema politico, cumpl'C que a lei resguarde
o mais possivel a legitima expl'es ão do voto nacional, coarc
tando os abusos que a. pratica tem ~emonstrado.•

" A lei da guarda nacional e a do recrutamento militar ca
recem tambem de ser reformadas.

I( O serviço que a primeira exige do cidadãos não deve pri
vai-os d.o tempo necessal'io ao seu t,'aba1110 industrial, nem ser
converti(lo em arma de perseguição politica.

I( O recrutamento pelo sy. tema actual exclue do cxercito os
cidadãos mais idoneos para o nobre sE'rviço das arma , ao
pas o que e presta a ilJegalidade c vexa.me , contl':I os quaes
nem empre 'é efllcaz a vontade e a a çito rcpre iva do governo_

« Consideraçõcs da maior importancia :\(;on elham que a re
forma da leg-i lação sobrc o estado scrvil nãE! continue a ser
uma a piração nacional indefinida e incerla. E' tempo de rC1
solver esta questão, e vossa. esclarecida prutlencia aberá con
ciliar o respeito á propriedade existente com esse mclhora
mento social que requerem nossa civili ação e até os ÍlHe··
resses dos propnetarios.

I( O governo manifestar-vos-ha opportunament todo O seu
pensamento sobre a l'efOl'ma pal'u que Lenho chamado a ~OSS:i
a[teoç:io



- 101-

« Augustos e tlignissilllos Sr.;. represclllanLc da llaçào: a e'
labilidade de nossas insLiLUições e a prosperidad(; do Brasil
lllllitO vos devem. Contio que, cxaminando com o mais deci
dido empenho os projeclos quc vos serãG apresenlados habi
litareis o governo para realizar, quallLo esteja ao seu alcance,
o bem de nossa pall'ia.

« Está aberta a scsgão.- D. PEDRO Ir, Imperador cOllstitu
cional e defellsor perpeLUo do Brasil. ))

DISCURSO

pI'onunciado no senado, em 6 de Maio de t l!J7t .

(2.' discussão da prCJposirão da camara dos deputados au.torizalldu
oqovemo pal'a conceder á companhia qtte ~e organizar para a
construcção da via ferrea de /tIl a SOl'oeaba, em S. Paulo, os
felvores conced'idos á eompClnh'ia de Sa,ntos a Jtlndiahll, sem garall'
tia de juros, com o parecer da eolltmissào de fazendel.)

(FRA:-iQ 'EZAS PIIOVI:-iCIAES).

O SR, SII.I'HIII.4. Lono rcqucreu verbalmcllle O alliamenlo da
discussão desta proposição para depois que o g<J"ierno tivesse
dado ao senado informações a respeiLo do seu programma.

O SR. PRESIDENl'l> (Visconde de -'-',baeté) observou ao Sr. sc
nador que não era aquella a occasião opporl.una para um
l'equerimelllo sobre aquelle a SUlTlllto, c pro cguiu a 2. a dis
cussão da PI'oposição.

O SR. ZACARIA pronunciou um dis urso.

o S.'. Visconde (lo Rio-B.·an'-~o (presidente do
conselho) :-Devo obedecer á decisão de V. Ex., tanto
mais quanto reconheço que ella se conforma com o re
gimento do senado e nossos estylos parlamentares.

O ministerio actual, e Greio que tambem os nobres e~
ministros, estão promptos p~ l'a dar ao senado e ao palio
quaesquer explicações que sejam nccessarias sobre a r 
tirada do gabinete passado e a organização elo actual:
não ha razão alguma para o mysterio ...

O SR. VISCONDE DES. VLCENTE :-Aooiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Não pretendemos

viver pelo mysterio; e espero em Deus que o debate não
nos ha de ser prejudicial, mas pelo con trario dar-nos·
ha ma is força an te a opin ião publica, Não posso prose
guir em considerações poli ticas, como aliás desejaria,
porque devo submetter-me ã decisão do nobre presi
dentedi\ casa.
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Felizmente o illllstre membro pela provincia da
Bahia (') não levou o seu, cepticismo ao ponto de des
conhecer que existe um ministerio legalmente consti
tuido, cuja existencia foi opportunamente communi
cada ás camaras, e que tem a responsabilidade da falia
do tl1rono, cujas idéas S. Ex. não impugna, antes ap
plaude. Portanto, creio que pos o responder ao nobre
senador não só como membro desta casa, mas tambem
como ministro da coróa.

S. Ex. entende que emquanto se não discutirem as
questões politicas, á que alludill, nada mais devemos
fazer. No entender, pois, do nobre senador, V. Ex.,
Sr. Presidente, deve suspender os trabalhos desta ca
mara e esperar que antes de tudo venha a resposta á
falia do throno ....

O SR. ZACARIAS :-Até segunda feira.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- .•. na discussão da

qual os nobres enadores possam interpellar não só os
membros do gabinete passado, como os do actual, e,
servindo-me da expressão do nobre enador pela Bahia,
]Jossam tambem expandir-se ...

Pois o nobre senador, que, segundo acaba de declara r,
conhece quaes são as idéa do gabinete, se admirou de
que não nos apressassemos a vir apresentar essas idéas,
estando ellas tão claramente manifestadas na falia do
throno? A discussão do voto de graças não nos propor
cionará dentro em poucos dias larga margem para que se
debatam lodas essas questões politicas? Porque, pois,
ha de osenado paralysar a sua acção, sobrestar em todos
os negocios, que pendem de sua decisão, negocios que
aliás nada têm de politicos, que nem ao menos envolvem
uma questão de confiança ministerial?

O nobre senador, Sr. presidente (e permitta-se-me
esta observação), levou tão longe o seu desejo de cen
surar, que até sefei adversa rio das franquezas provin
ciaes I S. Ex. convida o gabinete actual a que exerça
inspecção, e inspecção muito efficaz sobre o que as a •
sembléas provincia es, no pleno e perfeito exercicio
de suas attribuições, por ven tura fizerem a respeito de
estradas de ferro. Ora, se uma idéa destas partisse do
lado conservador, que celeuma se não levantaria I Im
mediatamente accusar-se-hia esse partido de pre
tender annullar o acto addicional. Mas é o nobre se·
nadoI' que se admira de que o ministerio passado, se

n O Sr t. Zacarias
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é quo esto negocio nasceu durante o ministerio pag~

sado, não obstasse a que a assembléa provincial resol
vesse conceder a garantia de juros para o prolonga~

mento da estrada de ferro de que se trata 1
Sr. presidente, creio que é principalmente a res

peito destes negocios que devemos respeitar as attri
buições daS assembléas provincíaes: e, em vez de
censurar o exercício da inicia tiva mdividllal, que vai
apparecendo na provincia de S. Paulo, cumpre antes
acoroçoal-o. Aquella provinCia vai prosperando em
consequencia da iniciativa e actividade popular que
alli se tem desenvolvido e que longe de cercear-se
muito convém animar.

Os favores, que se concedem no art. 1. o do projecto,
são os mesmos que se têm concedido a todas as em
prezas da mesma natureza; exceptua-se a garan tia de
juros, que traz um onus, o onus sério, para o the
souro nacional. Mas a isenção de direitos para os
objectos necessarios a estas emprezas tem sido conce
dida em todos os casos id.enticos ou analogos. ..

Porque, pois, havemos de oppôr-nos a taes fa~

vores, quando se trat.a de uma obra de manifesto in
teresse publico, qual é a via ferroa de llú a Sorocaba ?
Não vejo razão alguma. Negar a isenção de direitos
agora, como parece que é o pensamento do nobre senador
pela Hallia, no intuitode matar indirectamente a em
preza, é voto a que eu jamais poderei associar-me.
Longe de matar a empreza, desejarei concorrer,
quanto em mim couber, para que elIa seja levada a
eITei to. Negar-lhe o que se tem concedido a todas as
outras, é voto para o qual não vejo razão nenhuma
sufficien te. ,

As razões' politicas que o nobre enador adduziu
não procedem contra o projecto; são apenas razões
de convoniencia momentanea; razões de ordem que
S. Ex. procurou à fortiori para poder tratar de
politica geral. Este projecto foi victima innocente
do desejo e da pressa que o nobre senador sentiu de
m~nifestar suas idéas politicas.

As assembléas provinciaes, alltorizando essas empre
zas e concedendo-lhes garantias de juros, disse o nobre
senador, podem comprometter o credito nacional;
pOI'que, tendo as provincias de levantar capitaes no
estrangeiro, esses capitaes não se emprestam senão
contando pc]o menos com a garantia moraldo governo
gera I.

Sr pre idenl(', . e e te ]'rcoio d vesse prevalecer,
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luando ti vessemo de approvar tacs conce sões, en tão
as assembléa provinciacs ficariam de todo inhibidas
de promover os melhoramentos que aliás o paiz re
clama. Desde que o governo não autorize os contractos,
desde que elle elfecti\'amente não pre te ua garantia
de certo não terão os capitalista', que concolTerem
para essas em prezas, razão alguma para aUegar que
o fizeram na fé ela garantia do governo geral;
uem são eUes tão innocentes que não percebam bem
a differença que ha entre os contracto autorizados pelo
governos provinciaes, e aquelJes que o são sob ga
rantia do governo geral.

Não ha, portanto, motivo para receiar que o credito
nacional possa de qualquer moelo ficar compromettido:
econseguintemente, se o nobre senador não apre entar
outras razões mais poderosas do que as rJue enunciou,
hei de votar pela adopção do projecto.

São estas as explicaçõe que posso dar ao nobre
senador e ao meu ver bastam para julgar preenchido
~ dever que elle me impôz. Não duYidarei, entretanto,
dar-lhes mais desenvolvimento. a sim o exiO'ir S. Ex.

nr::;CURSO

pronuneia.do no !'iellaflo, ~m G de ftlaio de :187:1 .

(Seguiu-se a 2. a discussão da p,'oposição da. mesma cam ara ,
concedendo isenção de diteitos á elnp,'e=a que se organizar de
nma estrada de (erro na margem do "io Jequitinhonha, desde Q.

Cachoeirinha, na Bahia, até Sant'Anna ou Arassuah1j, em lIfi-
'lias, COUt o pG1'ecet' dfl, mesma comm'issão.) .

(FRA~QUEZA PRon~cTAEs,)

Depois de fallarem os Srs. SARAIYA, BARÃO IJE COTEGfPE e
l!AR,[O DE S. LO RENÇO, tomou a palavra o SI'. PRESIDENTE DO
CONSELHO .

. .. Sr. "isconfie fio Rio-Branco (presidente
do conselho) :-Comeruanto a materia do projecto mI'
pareça sufficientemente discutida eu devo pela con
sideração que merece-me o nobre enador pela Bahia,
que faltou em penultimo lugar (') responder á inter
pellação que se dignou dirilTil'-me.

n o Sr. Saraha.
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Sr. presidente, as discussões, quando calmas, são
uteis; e a utilidade do presente debate foi tal que não
sei mesmo o que me seja ainda preciso responder ao
distincto orador a quem me refiro.

Começou S. Ex. por perguntar-me qual minha opi
nião sobre a utilidade do projecto de estrada de ferro
de que se trata, e logo depois, em um aparte quando
fallava o nobre Barão de Cotegipe, disse que ninguem
do seu lado votaria con tra o mesmo projecto. Sendo
3ssim, parece-me qne o ministro da fazenda, ainda
quando estivesse melhor informado qne S. Ex. a res
peito de um projecto de estrada de ferro á margem
cio rio lequilinhollha, que atravessa terrítorio da
provincia da Blhia, d'onde o nobre senador' acaba de
chegar, não precisava dar informações para que o pro
jecto tivesse o voto de S. Ex.

Eu sou em geral da escola do honrado membro, que me
interpellou, a respeito de melhoramentos materiaes.
Trata-se de completar, na parte em que é interrompida
por cachoeiras, a navegação de um rio que põe em com
municação duas importantes províncias, como são as da
B3hia e Minas Geraes ; à priori, não tendo razões ou co
nhecimentos especÜles em contrario, não posso deixar
de ser favoravel a qualquer projecto neste sentido, so
bretudo tendo elle já passado pelo cadinho da discussão
de uma das camaras, e achando-se na outra tambem já
com o voto favoravel de uma de uas commissões.

Ha muito tempo que se procura t1esenvolver a na
vegação do rio Jequitinhonha, isto até em competencia
com a do Mucury, o que deu lugal' a algumas quei
xas entre as duas em prezas ; por consequencia ha uti
lidade em promover a navegação daquelle rio e com
pletaI-a por meio da construcção de uma estrada de
ferro, que salve as cachoeiras. OIJerecerá, porém, esta
empreza desde já lucros razoavei- aos capitaes que nella
se empregarem.? Declaro sinceramente ao nobre se
nador que não estou habilitado para afirmaI-o ou ne
gaI-o. Mas o projecto o que autoriza conceder? Isenção
de direitos, como se tem concedido a outras estradas.
E note-se que não corrcede desde já a isenção; apenas
auto ri za o governo a i so; e, pois, está da parte
do governo con hecer se a empreza que se propõe aquelle
melhoramento póde realizaI-o, para usar ou não da au
torização Gonferida pelo poder legislativo. Não vejo,
pois, motivo para que um projecto nestes termos, contra
o qual nenhuma razão pondero a se apresenta, deva
ser rejeitado.

14
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o nobre s nador afIm irou-se de algumas observações
que dirigi ao Sr. conselheiro Zacarias qu<)ndo este,
a propo ito do projecto da estrada de fe1'l'0 de ltú
a Sorocaba, parecia querclr que o governo impedisse
que as as embléas provinciaes para emprezas seme
lhantes olTcrecessem de seus proprios cofres uma ga
rantia de juros.

Era na tural que eu ob ervas e (como observei ao
110br senador) que me admirava das considcraçõ's pOl'
elle feitas. Eu não armo a popularidade; nunca pre
tendi o mo'nopolio do liberalismo; nem esta pretenção
é cal'acteristica do partido con-ervador. E te pal'tido
e tá s-empl'e declarando e demon trando aos nobres se
nadores que é tambem liberal; que pretender estabele
cer a divisão uo dous partidos sobre esta base é querer o
que não existe realmente; e se acredito que os iIlustre
membros da opposição tambem ~ão conservadores de
nossas ins tituições consti tucionaes, o que se segue é que
não ha divergencia entre nós a respeito do principio
fundamentaes de nossa fÓl'ma de govemo. Os principios
são os mesmos; a dif'ferença es tá na medida e oppo!'tu
nidade de sua applicação.

Se não é assim, estou em erro' mas, repito, é minha
convicção em vista das ob ervações que tenho feito,
das lições que tenho recebido dos nobres senadores e
dos homens mais eminentes do lado oppo,to.

Eu não disse, nem podia dizer, que o p;overno geral,
por intermedio dos presidentes de pro\'incia, que são
seus delegados, não tenha o direito de exercer alguma
influencia, influencia benefica, na direcção dos negocios
provinciaes; mas o que entendo é que esta influencia
deve ser muito prudente e limitada. (Apoiados.) Dizer,
porém, que tal assembléa provincial, pol'que votou uma
lei, autol'izando certa empreza de reconhecida utilidade
publica, porque concedeu garantia de juro, deve ser to
lhida na sua acção, não me parece proceder de boa po
li lica. Ora, as observações do nobre senador I ecah iam
sobre um projecto de incontestavcl utilidade ImbUca,
qual o da estrada de feno de Itú para Sorocab,).

A minha reflexão a sentava])o principio que em theo
ria separa 01; negocios geraes dos provinciaes : quem
está nas localidades póde conhecer melhor dos interes
ses peculiares a estas do que os que se acham situados
no centro. E"c a nossa lei fundamental estabeleceucsta
divisão entre os negocios gel'aes e os provinciaes, qual
deve ser a regra geral? E' que o governo geral não deve
intervir nos negocios peculiares das provincias, mas 8Ó
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exercer inOuencia limitada e prudente, por intermedio
do. seus presidentes, que aliás tambem não podem ser
inteiramente submissos á vontade ou opinião do governo
geral, porquanLo cada um delles está collocado no cen
tro da provincia confiada á sua immedia La direcção,
púdendo consequenLemente ter a respeito dos respecti
vos negocios uma opinião mais segura, mais exacta do
CJue a do governo geral, que vê de longe, que as vezes
c~pede in'\trucções guiado por informações que nem
sempre são exactas e imparciaes.

Eis o sentido das observações que tomel a libcr
(lade de dirigir ao nobre senador pela BJhia, o Sr.
Zarari:!s.

O illustre membro, a quem ora estou respondendo,
disse que elJe era dos mais afoutos em materia de
melboramenLos da naLureza daquelles de que temos
Lratado na sessão de IlOje. Sentlo as im, S. Ex.. não
deveria impugnar a isenção de direitos contida no
proje ·to, que a pouco foi remeLlido a uma commissão
da casa, relativa ã empreza da estrada de ferro de ltú
para.. Sorocaba. Manifestando-me a favor (lesse projecto,
Lambem não incorri na censura do nobre senador pela
BJbia, que primeiro me fez o favor de dirigir suas ob-
ervaçõcs: não incorri na censura de faltar a essa

« ferocidade » que S. Ex. entende qU(3 deve ter o
ministro da fazenda. Confesso ao nobre senador que
não acho de bom gosto e aLé me repugna semelbante
expres ão; ma. declaro-lhe ao me mo tempo que Dão me
faltou ainda a coragem preci5a para cumprir os meus
deveres. E 'limarei que S. E'(. exbiba os factos com
que demon tre que falta ao acLual mini Lro da fazenda
essa ferocidade que S. Ex. quer infundir em todos, e
da qual, sem duvida, se apre. enL:! como mouelo.

Pelo que respeita á estrada de Nazareth, eu nada pos o
acre'cen tal' ao que disse o illustre presiden te da Babia.('!')
O nobre senador entendeu que eu podia., não, Ó como
ministro da fazenda, mas ainda como diploma La, isto é,
como ex-encarregado de atg-umas commi ões diploma
Licas, estar ao corl'en Le de todos os negocios provi nciaes.
Ora, este de Nazflreth foí discutido na sessão ela assem
l)léa provincial deste anno, sendo o projecto rejeitado;
como, pois, podia eu estar tão bem informado como o
Dohre senador? Não haverá alguma malignidade na.
sua ollservação? Se S. Ex. conhece o assumpto melhor

(") o Sr. Barão, hoie Visconde, de S. Lonrenco.
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do que eu, se está delle bem infol'l1lado, como exige
de mim illformações?

Eu não posso ainda formar juizo sobre os motivos que
teve a assembléa provincial da Rlhia, que era a compe
tente, para rejeitat' o projeclo ele que se trata, ainda
quando, levado pelos meus desejos de melhoramentos
do paiz, me iuclina se a fa 01' do que o su lenlavam.
Por ventura não vimos, ha pouco, os nobres sena
dores, que são da escola liberal, que tan tas vezes se
apresentam do arma em punho pelas franquezas pro
vinciaes, .impugnarem o projecto da estrada de ferro
de Itú a Sorocabl e aconselharem ogoverno que ponha
cobro aos melhoramentos decrelados pelas assembléas
provinciaes ? Quan lo iJ pobre estrada de lLú a Sorocaba
clespel'tou ob ervações tão gra ves, e levou o nobre sena
dor pela B'1I1ia, oSr, Zacarias, a dirigir-me admoesta
ções tão. everas, qual a de invocar a « ferocidade », que,
segundo Thiers, devecaracteri aromini trodafazenda,
quando isto acontece, devo eu desde já dizer que os
membros da assembléa provincial da Hall ia não souberam
o que fniam rejeitando e se pt'ojecto? H i de decla.rar
à priori que elles não tinham razão, que não deram um
voto C011, ciencioso? I ão; o estat.lo actual do meu espi
rito sobre e'sa questão, não pódes l' senão o ue duvida.
Preciso ser esclarecido para enunciar juizo que l1ã9
seja temerario.

DISC RSOS

pronunci:ulos no senado em 8 de lllnio de i8".. ,

( Sobre a organi:::arão ministcrirll, e pcnsctmenlo politico elo
ga&inctc de 7 dc ,11 a1'l:o )

o SII. VI5CO~DE DE S. VICENTE, ex-pl'e ideole (lo eoo clho ,
rleu os motivos da I'tJtil'ada do gabinel.e de 2\1 d Sett'lIlhro.
Seguiu- e na tribuna o novo presidente do conselho, Sr. VISCON
DE DO RIO-BRANCO.

o SIl'. Visconde do llio-BI'R.nco (pre idente
do conselho): - SI', presidente, o gabinete actual não
se apressou a ma,nifestar o seu pensamento politico ás
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camaras, como tem sido pratica em outras occasÍões,
porque nao se julgou obrigado a esle dever, altenta
a diversidade das circumstancias.

O gabinete organizou-se na ausencia das camaras.
A falIa do throno, documento que tem a responsabili·
dade do ministerio actual, é a expressão do seu pen·
sarnento, e tem, sem duvida, mais significação para
os nossos adversarias e para todo o paiz do que qualquer
discurso de programma. O' relatarias e os projectos
que temos de apresentar, manifestarão tambem por
modo mais explicito o pensamento do gabinete. A dis
cussão da resposta á falia do Lhrono, que brevemente
terá lugar, offerece campo vasto para que os nossos
adversarias possam interpelIar-nos, apreciar nossas
idéas, enunciar suas censuras, e exercer, emfim, com
toda a liberdade e em toda a plenitude, o seu direito
relativamente ao ministerio actual. A não ser esta
consideração eu, de certo, me teria dado pressa em
apresentar ao parlamento o programma do gabinete do
modo como indicou o nobre senador.

Além destas razões tinhamos tambem em nosso favor
precedentes de casos inteiramente identicos ao actual.
Os minister'ios, que se organizaram em 1853 e em
1861, na ausencia das camaras, tambem não fizeram
perante estas, quando pouco depois se reuniram, a
exhibição de seu programma, porque este, como o nosso,
e tava na falia do th1'ono e nos relatarias. Como,
porém, o honrado ex-presidente do conselho anticipou
se ao nobre senador pela provincia de Minas, que nos
havia annunciado na ses ão de ante-hontem o proposito
de interpelIar-nos, jülguei-me abrigado a tomar desde
já parte no debate, visto que o nobre senador recu
sou-se a preceder-me.

O Sr. SILVElllA LOBO:- Recusei, não; o nobre pre
sidente não me deu a palavra.

O SI'. PRESIDENTE DO Co C;ELHO: -Sr. presidente, não
temos, como observei, outro programma mais definido e
ma is positivo do que aquelle que se acha exarado na falia
do throno, e esse programma satisfaz tanto aos dignos
representantes do partido liberal, que até nos disputam
o direito de apresental-o. O seu desenvolvimento ba
de apllarecer nos differentes projectos que temos prepa
rado e que serão oppertunamente olIerecidos á con
sideração do corpo legislativo.

Além do que se encontra no discurso da côro~ não
poderei dizer senão generalidades, que nunca satis
fizeram aos adversarias e que cada um interpreta a
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seu bel-prazer. Todavia, acrescentarei que na adminis
tração publica tomaremos por norma a maior modera
ção, o maior escrupulo na observancia da constituição
e das lei, sobretudo no que respei ta ás franqueza e
garantias que etlas ol'ferecem ás opiniões dis identes
das do gabinete, franquez(Js e garan tias de qLle a oppo
~ição se tem servido e e que tambem teremo o
direito de usar, quando se trücarem as nossas posições.

Representantes de um grande partido politico, como
é o partido conservallor, nós temos a peito realizar
as reformas reclamadas pela opinião publica e acei tas
solemnemente pelo mesmo partido. No de empenLLo
deste programma eu espero em Deus que saberemos,
corrio interpretes fieis do partido a que pertencemo"
antepôr sempre o interesse nacional a quaesquer in
teresses individuaes. Para realizar este empenbo, ·que
contrabimos perante a coróa e perante o paiz, pedi-
mos aos nossos amigos apoio franco e decidido.

O SR. VISCONDE DE S. VICENTE :-Apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONS"ELHO:- Se o não mere

cermos, que elles o manifestem pelo meios con ti
tucionaes, e façam cahir o gabinete. Nós não queremos
viver senão com esperança de podermos prestar algum
serviço util ao paiz.

O SR. SHÃO LOBATO (ministt'o da jlt tiça):- Apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO Co SELHO: - Aos nosso ad ver

sados não pediremos senão que tenham tambem para
com o ministerio, e para com o partido que o sustenta,
moàeração e justiça, E necessario que a luta politica
estabeleça-se no verdadeiro terreno constitucional, tor
nando-se uma luta ele opiniões e aspiraçõc lcgitimas
en tre concidadãofl que propcndem ao mesmo fi m, que é a
felicidade publica, embora se dirijam por meio diO'e
rentes. Evitemos as personalidades e os doesto, lutemos
por mostrar quem melhor comprehende as necessidades
publicas, quem é capaz ele maior dedicação p I;,:s ieloas
que podem dar em resultado o que todos descjamos :
o bem geral do Brasil.

Não peço, portanto, aos nossos ad versarios senão mo
deração, justiça e bem enten lida tolerancia para com (i)

gabinete e para com o partido conservador. Por no . a
parte asseguramos qne procuraremo sempre ser mo
dera los, justos e tolcrantes para com a illustre 0ppo
sição.

];'allam cm seguida os SI' • SI1.VEIRA Lono c ZACARL\ ,aosqllaes
responue o Sr, PRESIDENTE DI} CO:iSELllO nos seguintes termos:
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o S,,, 'isconde do Bio-D.'anco C1J1'esidente do
conselho) :- O nobre enador pela provincia de Minas n
assim como o nobre senador pela provincia da Bahia CH)
que acaua de fallar, exigiram que cu désse os motivos
por que I ~nha organizado o gabinete actual e declarasse,
outrosiffi;~ se assumia a responsabilidade das causas que
determinaram a retirada do que o anteccdêra,

Sr. pré$iuente, é para mim doutrina inteiramente
nova a que foi enunciada pelo nobre senador que fallou
em ultimo lugar. Entende S. Ex:. que o minÍsterio que
cn tra deve aceitar a responsabilidade do miuisterio
que sai. .

Quando, senhores, a retirada de um gabinete deriva
de uma questão de principios ou de confiança, em que
os homens pol itico,; do mesmo credo devem ser soli
darios, comprehendo que ao ministerio que entra cum
pre assumir a respon abilidade de que se tra ta, ou antes
cntenelo que os homens que represen tam a mesma opi
nião poli tica não podem em taes circumstanoias succeder
uns aos outros. Mas, o senado e todo o paiz conhecem
os motivos que deu o Sr. ex-presidente do .conselho
para resignar o honroso posto á que fôra chamado
pelos seus alLos merecimentos, tão reconhecidos que
os proprios orgãos da illustrada opposição nesta casa o
indicavam como o mais apto para succeder ao gabinete
de 'l6 de Julho, embora hoje, como logo que subiu ao
poder, lhe neguem titulos para isso, O SI'. ex-presi
ciente do conselho não dissolveu o gabinete por uma
questão de principios ou de confiança, Outros foram
os motivos que elle, com toda a franqueza, se apres
sou a expôr ao paiz, e que ha pouco ratificou. E, por
velltura, senhores, esses motivos obrigavam a qual
quer' membro do partido conservador a não aceitar o
pouer? E", acei tando-o, que responsabilidade pMe ca
ber-lhe pelo facto de haver o seu antecessor entendido
que, retirando-se dous de seus collegas, o gabinete não
deveria continuar? P6de-se acaso inferir dahi que o
partido cOllservador estava na impos ibilidade de dar
um novo gabinete?

Sr. pre. idente, ninguem l'e::onhece mais do que eu
a fraqueza de meus recursos. Se eu entende se que
o sentimcnto do devcr e a confiança de meus amigos

(y) o 8". Si! "eira Lobo.
(""') O SI', Zacarias de GÓes.

'.
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me não obrigavam a aceitar esle encargo, eu o leria de
clinado. Não foi, de certo, confiado sómente em mim que
o aceitei, mas sim, e sobretudo, confiado na cooperação
franca e leal de meus amigos politicos. (Apoiados.)
Conto com esta cooperação e estou convencido de que,
se não a merecer, elles farão cahir o gabinete actual para
que ve~ha ou~ro ~u.e_melhor pos~a servir. (Apoiados.)

AlIudlu-se a dlvlsao do partldo conservador. Mas
quem fez essa allusão, senhores? Os representan tes da
situa'ção passada L .. Os Nobres senadores já não se re
cordam de que governaram esle paiz durante seis annos,
reinando a mais completa discordia entre si I (Apoiados.)
SS. EEx. já não se recordam deque o gabinete de que fez
pa rte o nobre senadol' pela provincia de Minas aqui se
apresentou ostentando força, unidade de pensamento,
pedindo votos de confiança> e poucos dias depois um de
seus membros ia declarar na camara que não sabia
o que mais admirar, se a retirada do gabinete, ou se a
existencia delle no mp.io da discordia que lavrava em
seu seio I (Apoiados.) Pois são os nobres senadores que
nos deram este exemplo, ainda recen te, são os nobres
senadores que nos censuram e pretendem fazer acre
ditar que ü partido conservador não est:í babil'i tado
para o governo, apezar de ter uma grande maioria nas
duas casas do parlamento, só porque apparecem algumas
dissidencias nesta ou naquella provincia? I

Digam SS, EEx. o que quizerem, o que lhes
dictar sua consciencía a respeito da capacidade do pre
siden te do conselho: não os con testarei nesta parte; mas
hão de permiltir que eu appelle, no que esse juizo
tenha de parcial e exagerado, para o paiz, para a opinião
publica, para a maioria das duas camaras. (Muito bem.)
Se o gabinet.e actual, ou pelo president.e do conselho,
ou por qualquer outro motivo, não merecei' a con
fiança que deve ter perante a opinião publica, a il
lustrada maioria do senado e da camara temporaria,
convencida disto, ha de obrigai-o a relirar-se.

O SR. VISCONDE DE S. VICENTE:-Isto é que é o re
guiar ...

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Cederei o posto de
muito bom grado e não darei o exemplo de ir col1ocar-me
entre os amuados ou despeitados; pelo contrario, re
conhecendo a minha insufticiencia, entregarei o es
pinhoso encargo a quem melhor possa desempenhaI-o.

A falia do throno contém um programma que não
desagrada" á illustre opposição. Os nossos adversarios,
porém, sã.o sempre ferteis em recursos para negar-nos
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justiça! Pl'etendem que apresentamos as idéas contidas
nesse programma, não por convicção, nem porque es
tejam arraigadas no espirito do partido conservador,
mas unicamente com o fim de mantermo-nos no poder.
Arvorámos uma bandeira falsa, uma bandeira de corso,
como disse o nobre senador pela 'provincia de Minas.

Senhor~s, ahi estão documentos publicos e solemnes,
comprovando que ha muito tempo o putido conservador
se propõe reformar a lei de 3 cje Dezembro no sen~

tido da falia do throno. Na camara dos deputados
existem projectos formulados neste sentido, e o meu
jilustre collega da justiça, no ministerio de ~ de ~larço

de 1861, de que tambem fiz parte, apresentou um pro
jecto in. pirado pelo mesmo pensamento. A reforma
da lei da O"uarda nacional não está no mesmo caso?

ão entendemo tambem e não sustentámos sempre,
que era indispensavel modificar, quanto fosse possivel
e segundo oconselho da experiencia, o processo eleitoraI,
no intuito de garantir a libet'Clade do voto politico,
de que depende todo o nos o systema contitucional?

O nobre senador nos fallou de partido reactor, disse
que o gabinete de 1.6 de Julho fMa reactor, e que, tendo
eu feito parLe des e gabinete, não porliam in pirar con
fiança meus protes tos de moderação. Sr. presiden te,
é e sa uma accusação, como tantas outras, muitas vezes
repetida mas nunca provada. Os nobre<; senadores ac
cu am de reactor o gabinete de 16 de Julho; e se ga
binete já defendeu-se, e defendeu- e victoriosamente ;
não me parece, poi , preci o recordar o que se disse
e deve estar na memoria do senado. Se porventura
essa accusações de'.'em ser' sempre reproduzidas, então
será indispensavel que folhremos taml)em os Annaes
da eamara dos deputados e apresentemos ao nobre
senador por Minas o que diziam membros Jibcraes
ml1ito di tine tos e àLé mesmo representantes da sua
província, o que diziam os Srs. OUonis, e en tão ver
se-ha se com eIIeito, na província de :&Iinas, quando
dominou absolutamente o nobre senador, com exclusão
ele outros chefes liberaes ...

OSR. SILveUH. LOBO :-Nunca dominei.
O SR. PRESIDENTE no Co SELHO:- ... havia plena tole

rancia, se reinava a paz oetaviana no seio do partido
liberal. Seria pl"eciso repelir" tambem o que se dísse da
administração do nobre senador em Pernambuco e da
eleições que ahi tiver~m lugar em 1867.

Sr. pr sidrn te, os prl'ceden tes de minha vida politica
foram por mais de uma vez invocados pelo nobre senador

15
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por I\linas Geraes. 8. Ex. não póde perdoar-me que eu
désse os primeiros passos na vida politica apresentado
pelo partido liberal, mas não olba para o seu lado
(apoiados), não nos explica como ahi se acham na quali
dade de chefes, aliás muito respeitaveis pelos seus
reconhecidos talentos, os 81's. Nabuco, Zacarias, Para
naguá, Saraiva e outros (hluito bem /). E ses nobres
estadistas passaram do pat'tido con ervador para o par
tido libel'al, quando já eram notabilidades; entretanto
não se quer levar a bem que eu, estreando a vida politica
com o partido liberal, hoje não me ache na mesma
posição I .

E' certo que ha mais de 18 annos meus adversarios
politicos, sobretudo aquelles que me mostram uma des
afIeição arraigada, como a do nobre senador por Minas,
me censuram e invectivam, se bem que ás vezes me
elogiem: mas nem os elogios me têm eduzido, nem as
invectivas me têm demovido do lurrar que a consciencia,
o dever e a dignidade assignalaram-me; e po so dizer
com alguma ufania que conservanuo-o, tenho subido na
estima e consideração de meus amio-os politicos e ue
meus concidadãos em geral. (Muitos apoiados.)

Fui accusado tambem, Sr. presidente, de querer apagar
as divisas que separam os dou partidos. Os nobres sena
dores julgam-se, sem duvida, muito pI'oximos ao poder,
e estão com medo que o partido conservador queira
confuudir-se com o partido liberal! Senhores, a minha
proposição é difIerente daquella que me attribuem, assim
o nobre enador por I\linas, como o nobre senador pela
Bahia. Eu não disse que os partidos hoje se :lonfundem :
o que disse é que não ha en tI'O nós dissidencia ue prin
cipios [undamentacs: a dissidoncia e ta na medida e
opportunidade de sua applicação,

Esta proposição que causa espanto ao nobres sena
dores, e que já me foi muito estranhada em outra
occasião, foi tambem enunciada pai' um orgão illu!'trado,
por um eminentes estadista da Inglaterra, oconde Dorby,
com referencia aos partidos mili tante de e l1aiz. E se na
Inglaterra, onde o particlos represenlam privilpgios e
interesses de classe~, a dissidencias e têm attrDuado
á tal ponto que o conde Derby dis!'t que entre os torys
ha-via liberaes, como entre os libel'ael' havia con. er a
dores, porque é que os nobres senadores estranham as
minhas palavras? Porque razão, em vez de con testarem
simplesmente essa proposição, que não tende a formal'
a torre de Babel dos partidos, mas a trazer nossas lu las a
seu verdadeiro terreno, SS. EEx. não dizem qnae ~ão
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os pontos de dissidencia pl'ofunda?j Porque motivo os
nobres senadol'es, que tanto nos interpellam, não nos
dizem se acei tam a pl'opaganda republicana, que se inau
gurou no paiz, ou se, como creio, a repellem? .

Perguntanrlo-se ao Dr. Johnson o que era um whig,
ellp. respon leu: « Um whig é u:n tory fóra do poder
(a tory Ottt of place). D

O nobre sen luor por Minas perguntou-me qual o fia
uor que eu daria da sinceridade e efficacia da promessa
do gabinete actual Eu não posso offerecer a S. Ex.
senão a mesma fiança que elte offereceu quando minis
tro: a palavra de honra do ministerio actual. Nós
temos por fi. caes, não só os nobres senadores, mas tam
}Jem, e principalmente, a maioria que sustenta o gabi
nete; e ta maioria honra o gabinete com o seu apoio e
não póde prestai-o senão emquanto elle cumprir a pa
la vra que empenhou ante as camal'as e an te o paiz.

Alludindo ás commissões que tenl10 desempenhado
no Rio ela Prata, o Dobre senador pela Bahia mais de
uma vez perguntou admirado, se eu era um homem
necessario para o desempenho dessas commissões, Só
direi cm resposta que o governo geral, quando encar
regou-me (le taes commissões, não o fez pOl'que fosse eu
um homem indispensavel, mas porque julgava-me com
algumas habilitações para bem desempenhai-as. Antes
ele mim outro tambem foram encat'regados de iguae
commissões. ão sei pois, porque o nobre senador pela
B.lhia len tanto a mal que o gabinete de 16 de Julho,
a sim como o gabinete transacto, me confias em missões
no Rio da Prata, o primeiro para o estabelecimento do
govel'llo provi orio do Paraguay e os ajnstes de paz,
oseguudo para que eu proseguisse na mesma tarefa.

Mas, é negocio que não tem fim ? perguntou o nobre
. enador. Peço aS. Ex. que se recorde de que tambem
a respei to da guerra do Paraguay se lhe fazia identica
pergunta; e quem causava a prolongação da guerra do
Paraguay ? Era o nobre ministro "I Não; entretanto hoje
pretende-se que se os aj ustes de paz com o Paraguay não
estão concluidos é por cnlpa minha ou dos ministcrios
que me nomearam I

O SR. ZACAR1AS:- Em todo caso era indispellsave)
que continuasse lá.

OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Quando entrarmos
nesta discussão, veremos se o representante do Brasil
cumpriu ou não com zelo o seu deveI'.

Eu estava no Rioda Prata e fui chamado para orga
nizar ogabineto actual. Viu o nobl'e senador pela Bahia
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neste facto uma cousa extraordinal'ia I Se os nobl'es e
nadores dissessem que o pre itlente do conselho actual
não é o mais idoneo, que no partitlo conservador lia ci
dadãos muito mais habilitados do que cUe, não lhes op
poria a menor con testação . mas oque não posso admi LLir
é que o nobre senador visse a sombra do governo pe 
soai na organização do gabinete do Sr. S. Vicente, es
tadista apontado aqui pelo I'. Nabuco como ornai
apropiado naquellas circumstancias para dirigir o go
verno do paiz, e veja tambem este phanLasma na or
ganização do g-abinete actual.

O SR. ZACARIAS: - Quando não se derem boas razões
suspeita-se isso; é o que cu llisse. .

O SR PRESIDENTE DO CON ELUo: - Fui chamado com
sorpreza minha, porque não aspit'ava a essa posição ...

O SR. SILVEIRA Lono:-A abnegação vai aLé ahi. ..
O SR. PRESlDENTE no CONSELHO:- Sem duvida, pOI'·

que minhas opiniões sobre <JS quesLões do dia, como
membro do gabinete de 1.6 ue Julho e como conselheiro
de estado, eram conhecidas.

Honrado pela confiança da coróa, acei tei o encargo por
que meus amigos me animaram a que o fizesse; e é e te
apoio que suppre a minha insufficicncia.

A organização do mini terio, lli se-se, foi demo
rada, e o nobre senador pela Babia, Locando nesLe
ponto, pretendeu estabelecer regras, que me parecem
muito absolutas, tanLo mai quanto cunãoa vcjoainda
geralmenteadopLadas. S. Ex. marcou um pr<lZo faLaI,
como maximo: -qualquer ministerio deve organizar
se, omais tardar, dentro de sete dias. Ora, onde csLá a
razão deste prazo fatal?

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (rindo-se) :-E' da Biblia.
O SR. PRESlDE 'TE no CO)lSELHO : - Sr. presidente,

quando ha uma transi~ão politica, quando o poder pa sa
das mãos de um partido para ouLro, comprehendo que
haja pressa na organização do novo gabinete. Os mini 
tro~ que se retiram não podem tambem aceitai' a res
ponsabilidade de sua conLinuação, e aquelles que lhes
succeclem não podem Lambem querer a prolongação
da autoridade de um ministerio de opinião opposLa;
quando porém não ha transição, e se opél'a a· mudança
na ausencia tlas camaras, não !la necessidade de ac
celerar a organização do novo gabinete, nem se lJóde
desconhecer que é mui to mais diJIi.cil essa organização
na ausencia de deputados e senadores, que tinham tli
reito a ser ouvidos a semelhante respeito, ou mesmo
a el' eonviclaclo para a nova administração.
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o gabinete não foi organizado no prazo que o no
bre s nador figurou; S. E-c é inexoravel quando faz
uas estatisticas e marca seus prazos fataes. O nobre

. Cllador entende que apenas puz o pé no Rio de Ja
neiro devia 'OITer para Petropoli, metter mãos
á organização do novo gabinete, entrar nessa laboriosa
tarefa, . em tomar me lUa o tempo ueces. ario para
de can ar elo enjôo ue uma viagem (I'iso), para consultar
os amigos e adquirir informações que eu carecia, visto
que havia e. Lado fóra do paiz, e, egundo di e o nobre
senador, achando-me no estrangeiro, devia estar alheio
a todo. os neO'ocios internos.

Ora, foi necessal'io c quecer ~odas essas cil'cumstan
cias e condições inhercntes á vida de um homem que
chega elo exterior e é encarregado de tão elifficil tarefa,
pu ra que o nobl' senador pudesl'ie fazer seu calculo e
marcar :Li oia I 1'to faz-me recordar de um antigo lente
ele Coimbra qu'~, tendo ele medir uma varanda, fez os
calculas e elis e: « Tem SOO braças » ; mas elle tinha
el'rado gros eiramente ...

O SR. ZACARIA : -V. Ex.. já con tou este caso o anno
pa sado.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :- Não úb tante posso
appllCal-o agora; tenha paciencia, que esse caso vem
appositcJ. Então, dizia omathematico quando lhe obser
varam o erro em que havia cahido: a Não terá SOO
braças, mas o calculo está certo ... I (Hilaridade.)

O nobre senador tem Lambem implicado com a data
rlo gabinete; quer por força que seja 5 e não 7 de :Março.
Isto porque? Para ligar o nascimento do ministerio á
circum tancia ue ter chegado á côrte a noticia do faHe
cimento ele Sua Alteza a Sra. D. Leopoldina no dia 5;
de ol'Le que S. Ex:. chega até a mostrar-se su
per tici030 I Se o gabinete se hou vesse orO'anizado defi
nitivamente no dia 5 de 1\1a1'ço, segundo S. Ex., teria
um fim sini tro ...

r. presid 'l1te, confesso minha ÍlTnorancia nesta
ciencia do futuro e declaro ao nobre senador que não

acredito em laes prophecias' o systema de propbe
cias, no Brasil está muito desconcei tuado, e já cahiu
até no ridiculo. Oministel'io, Sr. presiden te, não estava
organizado definitivamente no llia 5 de Março; ficou
Ol'ga nizado na data que mo iram os decretos de nomeação
dos actuaes ministros. Mas, se apraz ao nobre senador
dar ao actual ministerio a data ele 5 (Ie Março, fica isto
en tendido entre nós :- quando o nobre senador fallal'
no ministerio de 5 de ~Iarço, já se sabe que refere- e
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ao ministel'io de 7 de l\larço e está a qnestão acabada;
p.ãp brigaremos por isso. (Rilm'idade.)

Foi lambem objecto de reparo e ccn ura a circum
slancia L1e não achar-se ainda completo o gabinete. Eu
entendo que não sou obrigado a en traI' em cert'lC: expl ica
ções; não quero eslabelrcel' precedentes que reS:;,llIl s('r
noci vos ao~ nobres senadore qUt' eo tão em u, IJt s içjo ,
quando ministros, Pcn o que o ol'ganizadclI \,(' li I, gabi
nete não 6 obrigallO a dizer el1l IjUem 1'0 iluu para, eu
collega, se dirigiu-, e a esl ou áquelll'. Oque deve in
teressar ao senado, o que o nobres senadores lêm di
reito de saber, e nenhuma difficuldade eu lenho em
communicar-Ihes, é que o ministel'io se lia de completar
dentro de pouco tempo .•.

O SR. ZACARIAS :-Dentro de poucos dia ?
OSR. PRESlDEN'I'~ DO CONSEJ.HO :-Sim, senhor, dentro

de poucos dias. Pareceu-nos que se não devia completar a
prgani~aç1io antes de serem apresentados trabalhos que
já temos feito e os relatorios que serão presentes ás
camaras brevemente. Não considero reO'ula r o chamar
um collega para vir Dssignar aquillo que já e tá feito
sob a direcção c responsabilidade de outrem. Ol'g-anjzá
mo-nos com um pl'ogramma de perfeito accôrdo e com
o proposj to firme de morr r ou viver com esse pro
gramma, Desejamos que o nosso futuro collega conheça
bem qnaes são no 'as vistas. -(Muito bem.) ('l

DISC R O,

pronuDcia"os na camara dos dcpnf~dos em 9 df' IIlaio
de 18711,

(Sobre a viagem ele Sua itlagestade o Impel'ador á Europa.)

EOL1'QU em 2.' discu são a l'guinLe ])1'01)0 la do )loder exe·
cutivo:

« Al't. 1.° R' outorgado o consentimenLo, de que l,raLa o
:}rt.101 da constituição, para que Sua i\lage lade o Il11perador
O Sr. D. Pedro II }lo sa sahil' do Imperio.

(*) No dia 10 teve ainda o Sr. preSidente do cOnl;elho de fazer
algumas observaçôe no senado, na discussão do 11arec('T' (la mesa
relativa á publicação dos debates. '
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«Art. 2.0 Durante a ausencia de Sua Magestade o Imperador,
govel'llará em seu lugal' a Priuceza Impel'ial a Sra. D. Isabel,
como regente, com as attribuições, que competem ao poder
moderador e ao chefe do poder executivo.

« Rio de Janeiro, em 1) de lIIaio de 1871.-João Alfredo Corria
de Ol'iveira. II

Oral'am os Srs. COELHO RODRlGUE3 (deputado pelo Piauhy) e
JOSÉ DE ALENCAR (pelo Ceará). Depois desse o/adores tomou
a palavra o Sr. PBI:SID~1íTE DO CONSELHO.

o S.'. Visconde do Rio-B.·anco (presidente
do conselho.) (Attenção): -SI'. presidente, o illustrede
putado pela provincia do Ceará, que acaba de falIar,
começou o seu tliscul'sO por uma injusta censura aos
ministros que assistem ao presente debate. S. Ex. es
tranhou que não conessemos logo á tribuna para res
pontler ao honrado membro desta casa que encetãra a
discussão sobre o projecto de que se trata; mas V. Ex.
e acamara comprehendel'ão sem duvida que o minis
terio não e tava constiLuido na obrigação de dar logo
uma respo ta ao illustre deputado pela provincia do
Piauhy. GEsse nobre deputado aceitou o projecto; se
manifestou alguns escrupu10s sobre a questão de oppor
tunicIade, e enunciou uma opinião sua sobre a questão
da regencia, teve bastante confiança no gabinete c na
maioria da camara para declarar que sujeitar-se-hia ao
que e ta em sua sabed.oria decidisse.

Eu cumpt'iria, me mo sem a advertencia do meu ii·
lustre amigo, deputado pela provincia do Ceará, o dever
de responder ao ol'ador' que rompeu o debate, mas con
vinha abreviar tempo, e era natural que a camara de
sejasse ou ir o discurso que acaba de er proferido.
Respondendo de uma yez a ambos os discursos, os mi
ni tros de empenhariam melhor o seu dever.

O nobre deputado 11e te a, umpto da viagem de Sua
Magestade viu as sombras do governo pessoal, que
tanto preoccupam oseu e pil'ito; em seguida considerou
a questão da oppol'lm1Ídade, e, .flnalmente, as qucstõe
constitucionae' concernente apessoa., que é chamada
pela constituição a regei' o Imperio durante a ausencia
do Imperador, e á aLf,ribuições com que deve exercer
esse alto cargo.

Sr. pl'e idente, eu sinto o maiol' pezar em ter de con
testar o illu,tre depu tado pela provincia do Ceará.
Habituado a "e1-0 ao meu lado, e tendo tido a honra
de ser seu collega, não posso deixar de manifestar á
camara c !lO raiz a sorprez'l cm mim causada não só
pela ~llas observa 5e- de hojt', como pela que. e I'm
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em seus discursos ante-riores, desde o dia em que se
parou-se do gabinete de i6 de Julho.

A datar de então o illustre deputado vê o estado do
paiz, vê o seu governo, vê mesmo o seu proprio pal'tido
sob côres tão sombrias, que não posso attribuir o efi'eito
desta vi~ão senão a uma idéa fixa, de que S. Ex. se
deixou possuir, idéa que eu espero que o tempo e a
reflexão hão de desvanecer do seu illustrado espirito.
Dessa idéa na ceu a sua illusão de que o partido a que
elle pertence, e de que é tão digno ornamento, está em
degeneração; daqui o conselho que o eloquente orador
não cessa de dar-nos para que todos corramos a acom
panhaI-o nos seus recentes ataques á influencia do cha
mado governo pessoal, que vai estragando, diz S. Ex. ,
o par tido conservador.

Quaes ão os factos que. e afiguraram ao illustre de
putado na questão de que se trata como indicias do
governo pessoal? A viagem, disse-nos S. Ex., estava
ha muito annunciada, mas os ministros da corõa não
tinham noticia de sa intcnção imperial!

Desde quando data o boato a que se referiu illustre
representante? Seguramente, se na imaginação de
muitos occorreu a idéa de que o Imperador poderia fazer,
com vantao-em e utilidade para o paiz, uma viagem á
Europa, e mesmo aos Estados-Unido, é natUl'al que
aquelles que assim pensava m, dadas as circum tancias da
opportunidade, o divulga em como uma inlenção ji
feita e assentada; mas eu po so declarar á camara que
semelhante boato não tinha fundamento, não pa ava cle
méra conjectura. O que determinou o pedido á a. elll
bléa geral para que o Imperador po sa sahir do Imperio,
o verdadeiro motivo de sua viagem é o que ,e acha
expresso no pl'eambulo da proposta do poder executivo;
não ha outro. Se não fôra o e tado da ,aude de Sua
Mage tade a Imperatriz o Imperador não faria n:l actua
lidade uma viagem á Elll'opa. Para que, pai', duvidar
o nobre deputado da ,"crda"le de te documento'? PMe
S. Ex. pretendcr com razão que, desde que e retirou
do gabinete i6 de Julho, só elle veja as cousas no
seu verdadeiro ponto de vista, só e1l1' aITIl'me o que é
verdade é negue o que é erro? Pois é pos ivel que o
chefe supremo do Estado e os eu!'. ministros vrnham â
camara annunciar um motivo que não eja verdadeiro '!
Que necessidade haveria disto?

Não é exacto que o gabinete ignol'as,e a intrnçâo do
Imperador, quando se deu es,r. Jacto, aliás de ordem
muito secundaria e de caractel' inleiramenLe particular,
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a Ilucse referiu o nobJ'e deputauo, de ir o mordomo da
casa imperial averiguar com que anLecedencia deveria
prevenil' a agencia dos paqueLes transatlanLicos, se por
ven LLIra ti vegse de realiz31'-sr a viag-em pl'ojectad,a de
Sua l\IagesLade. A intenção de Sua Mage Lade foi com
lllunicada aos seus ministf'Os' elle tinham devidamente
congid rado o assllmplo, e todos. Lom:,u'am a responsabi
I idade de apre en Lar á assembl6a geral a proposLa que
ora se li iscu te.

O nobre dllpuLado, cujo e pirito esclarecido paira
sempre na. alta rel1'iües da ciencia, vendo os nego
cias do ESLado de um ponto tão elevado, me perdoará
que cu me admire de que S. Ex., para demonsLrar a
exisLcncia do governo pessoal, fosse buscar prova de
tão "Tave accu ação no faGto, mais que in igniOcante,
de ir o mordomo de Sua Magestade entender-se com o
agenLe da companhia de paquetes inglezes, no intuito de
prover cm Lempo a uma necessidade prevista, bem que
eventual, por depender de assenLimento das camaras.

Dando largas ei sua imaginação, S. E'\:. começou por
de. conhecer' o vel'dad iro motivo desta íiagem, e então
figurou que ella podia ser jusLificada e autorizada pelo
muiLo que tinha a ganhar o chefe supremo do Estado
n'uma vi'il.a aos paizes mai adianLado do mundo,
aprovei ta nua S. Ex. a occa ião paI'a ue crever o que
eram os de pachos ministeriae ,assim como a no' as
Lradições monarchicas, co tumes e esLylos oficiaes.

SI'. pra iclcnte, se a viagem do cuere elo E Lado
tivos e sómenLe por cau a e por firo a sua instmcção,
é certo que Sua l\1agestalle ieda que aprender na Eu
ropa, roas não é menos cerLo que seria alli reconhecido
e apreciado como um principe modelo pelo seu saber,
pelas suas virtudes e pela sua consagração â cau a
publica e ao ·interesses da nnção a que preside. (Muitos
opoiados.) . ':

O iIluslre deputado censurou que em nossa terra os
ministros e occupem nos despacbos imperiaes, com
nomeaçãc. da ~uarda nacional e ouLros que dependem
da as igDaLura imperial. Mas, senhores, porque não
reforma o nobre deputado Loda a legislação do paiz,
porque não lispen a S. Ex., e póde, cm todo e ses
acto a assignatura imperial, e. LabelecE\ndo ii olllnipo
teDcia dos ministro? Quererei o nobre deputado que
os UGLos dependentes, por lei, da a, ignatura imperi1l1
corralll á revelia do chefe do E lado, e não sejam co
nhecidos deli e ? Tem acaso o chefe do Estado culpa de
que as ministros, ás ve~es (é preciso dizer a verdade

16
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ao paiz) (apoiados) pela conveniencia dos partidos 130
liticos, se interessem tanto em creal' commandos su
periores e nomear officiaes para a guarda nacional.
(Apoiados .)

O nobre deputado nos falIou nos estylos da Inglaterra,
quando descreveu os costumes oficiaes do Brasil, não
direi de modo-a excitar o riso,-mas sob um ponto
de vista agradavel âquelles crue procuram deprimir-nos
aos olbos da Europa. Informe-se, porém, o nobre de
putado, que não .gosta dos calções e dos mantos, e
verifical'á que essas praticas tambem são rigorosamente
observadas na InglaLerra. No Brasil, aO menos, os mi
nistros dos Estados-Unidos ainda não deixaram de
assistir a uma festa nacional, ou de (,er entrada no
paço por falta de calções.

Sr. presidente, aquelles que têm tido a honra de
approximar-se do chefe do Estado, e creio que são quasi
todos os Brasileiros que têm estado nesta capital, sabem
e podem dar testemunho de que não ha no Brasil homem
mais modesto, nem mais indifferente a etiquetas do
que Sua Mageslade o Imperador .•..

VOZES :-E' verdade.
O SR. PRESIDEN'fE no CONSELHO: - ... E pois que o

nobre deputado, que teve a honra de sen Lar-se nos
conselhos da corõa, faz taes descripções e censuras,
ha de permittir que o seu collega do gabinete de Ui
de Julho e membro do actual, proteste contl'a o seu
testemunho.

O nobr,e deputado pelo Ceará, Sr. presidente, nos
disse ainda que os membros desta camara e da outra
se mostraram este anno pressurosos em comparecer â
sessão da assembléa geral, unicamente para satisfazer
o que S. Ex. considera vontade, senão cqpricho, do
chefe do Estado, ou, para sef'v,ir-me da sua phrasc
favorHa" do governo pessoa 1. Senhorcs, não ha neste
juizo do nohl e deputado uma grave inj ustiça contra os
membros da camara dos deputados e os tio senado?
(Apoiados.) O gábinete, é verdade, convidou aos seus
amigos a que viessem mais cedo do que têm vindo
nestes ultimas annos, mas porque? sómente.por causa
desta proposta? Não; por causa das medidas que a ca·
mara é chamada a considerar e resolver, Dão no in
teresse do ministerio, mas no interesso do paiz e por
amor do credito 90 partido conservador, que está a isso
compromettido. (Apoiados.)

Aos olhos do pobre deputado tudo está perdido para
Q lado conservador, elle não vê senão o governo pessoal
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e é preciso que o partido conservado I' se suma nas
sombJ'as, nessas sombras que ennuveam a imaginação
~e S.' Ex., para surgir mais tarde regenerado, outro
lOtelramente.
~u aprecio di v.ersamente a nossa si tllação politica;

veJo que o partIdo conservador tem bastantes ele
mentos de fOl'ça nesta e n'outm camara, como em
todo o paiz (muitos apoiaclos), pelo que está obrio-ado
a satisfazer o programma com que subiu ao pooder
realizlndo as reformav que a opinião publica reclam~
e que foram aceitas por esse partido (apoiados), como
opportunamente se demonstrará.

SelYuramente, Sr. presidente, que nenhum Brasileiro
podeda es tranhar que pedissemos aos nossos amigos,
membros do parlamento, que viessem mais cedo, (inde
penden te ele ou tros negocios que ex.igem decisão da as
sembléa o-eraI) pela urgencia desta proposta, que tem
por fim satisfazer uma nécessidade da saude da Impe
ratriz do Brasil.Se os membros das duas camaras se
apressassem unicamente por este motivo, dariam prova
de ubserviencia, ou praticariam um acto desairoso?
Pelo con trario, Srs., es te testemunho ele respei to e ele
con ideração ao monarcha e á ua augusta esposa, por
um motivo tão pondel'oso, justificaria o procedimento
que o nobre deputado figura como censurave1.

O nobre depu tado, tão versado nas pra tÍéas da Ing1a
terra, não póde ignorar' o respeito com quea!li, no parla
men to e fóra delle, se falia no chefe do Estado. O nobre
deputado não terá lido o facto bem nota vel que referem
os historiadores inglezes, de um mancebo que entrou
precipitadamente por um tribunal e pediu ao juiz que
1he perdoasse, porque llavia, em momento de irreflexão
e de calera, fallado contra a rainha, e receiava passar
por inimigo do seu paiz? Ojuiz louvou-lhe o arrepen
dimento, o mo,o quiz prestar juramento de fidelidade,
o magistrado declarou-lhe que bastava aquella sua
retracção, 'um paiz onde 11a este respeito ao chefe
do E<stado e ás suas instituições, o facto que o nobre
deputado condemna não podia senão passar por muito
natural e merecedor de elogios.

A viagem é inopporluna, disse S. Ex. Senhores, eu
já ponderei á camar~ q.ue p.sta viagem não foi premedi
tada por mero arbItno do chefe do Estado; nasceu
de causa independente ele sua vontade e motivo impe
rioso. A camara está no seu direito concedendo ou ne·
gando o con entimento ; mas não póde deixar de reco
nhecer que o motivo é assaz pondero o.



o honrado representante pelo Ceal'á, fazendo-nos,
como eUe proprio dis~e, uma descripção poeLica das
bellezas do Brasil, e indicando todos os recursos que
elle orrerece sob o ponto de vista da hyO"iene e da medi
cina, disse-no: « S. M. a Imperatriz não precisa ir á
Europa par'a restabelecer sua auele, pMe conseguil-o sem
sahir elo Brasil. » Mas, senhores, sendo assim, porque
é que alguns de entre vós c tantos outros Brasileiros
que t6m lido elescripções poeticas, cOllfo a que ac;aba
de fazer o nobre deputado, dos valles, montanhas,
matas e bosques do Brasil, cm casos de molestia têm
ido á Europa, em vez de seguirem o itinerario que lhes
assignala . E'<. ? Porque não ba de . Ex.. permi Ui r
tambem que o chefe do Estado, ouvindo pessoas compe
tentes e guiando-se pelo seu proprio criterio, julgasse
que a viagem á Europa era neces aria ao restabeleci
men to da sa ude de S. 1\1. a Impera triz?

E, senhore~, é preciso que sejamos franco, quando
as censuras tomam um caracter tão grave e não param
ante consideração alguma é preciso que digamo., o
que aliás a camara prevê: e é que ncs a viag-cm haverá
tambcm um remedio moral para a augu ta Impcratriz,
qual é a sa tisfação de rever pessoas que 11le são caras,
das quaes está ha muitos annos separada e que talvez
não tive se mais esperança de tornar a ver.

O Sn. BAR:\O DA VILLA DA RU\lv.. :-Apoiado.
O SIl. PRESIDENTE DO CONSELI:lO: -O nobre depu tado

teria razão se, oon ider~ndo e te assumpto fóra do ponto
de vista do governo pessoal e de todas as preoccupaçãcs
que ne te sen tido tl'abalham o eu espiri to, no demons
trasse e convences e que a situação dopaiz é tãomelin
drosa e grave, que não permitte ao chere do E'tarlo o
ausentar-se sequer por alguns mezes. Querendo, porém,
entl'al' nesta demon tração, S. Ex 1 como era ue prever,
achon-se em mil climculdadcs; e cu, e~pe]'anc1o mui to
do seu talento, reconheci que não tiuha podido vencer
os eml araços ua contJ'adicção com que lutava seu
espirita.

Elle, que nos falia va de governo pessoal; elle, SI'. presi
dente, que não quer despachos em palacio, qne qucl'
minist.l·o~ despaebando em ua ca a e com a maior
somma de liberdade po ivel, é o 111eSmO que nos uiz
que, se S. 1\1. o Imperador sahir do Imperio, estaremos
perdidos II Não é palpavel a contraclicção? O nl)bre
deputado, que quer mini. tros tão independentes e tão
livres na sua acção, teme que a Pl'inceza Imperial fique
regendo o paiz, com o gabincte, com o con clho de es-
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Lauo, e tambem guiada por este conselho supremo da
nação, a assembléa gera I ? !

SI'. presidente, eu peç.o ao nobre deputado que me
perdôe: voto-lhe muita e~lima, tenho o mais profundo
re~peito pelos seu" talentoseillu tração, mas não posso
deixar de observar-Ille mais uma vez que S. Ex., a
partir do dia em que separou-se do gabinete de i6 de
JUlllO, parece ter jurado amortedesta itua~ão I E'pre
ciso que ella succumba com o nobre deputado. Pro
metteelle resuscital-a com outro vigor, mas a~ora, ...
é preciso que mona a todo o custo I (Hilaridade.)

Daqui vem que o nobre Jleputado nos figura a Louos
incapazes de governal'. Sese tl'atas'esó de fraqueza do
gabinete actual, não o contestaríamos, porque estamos
promptos a deixar e. t3 posto fogo que o juiz compe
tente, que é a maioria do parlamento, nos disser que
outros d vem ser os ministt'os. Se são esse unicamente
os escrupulo~ de S. E'<-.,. e não tem eltes ou lra origem
mais que a fraLjueza do gahiuele ar.tual, não pMe i so
de certo. er mOlivo para que se recuse um consenti
mento tão digno da con ideração da camara. E é por
isso que, como logo direi, não posso concordar com o
iIluslre orador a quem respondo, que quer matar a
. i tuação conservadora para Jepois fazei-a renascer,
ma" não quer que a rcgencia possa dissolver acamara,
e sim que lenha apenas a allribuição de nomear e de
miltirosminisll'os!

O gabinete aClual re'ignará o poder, se não me
recor a confiança da camara, eu o repito. Se esta
enlender que elle não c1eve OCCUpaI' este posto, flue
venham homen l1a tempet'a do nobre deputado I Mas
o g-abinete actual desrja tambem que a rcrrencia tenha
todos 05 elemenlo de força que são indispeDsaveis
para o movimento regular do nosso mecanismo constitu
cional.

A situação, r. pre idente será tão ll1elinurosa,
como ti descre e o Dobre deputado? anele estão o
perigos? Eu confesso que os não vejo. S. Ex. diz
que lavra um descontentamento profundo por todo
o paiz; uma cau~a lulente que ameaça expIo. ão. Mas
crua es são a ca usas de se descon ten tamen to? E' ainda
a 'xi tencia do govel'l1o pc soai, i'e são fundadas as
obscrvaç.ões do nobre depulado pelo Ceal·á.

Sr. pl'e idenle, eu reio, e melhor o sabem o mem
11'0 desta Cil a, que a ituação do pajz não oJTerece
es:;!.: pcrig-os. A rcrrencia com os meio. ele g-ovel'llo
(IUC lhe dá a lei rum/amcntal, com O' seu cunselheiro
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officiae , com .os conselho desLa e da ouLra camara,
póde ~a tisfazer a todas as necessidades do govel'no do
paiz. Mas damos, SI'. presiden le, que haja a19um perigo
latente, mysLerioso, que a vi ~a longa do nobre de
putado pelo Ceará pMo alcançar, mas que nossos olho
não distiuguem. Nesse casoJ • e a pre onça do chefe
do Estado [os e iudispensavel, a di tancia a atravossar
não seria muito grande. Para susLentar-se, pois, que
a camara, por mOLivo de ordem publica, deve negar
o eu consenLimento a e Le pedilio, 1'61'3 preci o que
o nobre depuLado pelo Ceará nos demon tras e a exis
tencia de um perigo Lão grave, que nem a reg-encia,
nem mesmo o cllCfe do Estado pudess0 acudir-lhe cm
tempo.

A proposi to das reforma', o nobre depu Lado pelo
Ceará troux.e para esLe debale toda a maleria politica
que no póde occllpar esta e são.

Não é passivei fIue eu o acompanhe JJa'ri passu..
S. Ex. [aliou-nos cm reformas, e exclamou: «Pa

rece que e.-Lamo em 1867, sob o gabinete des a época;
esLas reformas nunca foram idéas do parLido conser
vador! l) Eu estava, enLretanto, per uadido de que, se
não no todo, ao menos cm cus pontos capiLae I essa,'
reforma, salvo a que respeita ao estado servil, eram
icléas do nobre depu Lado. Se é certo que escripLos,
que mui Las vezes têm sido ci tados. saLi ra1l1 da penna
do nobre deputado, se com e[eiLo as cartas de Era mo
~iio de S. Ex., devo crel' que elle é opposLo á re
forma do estado. ervi I; mas porque ba de o nobre depu
tado considerar e ta sua opinião como opinião de todo o
parLido conservador? E como ainda vem dizer-nos o
nobre depu Lado, elevando a voz, que esta camal'a o anno
pa:sado condemnou a reforma lia estado ervil?! Tudo
quanlo eu ei, e publicaram os jOl'J)aes. é que levan
taram-se aqui muitas vozes para exigirem que o ga
binete se pronunciasse a emelhante re peito; o que
sei é que esta ramara nomeou uma commissão especial,
e que essa commissão apre entou um trabalho que faz
honra á camara e a lodo o paiz. (Apoiados.)

Como, portanlo, dar-se já por averiguado e incott
tesLavel que a aclual camara dos Srs. deputados é
infensa á reforma do e Lado servil? Não se vê que o
nobre deputado é levado por esse habito ele @.'eneralisal'
as suas idéas? Pois por ser o nobre deputado oppo Lo
a e ta reforma, como um ou ouLro con ervador ou li
beral o é, ba razão para ::oncluir-se que Lodo o par
tido conservador a repelle?
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« Este negocio, di"se o nobre deputado, é uma questão
incandesc~nte que póde "causar gl'ande abalo no paiz. i

Sr. presidente, todos nós sabemos que a que tão é
importante e grave; mas sabemos Lambem que é questão
já ha muito iniciada, e que, se alguma vez a opinião
publica se tem pronunciado de um modo claro e
decisi vo, é sem duvida a respeito deste assumpto.
(Apoiados.)

Quando não se pretende fazer reformas que po sam
comprometler os interesses vitaes do paiz, quando
se tem muito em vista respei tal' a propriedade e bem
resguardaI-a, por que razão ha de o nobre deputadQ,
espirito aliás progressista, e tão progressista que quer
acabar com Lotla as formulas Ü'adicionaes da monarchia,
querer melter medo com esta que3tão? Para que ha de
influir, com a sua voz poderosa, para incutir receios
que não têm fundamento?

Eu bem ei que este delicado assumpLo poderá real
mente trazer graves inconvenientes, mas isto acon
teceria se os seus oppositorcs, o que não é de esperar,
a collocarem fóra do verdadeiro terreno (apoiados),
se por venLura o mais interes ados em sua solução
forem desyairados, e não comprehenderem bem os seus
verdadeiros in teresses. (Apoiados.)

Os Sl\s. AnAuIo LmA e TE1XElRA Ju 'TOR : -l\'J.uito
bem.

O Sr.. PRESLDENTE DO CON ELHO:- A reforma judi
ciada de que tra ta a falia do t\1l'ono é tambem, so
gundo o nobre deputado, um an"achroni mo, uma vio
lação da fé conservadora. E' pena que o nobre deputado
se não quizes e encarregar de demon traI' e ta propo
sição. O meu nobre collega, o Sr. ministro ela justiça,
iniciou em f86i essas mesmas idéa , e niuguem então
disse que fos em opiniões anti-conserndoras. Se o nobre
deputado quer acompauhar os nos. os adversal"Íos na
pretenção de que os dogmas da li!Jerdade ão privi
legios exclusivos do partido liberal, se entende que
o parliLlo conservador não tem igualmente por missão
defender as liberdades publicas, então eu o compre
hendo: a missão do partido cOllservad'or ficará re
duzida a conservar o que os seus adversa rios fizerem
de bem ou de mal.

Vejo agora nos meus apontamentos que o nobre
depu tado, quando pa3sou aos seus vatit;inlO" 11 parte
mais sombl"ia de eu l1.iscurso, no disse: «O paiz está
can ado de esperar reformas que lhe são promeLtiLla"
ha mais de. dez annos. »
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Senhores, m qu collisJo o nobre depu Lado pelo
Ceará nos quer collocar I Se apresentamos reformas,
e tá tudo perdido; está quebrada a fé do par Lido con
servador; se não apresentamos reformas, o paiz as
está reclamando, c cansa lo de c. perar' as que são
promeLLidas ha mais de dez annos: o desconLenta
menta é profundo, e suns consequrncias conbecidas 1. ..

Não sei como sahir desla collisão (riso); me parece
que o melllOr e unico meio enão nos t1eixal'luos lovar
pelas appl'ehens5es e Lerrores do nobre deputado, e
termos consciencia de nO.sa mis ão, onfiança em nossas
fOI'ças, é atLendermo aos deveres qUI~ Lem conLrallido o
partido conservador para com a opinião public;l, e pro
curarmos preencher es es elevere com prudencia e
do melbor modo que seja possivel.
. Considerando a situaç,ão, pareceu ao nobre depu

tado que o gabineLe aCLual não corresponde iÍ gravi
uaje das clrcumstancias. Já obsenei a S. Ex. que
nesta parLe into grande con Lrang'imenLo em COO1
batêl-o e rnLrego a causa do minisLerio, sob esLe ponLo
de vista, ao juizo da caruara; não posso, porém, dei~ar

de repeLir a,'. Ex., que o rr.OIeclio aomal f'[ue aponta
é muiLo facil, dalli não póde vil' mOLivo bastante para
que neguemos o consenLimenLo pedido, nem para que
adoptemos a sua idéa de limitaI' .as aLtribuiç5es da
RegenLe.

Passo agora, Sr. presidente, às quest5es constitu
cionaes; mas anLes disto, r.omo mini Lro da corôa e
por lealdade ao cargo que exerço, não po so deixar'
de dirigir ao nobre deputado um pedido muito formal.
ElIe, que comprehende lJuaes são seus direitos e
deveres, deve comprcl1entler lambem gaaes são os
direitos e devere de um ministro. O nobre depu
tado tem feito, e ainda hoje fez. aLlus5e. graves á exis
tenda de um governo pessoal. O nobre deputado fui
ministro ua corôa ; e, pois, eu o convido a expô\' fran
camente ao paiz o. factos, as provas qu durante esse
tempo . Ex. colheu da exisLencia de semelhante go
vcrno.

Occupando-me das que. t5es consLiLucionaes, permit
tir-me-lJa o nobre depuLado pelo Cearú que eu con
sidere em primeil'o lugar o di curso do illustre de
pulado pela proYincia do Piaully.

No que respeita á questão de opportunidnde e de
formula, creio que esLamos jà ele aCJôrC!o. O nobre
deputado pelo Piauhy entende, porém, que o caso actual
pão é, o ele regencia. Neste ponlo apa,l'to-me de S. Ex.
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para seguir autes a opinião jo iIlustl'e l'epl'esentaute
do Cpal'á. .
. CI'eio. SI'. pl'esidente, que uma viagpm do Imperador
a Emopa, collocando-se assim o chefe do Estado a tão
grande distancia, ainda que por POU00 tempo, o im
possibili la dp govel'l1at' por' si mesmo.

O SR DUQUE-E~TRAII \ TEIXElRA:- Apoiado.
O SR PR~HDENTE DO CON, ELHO: - Governar não é

simplesffir>nte assignar alguns decI'etos; ou prestaI' seR
assentimento pl'évio ou posterior a alg-UIlS actos; go
vernar é acomp~nhar os neg-ocios publicos, influir na
sua direcção, e occoner a quaesquer necessidades amer
g-entes pelos meio' que a c.onstituição e as leis esta
beleceram.

O SR. DUQu~~-E~'rnAnA TEIXEIRA: - Apoiado,
O :"iR. PRESIDEN'l'E DO CONSELHo.-0ra, o chefe no

Estano fóra do paiz, a tâo grande di tancia, não 'pMe
preenclle.r esta missão; dá-se, portanto, 11 meu ver,
um imppdimento da natureza daquelles ele' que trata
o art. 126.

O SR. VIEIRA DA SILVA :-Não ha a·mr.nor duvida.
O SR. PRESIDENTE DO CONsEr,Ho: - O art. 126 trata

do 'impedimento por cau a llhysica ou moral; a expl'essão
- causa physica ou moral- tem um sentido muito
la to, não póde com pl'ehender ómente o caso de enflll'
midacle physica ou mOTal POl't?lltO, considero qL1e este
impedimento está comprehemJido no art. '126; ma
outros pensam diversamente, dizendo que, comqulmto
seja um caso de regencia, pOl'que dá-se impOSSIbili
dade para que o chefe elo E tado pos a g-overnar por i
mesmo, todavia não está pl'evisto, embora esteja auto
rizado pelo al't.l0~.

Segnindo a opinião destes, chega·se á mesma con
clusão: se o caso não está previsto, dizem elles, está
autorizado pelo art. W~ da constituição'. Dado o con
sentimento das camaras, uma vez que o Imperador
não póde governar por si mesmo, é pt:eciso que al
guem governe por elle; e como se póde prover a este
caso? de conformidade com a constituição, appHcan
do-lhe alguma das soluções dos casos pn!v islos.

'Assim, aquelles mesmos que sustcnlnm que o caso
I'erteote não é o impel.1imento por cnllsa plJysica ou
moral, de que falia o art. 126, entendem que se dev
prover a esta u<;pensão do exercício pe~soa'l da auto
ridade real pelo meio que marca o dito art. 126 da
consti tuição.

t) caso na regen ia provisional ,"tá bem especificado,
17
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tanto lia constituição, antes da sua reforma, como no
acto addiciona!. Esse caso nào é o actual: a regenoia
provisional, pela consti tuição, como pelo acto addi
cional que a reformou, é chamada durant.e a minori
dade na falta ela regencia ou regente eleotivo.

Dil'-se-ha : -mas se acaso não houvesse o regent
do art. t26, nem o do art. 122, não se tratando do ca o
de minoridade em que tem lug-ar o regente elel'livo,
quem j:{ovel'1laria o Imperio? - En tão é claro que teria
mos necessariamente uma regencia provisional, até que
a assembléa geral tomasse a providencia que em tae

. casos fosse convenIente.
Parecendo-me que o nobre deputado pela província

do Piauby, não obstante as objecções que olfereço,
concorda em que a regl'noia deve neste caso competir
:i Princeza Imperial, ell'aminemos a questão--se a Prill
ceza Imperial, na ausencia do Imperador, ora prevista,
deve governar com attribuições limitadas, ou com o
pkno ex~rckjo das attribu:ções ma~estaticas.

O pobre dl>putado pelo Ceal'~ entende que as attri
buiçul"s da regencia nl'sle caso devem ser limitadas.

Não- corltef;to aS. E'{. o direito que reconhece na
asst'ilibléa ~eral para füzer iaes limitações; sei que es
r'iritos muito illustrados,. autoridades muilo cúmpe
tentes entre nós pensam dlVel'Samenle, I'nlendem que
a aulol'idade do regente hel'editaflo não está sujeita a
limitações. Dl'claro, porém. francamentf', que ei>tou
pela opinião do oob.'o deputado, entendo quI' a aSSl'm
bJé:l geral tem o direi to de fixar as atlflbUlçõe5 da
regencia, ou seja electiva f)U herl'dilaria.

O SR. DUQUE-EsTR...DA TEIXEIRA :-Apoiado.
OS. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Não só dt'duzo e. ta

compntencia do art. 10 § 2.° da constituição, sellâo
tarnbl'IU do capitulo que se inscreve - Da rl'genda,
na minoridade e impedimento do imperador.- Não
vejo ahi que se esta bekça dilrel'ença, pelo que res
peita ás atlribuições, entl'e o regente hereditario
e o electivo. (.Muito bem.) E quando se tra ta de at
tribuições, mórllJenle de attribuições desta ordem,
ellas lião devem sei' subentendidas, devem ser expres
sas. (Apoia~os.)

Se, portanto, a constiLu·ição ahi não e~labe)eceu dif
[erença entre os regentes, quanto aos puderes ue que
devem sei' investidos, se pelo con traria os equi para.
estabeler.e para todos a mesma formula de jUI'amento;
a mesma para os seus acto.>, ent.endo que não sr. pódc
negar á assembléa geral o direito de marcar as limi-
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laçôes do regentes hel'euitar'ios, 'c a. pód mal'Cal'
para o regente electivo. (Apoiados.)

Ll~'se no art, Ui § 2. o da constituição, que compete
:í as~em blé, gpral elel4er a I'er.spncia ou o reR'pn te e
marcai' os limites ua sua autoridade. Q.lerem alguns
que estas duas PI'opo,ições sejaln tãu intima Jlt'nte
connr.xas, que a ulti lia pl/'te di, plragl'apho s refl're á
primeira, isto é, à rllgellcia eleita ppla asselllb éa geral.
~; que pl'etendem tomai' a lwgunda PI'opo,içdo in
timamente connexa com a priml'il'a, p:Jra concluir
dahi que só a réspeito da regellcia elec.ivél é que a
assemb~é'l gorral tem esse direito, esses encontram
grande embaraço em que o ~ 2,0 do al't, i5 não filIa
ómente de regencia, sim tambem de re~enlo, Ora.

pllla constituição, antes do aclo addicional, a assem
bléa geral não cle~ia rp~en te, ell'gia uma regencia
trina. Logo, 11 palavra-regente -que lemos neste para
grapho, ou é in~dramente superllua, ou com ella quiz
o leg-islador constituinte exprimir a idéa de que cabe
á assemblél l4eral, nos out.ros casos em que não tem
lug-al' a eleição, reconhecer a legitimidade da pessoa
chamada, em virtuLle da onstítuição, a reger o 101
perio,

Em todo o caso é certo que a segunda proposição
do ~ 2. o do art. Ui não pMe ser entendida como
refer'indo- e á regenda ou regente de eleição, mas
e~tab lece o direito de limitar a as~e'nbléa geral as
attrib'lições da re~encia ou I·egente. I,to melhor se
vê do tex.to do pt'oj .'I~to da assemblé I consti Lu inle.
como bem ob~crvou o nobre deputado pelo Piauhy.

Não concordo, poré fi, com os dous honrado.; depu.
tados a que me tenho refel'ido, quando pretend~m

fazer elTectiva applicação desse direito ao caso ver
tent.e.

Sr. presidente, eu que formo da nOSS'1 situação po
litica juizo muito diverso do do nobre deputado pela
}Jrovincia do Ceará, estou de accôrdo com S. Ex. neste
ponto, c é que o partido conservador não deve querer
manter-se no poder senão pelos meios regulares, deilpre
zalldo todo o recurso artilicial,

O SR, COELHO RODHIGUE~: - Apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO C N~ELHO :-Não ha duvida que

os g'ovcrno!\ ue regl\lleia, por is.;o que são tI' Insitorios,
-ão fI' illOS POI' sua natul'eza. Ora, se o nobre deputàdo
julga que nussa ~ituação politica pede um governo
fOI·te, como quer debilitar a acção do governo, restrin
g'indo as attribui õe da reg-encia ?
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Parece-me, SI'. presidente, que não tem razão o nobr
lleputado CJuando alHrmou que, cm illat.ería de al,tri
ouições 'de regencia, hoje a regTa grl'al ó a li mÍf.ação
e não o pleno ex.el'oicio tia au to:'idade real. Peço ,lhe
lioenç') para asseverar a proposição contraria; a re~ra

geral é antes o pleno exercici0 da autoridade real,
do que a limitação das atl,ril!uições do regente, pelo
qne toca aos polleres essl'nciaes a caela ('árma de governo.

SI'. presidente, o que vemos nas cOflsliLuiçõ 's mo
dernas tem uma razão tbeol'ica, que não póde d~ixar

de oonvencer a todos. Desdo que lla uma fÓl'ma de
governo, um systema polit.iCJo, é necessario, para qne
esse systema oppre regularmente, para qLle o meca
nismo constitucional não srja perlurbado, qne não se
tirem algumas de suas peças essenciaes.

Querendo restringir as attribuições da pessoa que
vem substituir o depositaria do poder moderador e
chefe do poder executivo, o illustre deputado estabelece
uma causa de desequilibrio e fraqupza nos poderes do
Estado. E porque limitar as attriouições da Princeza
1m peria I, se ella rÓI' chamada á regelJcia do 1m (leria?
O illustre deputado nos disse que esta plenitude de
poder seria um presen te funesto; pois, senhores a
restricção, que enfr'aquece e que póde trazer um dese
quilíbrio no movimenlo da nossa vida politic.a, é que
será um pl'esente beneueo? E não vê o illustre deputado
que, se a Pf'inceza fOr ::hamacla á regencia do Imperio,
éI devemos cercar de tocla a caD fiança e todo o pres
tigio?

Não desr,ubro razão sufficiente para que sigamos a
opinião do itlustre depu t~Hl0, e espero mesmo que
S. Ex., que faz votos pela dissolução desta camara, che
gue ao aC0ôrdo ele não pretender que a allg'usLa Princeza
deixe de ter o direito tle dissolvei' a Ct.llllara tem
poraria.

Sr. presidente', as aprellensões do illustl'edeplltado são
infundadas, S. Ex. foi mais uma vez injusto para com os
seus cOl'reliO'ionarios polit.icos. Nós não eslalllos aqui
rep,'esentando um papel inlligno de ministros da cOl'ôa
c de membros de um pal't.ido, qual o de levar a ::a
m~ra a posição cm que a figurou o illustre cleputaelo.
Não pedimos a adopção desta proposta, nem viremos
pedir a adopção da proposta sobre o estadu servil, com
o pl'opo~ilo de Sacrificar a CaIDara e o particlo, se essa
med ida não rôl' acei ta. '

Se, dalla a hypotbese supposta pelo nobre deputado,
r,ntendAs emos rio nosso clevt~" propô!' a di!::solnção da
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camara para que a opinião publica decidisse o con
flicto, não recuaria mos, porque f;eria um recurso 18~
gitimo esse dt: consultar o paiz real para saber quem
t.em razão . e aquelles que entendem que esta re
forma é inopportuna c traz perigos, se os que a jul
gam opportuna e uma verdadeira necessidade. Mas pela
minha parLe declaro que, se taes diiliculdades se apre
sell tarem para diante, o que não espel'o, eu resi.gnaria
antes o millisterio, fosse ou não a questão de mera con
Hallça pessoal. Hetirar-me-hia com as minhas con
ricções, não seria eu quem appellasse do partido con·
servador para o m"smo partido conservador.

a honrado membro pelo Ceará terminou o seu clis
curso COla uma allocução c1il'Íg'ida a 8, A. Imperial.
Coma autol'ldade de ex:-ministl'o da corOa e de membl'Q
Jesta casa, o distincto orador aconselhou á augusla
Pri l1ceza que não aceitasse o encargo a que por e t.e
projecto é chamada.

O 8n . .T. DE ALENCAR :-Na sua plenitude.
a 8R PRESIDENTE no CONSELHO - Eu direi tambem

por minha vez que a restricção que o illust.re depu
tado aconsellHl é que seria para a regencia um sério
embaraço, parecendo mesmo uma manifestação de des
confiança, quando a camara dos 81's, deputados não
tem motivos senão para depositar a maior confiança
fia prudencia, cri teria e civismo de 8. A. [mperial.

VOZES :-Muito bem! muito heml

Fallou em seguida o Sr. COELHO RODRlGUE • A discussão.
ficou encenada por não haver quem pedi sc a nalavra. Logo
dC]Joi~ foi lido, apoiado, e entrou em discussão o eguillte
artigo addiLi vo otferecido pelo Sr. TEIXEIR,\ JUNIOR:

" R' aberto ao mini terio dos negocios do imperio, pelos
meios autorizados na lei do orçamento vigente, um credito
de 2.000:000U para occorrer ás despezas com a viagem de SS,
Jdl\l .. lmpel'iaes, e a elevação ao dobro da dotação de S. A.
a Pr1l1ceza 1mpel'ial a SI'à. D. Izabel durante o tempo que
p.xel'cer a l'egcncia do Imperio. II

~ SI'. Wii§c@ode do lIio-B.'aneo (presidente
(/0 conselho) :-Sl'. presidente, eu respeito os moti vos qu
detcl'millal'am o illu:lLre me)llbro divergente da com
missão de constituição e pod(wes a olrel'ecer este al'Ligo
additivo' elevo, porém, manifl'star á camara que8.:M.
o 1m pcraelol' não carroce de auxilio pecuniario para etree
tuar a sua viagem. a Imperador' julga que com os seus
recul'sos póde realiz~l-a com o d(~col'o correspondente
á sua augusta pess6a e á de sua augusta esposa. Sua AL
teza Imperial tambr.m ctiRpensa pOI' sua parl,e, por jnl,
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cio rio thesouro em taes circumstancias.

E' manifesta a intenção do nobre deputado, autor do
artigo additivo, Sem duvida alguma o chefe <.\0 E~tado

e S. A, Imperial, quando chamada a re~er o Imperio,
na aUi\enda do Imperador', mereciam a maior generosi
dade da parte na assembléa geral, se o decoro de suas
augustas pessoas e de sua alta dignidade o exigissem;
mas, desde que o Imperador póde, com seus recursos 01'
dinarios, realizar a sua viagem, e S. A. Imperial tam
bem não precisa de um augmento de dotação; desde
que ambos não desejam o menor sacrificio du thesouro,
e estão dispostos a não usar de qua Iquer consignação que
lhes seja oITerecicla, eu espero que a camara dos Sl'S. de
putados attenda a estas di~posições, que seguramente
são dignas de sua consideração e rejeite o artiO"o ad
ditivo.

Ningnem mais pedindo a palavra, fica Lambem encerrada :l
discussão do artil;\'o addiLi voo

Nà sessão segulUtc foi llppl'ovada a proposta c remeLtida ao
senado, sendo rcjeitado o arlditivo.

DISCURSOS

Pl'olUlDciados )10 seDado, em 12 de 'ltfaio de t~'2''1.

(Sobre a via.gem de SU.a Ma.gestade o Imperador á Em'opa.• )

Entl'oU em 2. o diSCUSSãO a propo~ta do pod.cr executivo, re
duzida :I projecto de lei, olJLorgando consentimento para Sua
l\Ial!estade o Imperador sahil' do Imperio, com o pat'ecer dn
eommissão de constituição.

o SIl.· ZACARUS pronunciou um l1iSCU1'SO,

o Sr. Visconde do Rio-U.·auco (pt'esidente
tlo conselho) :-Sr. pl'<sirlente, é de lamentar que a res
peito da viagem ele Sua Magestade o Imperado\', facto
em que o chefe do ESlado pt'oceclell pal'a com seus
minist\'os, respeitando:. como sempre, a consLiluição
do Imperio e guardando a maior cortezia, o nobre se
nador pela Bahia, que acaba de fallar, se aprov~itasse
dos incidentes, aliás insignifican tes, que serviram á
I'otll:! opposicioni ta, orgão elo partido liberal na cOrte,
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ue arma de aggressão contra os actuaes ministros,
para pretender desnaturar tambem esse facto,reves.
tindo-o de circumstancias que não tiveram lugar'

S. Ex. pero-untou-nos se consider'ámos os inconve·
nientes que, por acaso, podem re ultar da viagem de
Sua Magestade o Imperador, e se o fizemos antes ou
depois de resolvida a viagem.

V. Ex, vê, Sr. presiden te, que a l'e posla a esta per
g-unta está nas suas proprias palanas. Quaes são o
fund?m en to- de tão gratui ta, como gra ve descontiança
do nobre senador? a ter-se divulgado, pela curio idade
de alguem, que o mordomo da casa imperial fôra en
tender-se com o agente da companhia de paquetes in
glezes a esse respeito I

Sr. presidente, já se explicou, mesmo pela imprensa,
que o mordomo da casa imperial não })focedeu com a
publicidade de que faUou o nobre senador. a mordomo
procurou, com a reserva nccessaria, saber da agen:-;ia
dos paquete' transaLlanLicos com que ulltecedencia devia
prevenir os commodos precisos para um tempo dado,
caso a viagem dfl Sua Magestade o Imperador se pudesse
então realizar, visto que ainda dependia do volo da as
:sembléa geral. Esta medida pr'evenLiva nada tinha de
irregular, e de morlo algum olIendia o decoro dos mi
nistros nem o das camaras (apoiados); os ministros já
tinham conbecimento da intenção de Sua Magestade o
Imprrador, e lhe haviam prf\stado o seu assentimento,
aceitando a responsabilidade que dabi lhes possa provir.
a decoro (} o direito das camaras Lambem não sofIriam,
de certo, com essa pr'ovirlencia de precaução, tomada
part.icularmente, sob a hypothese de ser obtido o con
sentimento,

A prevenção nestas condiçõe , para que uma viagem,
de sua natureza urgente, sendo pel'mittida pela aSSf'm
bléa g-eral, não fosse estorvtlda por' fa Ila de lramporte,
nã9 está, segllnlluPllte, no caso de merecer a censura
que lhe quiz inlligir o nobre senador.

Enl.ão se disse pUr essa folha (que agora reconlwço
sei' inspirada pelo nobre senador, porque sempre nos
repete aqui o que nella apparece), ..

a SI\. ZAcARrA!s:-Não apoiado. Inspirados por V. Ex .
. ão os artigos dó' Jornal do Comrnetcio.

O Sn. PRESIDENTE DO CnN ELI-lO: - •.• então se disse
que a medida preven tiva ai iás 'tomada com toda a cau
tela, mas que a curiosidade de alg-uem descobrÍl'a, im
pOl'tava cm uma oITensa á a sembléa geral, porque pre
suppunha orno dado o as enLilllcnto (1Uft 11 esta compet>.
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Pois, senhores, e acaso fosse indaGOl'OilO prevenir-se
por parte da casa imperial a hypothese desta viagem,
não sel'ia tambem indecoroso que viesse agora o Impe
radol', pelo orgão dos ministros, ped ir as camaras o seu
consentimento e que este consf1ntimento lhe fosse re
cusado, como aliás é do direito perfeito da assembléa
geral? A simples prevençâo, me!'mo na hypothesc ele
que o consentimento paI' ummotivo imperIOSo fosse re
cusado, traria desar para alguem, !'enhol'C. ?

O nobl'e senador pela pl'ovincia da BJhia levou muilo
mais longe a sua lemeridade. Elle nos dis e com alfir
mativa aelmir'avel: « Essa viagem estava resolvitla,
creio, que já no tempo do ministerio de 16 de Julho,
sem que este a soubes e I D

Sr. presidente, quantas noticias se divulgam qun não
têm fundamento alg-um? Qle responsabilidade póde
cabeI' ao chefe do EstaLlo, que culpa podem leI' os seus
mlllistros de que algumas pessoas, sabentlo do estado
de saurie de Sua Mao'l'statle a Imperatriz, e conhecendo
o conselho elos medicas, cúnjer.turassem que a viagem
estava, porventura, nas intenções ele Sua Magestade e
a dessem logo como definitivamente assentaua . A vel'
elade, porém, não é essa ...

O SIl. VISCONDE DE ITABoRAuY:-Apoiaelo.
O SR PRESrDENTE DO CONSELHo:-Quanelo cheguei ii

côrte o anno pa sado, es a noticia da viao'em de Sua
l\lagestade o Imperador tou;ava mais corpo; entretanto,
posso informar ao senado que o nobre e/-presidente
do conselho do gabinete de então, procmando conhecer
as intenções de Sua Mage 'taLle o Imperador a respeito
da alludida noticia, soube que nada ainda havia Sua
l\bgestade deliberado. Poderia, pois, seI' apena um PCIl
samcnto, mas nâo havia deliberação alguma, c todos
sabemos, a sim os mini!'tros do gabinete transacto como
os do actual, que a deliberação foi tomada quando Sua
Magestade o Imperador a communicou aos seus minis
tros, bem como que ainda quando lhe fos e dado o
consentimento das camara , a realização da viagem
dependeria das circumstancias, sendo que se occor'l'cssc
algum motivo imperioso, quc tornasse inconveniente
sua ausencia do Imperio, Sua l\Iagestade não hesitaria
cm submetter-se a qualquer saGrificio, como tem pra
ticado em todas as épocas de sua vida (apoiaclos) para
cumprir' o seu dever de chefe do Estado.

Senhores, este proced Imen to merece ser considerado
sem as prevenções que dominaram o espiri lo do nobre
senador pela província da Bahia. S, Ex. chegou 'ltl': a
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dizei' que a co]'(~a zombou do minislcrio, menoscabou o
cargo de ministro!

O SR. F. OCTAV1A~O:-Disse hypotheticamente.
O SR. PnESIDENTE DO Co 'SELflo:-Sr. pl'esidente, o

nobre senador pela provincia da Bahia, que foi mi
nistro e presidente do conseJllO, pôde dar testemunho
de que o chefe do Estado procede sempre com a maior
delicadeza nas suas relaÇões com o mini lro ; S. Ex.
sabe, portanto, que não póde haver facto algum que
justifique accusação tão grave como essa que proferiu,
segundo a qual o monal'cha tcria não só menoscabado
mas até zombado de seus ministros.

Tambem não escapou a S. Ex. o facto de abrir
se este anno a assembléa geral no dia 3 de Maio. Parece
que o nobre senador se recorda dc que quando era
ministro e chefe do gabinete, mais de. uma vez deixou
de vel'ificar-se a abertura da a embléa geral no dia
que marca a constituição do Imperio, e CJue por
isso S. Ex:. acha agora extl'aordinario CJll.e os reprc
sentantes da nação acudis, cm cm tempo ao cumpri
mento do seu dever.

O Sn. Z~CARIAS:-Não estranhei i to.
O SR. PnEsIDENtE DO CONSELHO (diTi(Jindo-se ao Sr.

ZacaTias) :- V. Ex. fez reparo sobre o facto de
pedirmos aos no sos amigos que com parece sem, não
só por este motivo, mas tambem pelos ncgocios que
a assembléa geral tem de considerar na presente ses
são. V. Ex. disse que cra um facto cstr'anhavel e
significativo, que o ministerio cedia a uma pressão,
e que relativamente á viagem de Sua l\Iage!<tade o
I mperador não tinha ou não ti vOJ'a liberdade de acção.

A CJue vem, Sr'. presidente, o artig-o de Cincinato
a que se referiu o illl1stre membro? Quantos anony
mo não escreveram quando S. Ex. ('ra ministro?
alguem, por ventura, perguntou-lhe se aceitava a opi
nião dos .escl'iptore!i ministeriaes l'

O SR. ZACi\R1A :- 0111 se me perguntavam aqui I
O SLl. PRESIDENTE DO CONS[l;LlIO . - Como, poi-, pre

tende o nobre senador que cu aceite a respQnsabiJidade
dos e criptas Je Cinci1~llto, que aliás são dignos (le
apreço pejo as'umpto e pela UL'banidatle e pericia que
manifestou o seu autor l'

Cincinato disse que não havia opinião publi.ca no
Brasil, enUllciou uma proposiç.ão que, como as outra ,
deve correr por sua conta. E' preciso, porém, conre s~r
que eu aqui nesta casa muitas vezes tenho ouvido dt'"
zer- e o mesmo e app 110 para a memoria dos nobre'

1
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senadores que não dirão, por certo, que essa propo
sIção é nova ou que pela primeira vez proferiu-se se
melhante desacato.

O SR. SILVEIRA DA MOTA:-E' muito velha.
,O SR. PRSIDENTE DO CONSELHO:-Ahi está o nobre

senador por Goyaz que o confirma. Peço portanto, ao
nobre senador pela provincia da Bahia que me dis
pense de tomar a responsabilidade do artigo a que
àlll1diu.

O SR, ZACARIAS:- Isto mesmo já serve.
O SR, PRESIDENTE DO CONSELHO :- Mais uma circum

stancia que me ia escapando, indicada pelo nobre se
nador para cOl'l'oborar o seu juizo de que a viagem
foi resolvida independentemente de accôrdo com os
ministros da coróa. Quando Suas Altezas retiraram-se
o anno passado para a Europa, logo correu, disse-nos
o ·nobre senador, que havia recommendação de es
tarem aqui de volta a tempo de effectuar-se a viagem.
Ora, concedamos que o Imperador, premeditando esta
viagem, sempre condicionalmente sob a hypothese de
que lhe fosse dado consentimento pelos representantes
da nação, pI'evenisse a seus augustos filhos de que neste
caso, cabendo a regencia á Princeza Imperial, conviria
que esti,ressem aqui a tempo de assumil' a mesma au
gusta Princeza esse elevado cargo. PMe-se dahi com
razão inferir que o Imperador queria sahir do Imperio
sem attenção ás camaras, sem attenção aos ministros c
que a deliberação tomada em seu espirito era irrevo
gavel? A que vem, pois, esta circumstancia para de
monstrar uma irregularidade em o nosso systema de go
verno? O facto não póde ter a significação que lhe
attribuiu o nobre senador e seguramente S. Ex. a daria
muito diversa se acaso estives!!e hoje na posição de
ministro da coróa, porque sabemos que, quando o nobre
senador era presidente do conselho e ia á camara lêr
cartas de Sua Magestade o Imperador, via as oousas
por um prisma muito dif'ferente. Então o nobre sena
dor não se admiraria de certo de que, por exemplo, um
ministro da corÔa exaltasse a sabedoria e as virtudes do
chefe do Estado.

O nobre senador disse que este elogio era muito cen
suravelo Senhores, em respostas ás falIas do throno te
nho visto mais de uma vez render-se culto á sabedoria
e ás virtudes do chefe do Estado. Innumeras felicita
ções têm manifestado esse sentimento. O que havia,
pois, de extraordinario em que um ministro da coróa,
ouvindo um discurso saturado de ironias, saturado
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de censuras amargas, lhe oppuzesse as palavras que
proferi?

Sr. pl'esiden te, depois destas consid'erações geraes,
que o duende do governo pe soaI arram~ára ao nobre se
nador pela provincia da Bahia; considerou S. Ei. a
opportnnidade da viagem e, em seguida, a questão cons
titucional que se prende" ti regencia. Declarando que
p'restaria seu voto ao projeclo (se não estou'enganado),
contestou a opportunictade'da viagem.

Omotivo que determinou este pedido do Imperador,
para sahir do Imperio, é o q-ue cu declarei peran te a ca
mara dos SI' . deputados e se expressa tambem na pro
posta do poder executivo. Esse motivo me parece assaz
ponderoso, desde que as circumstancias do paiz sejam
apreciadas sob o seu verdadeiro ponto'de vista.

O mbtivo é muito attendivel e imperioso-a saude de
Sua l\'Iagestade a Imperé}"triZ'; mas de certo não puderia
prevalecer, se, por acaso, a ausencia'de Sua l\lagestadc
o Imperador trou '{esse· os graves embaraços que se afi
guram ao nobre sena-dor. Nós, porém, pensamo que
não ha razão al~uma para receia-r que uma ausencia tão
curta do chefe do Estado ponha em perigo a nação bra
sileira.

E qual foi o perigo qu-e no indicou' o nobre senador
pela Bahia ? A questão do estado servil! ...

O SR. ZACARIAS :-Ha muitas outra.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-- Senhores, o chefc

do gabinete quedurante urna guerra-cxterna, que amea
çava grave consequencias para o ImpeJ:io, teve a cora
gem de iniciar em uma falfa do throno es a importante
reforllla não é o mais proprio pal'a' vir hoje dizer-nos
que a me ma reform;J apre enla serios perigos ...

OSR. SARAIVA :-Ellenão dis'e is~o.

OSn. PRESIDENTE DO COl'ôSELHO : - ... e·taes, que-Sua Ma
gestade o Imperador devia fazer o sacri Cicio de separar-se
de sua augu-sta esposa, deixando qne 1'0$ e ella só pro
curaI' o restabelecimento de sua saude, p3t'a não inter
romper e-lle por alguns mezes o exercício de sua auto
ridade. Foi a I'azão capita.[ que O'llobre senador apre
sentou...

O'Sn. Z'AcA~rAs :-Qua I?
O SR. PRESiDENTE DO Co;'! ELIrO :-.. ,05 pCI-igos que po-

(rem vil' dessa reforma social ...
oSn. ZíAr.AlUAS :-Não fallei e111 perigos.
OSII. S.o\l\AIVA :-Fallou nas diffic'uldade da questão.
o SIt. PnEslDENTE DO CO;'í"EI,BO:- C não era perigo,

e é ó (} empenho' pela reali2ação da r forma, o nobrlt



senallor ha de pennitlir-me dizei-o, ainda assim é can
tradictorio comsigo mesmo.

OSR. ZACARL\S: -Se eu tivesse aconselhado a viagem
é que era contrac1ictorio.

O SR . .PHE !DENTE DO r.ONSELHO: -Como pretende o
nobre s nador, qlile nos tem falladoaqui e pela imprensa
do governo pes oal, como pretende onobre senador que·
só apre ença do Imperador pMe determinar as camara
a se occnparem com a reforma do estado servil e a vo
tai-a como reclama a opinião publica?

Sl'. 11re"ic1enLe, e 'Limo ouvir ao nobre senallor que
clle não esLá Lcmerosb da apresenLação desLa' reforma,
e das consequencias que possa ter, porque creio com fé
robusta que a ]'eforma é oppor tuna, é necessaria e será.
util se fÔl' levada a L:ITcito com a prudencia que tão
altos in teresses e,<igem.

Sejamos francos, senhores. Se o nobre senador en
tende que o ministerio 'Ú a maioria que o sllstenta não
tomarão verdadeiro empenho pela reforma, diga-o,
mas isso não é motivo para que S. Ex. conte. te a op
portunidade da viag m, porque deve fazer a justiça de
reconhecer que o minislel'io e as camaras não serão le
vados em seme1l1ante assumpto senão por ua. convic
ções (apoiados), não obedecerão a outra força que não.
seja o .interesse publico. (apoiados), guiaios pela. sua
consciencia e pelo entimen tos de seu dever.

Entende o nobre senador (quero ser mais franco do
que S. Ex.) que na sorte desta reforma vai uma mu
dança politica? 1 ão se arreceie S. Ex.: ahi esta a pro
posta, e o paiz não licará acephalo; a regencia terá a
plenitude da autoridade imperial; poderá nomear e
d'emittir os ministros livremente.

Onobre senador, tambem de passagem, aproveitou a
occasião para dizer-nos que o partido conservador foi
sempre opposto a esta idéa. Sr. presiden te, sempre la
mentei que se pretendesse fazer da reforma da legis
lação sobre o eslado servil uma arma ou bandeira
de parLido, porque nisLo é que ha grandes perigo.
(Apoiados.) Todo o paiz sabe qllal o estado das opiniões
dos dous partidos nesta quesLão. Se ha conservadores
contrarios á reforma, ou que se mostram temerosos de
snilS <i:onsequencias, tambem ]1a do lado opposto, entre
os liberaes, quem sej.a inLeiramente contrario ou nutra
as mesmas apprehensões. (Apoiados.) Porque, pois, alJir
mar que o partido conservador foi sempre opposto á
reforma de que se trata?! Acaso o nobre senador, ex
pre idenLe do con elho, não pMe dar testemunho do
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que estou affirmando? Quem iniciou essa reforma no
con elho de estado? Não foi um illustre conservador?
E conservadores que têm assento no mesmo conselho
de estado não so pronunciaram tambem a seu favor,
como algum liberal so manifestou contra?

A proposição do nobre senador é, portanto, uma te
meridade. Apresentando o partido conservador como
infenso a essa idéa S. Ex. de certo não procurou a rea
lização de tão importante melhoramento social, pois a
nenhum pen ador se occulta que se esta reforma encon
trasse con tra si todos o esforços de um parLiào, fosse
con ervador ou liberal, talvez se não pudesse levai' a
ciTeiLo ....

O SR. F. OCTAVIANO:-A não ser por uma revolução.
O SR. Pm; lDENTE DO CONSI1LHO:-Eu passo, Sr. presi

dente, á questão constitucional, ao modo como eleve ser
con ti tuida a regencia.

O nobre senador pela Balda suppõz que cu havia dilo
na camara dos Srs. deputados que ainda quando o caso
não estivesse previsto no art. 1.26 da constituição, devia
ser resolvido de conformidade com este artigo. O ex
tracto quecont'm a prapo ição que o nobre senador
.enunciou não é rigorosamente exacto.

Eu di e que, em minha humilde opinião, o caso ver
tente está comprebendido no art. 1.26, que trata do ,im
pedimento do Imperador por causa pby ica ou moral;
mas acrescentei que outros pensavam diversamente;
que autoridades muito competentes, que cu devia ros
peiLar e respeito, entendem que a presente bypotbese
não está comprehendida nesse art. 1.26, que não está

'mesmo prevista na constituição, posto que esteja au
torizada pelo art. 1.04,. E ses que assim pensam acres
cen tam que, sendo o caso autorizado pela con ti tuição,
deve ser resolvido de conformidade com as hypotbeses
previstas na mesma constituição, e que ao poder le
gislativo compete dar essa solução.

Ora, nós, o ministros, que tivemos a prudencia de
ouvir as opiniões de pessoas muito competentes, que
podiam 1llu traI' o governo sobre esta materia, reco
nhecemos que as opiniões divergiam, embora chegassem
todas á conclusão de que o caso era de regencia, e que
a regencia competia á Sua Alteza Imperial. Adoptámos,
pois, uma formula que não encontrasse com nenhuma
dessas opiniões. Não se trata de uma lei geral de re
gencia, não se trata de estabeleoer uma regra geral'
trata-se de prover ao caso ver tento , e ontão, desde
que todos chegavam ti mesma conclll ~o, era c'5cu"aclo
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susci tal' a questão de principios, em que oaccÓ'rdo pode
ria tornar-se impossivel, ou pelo menos retardaria mwit(}

. a solução deste negocio, que é por sua natureza urgente:,
pois que a assembléa deve dar ou negar o- seu consen
timento com brevidade, attento o motivo da viagem.

O nobre senador, porém, sustentou uma opinião em
que não posso àcompanhal-o, porque, pensando come
S. Ex. a respeito do art. 126 com relação ao caso actual;
reconheço que a opinião contraria tem tambem bom
fundamento, e não posso crer que a constituição deixasse
hypothese alguma sem solução. S. Ex. disse-nos que, se
o caso não está previsto, a assembléa geral é ineúmpe
tente para provei-o de remedio. Mas, perguntarei a
S. Ex. : se a Princeza Imperial, por exemplo, fosse
menor de 18 annos, isto é, se não tivesse a idade
exigida pelo art. 126, quem regeria o Imperio em taes
circumstancias?

Eis-aqui uma hypothese que não está expressamente
prevista na constituição, á qual era preciso appUcar re~

medio constitucional, e que teria de ser resolVIda de
conformidade com a mesma constituição.

Sr. presidente, o projecto de constituição da assem
bléa constituinte tinha acautelado todos estes casos:
considerava o impedimento da minoridade, estabelecia
a regencia do parente mais proximo, na falta deste a
regencia electiva, e na falta da regencia electiva, a re
gencia pl'ovisional. Quando considerava as hypotheses.
do art. 126, o projecto da constituinte dizia: «Se o her
deiro presumptivo da coróa fór menor de 18 annos~

proceder-se-ha de conformidade com as outras hypo>"
theses concernentes ao caso de minoridade » de moda:
que não havia hypothese que não estivesse prevista c
regulada.

A nossa constituição não usa dos mesmos termos._
vê-se, comtudo, do seu espirito, que o legislador en'
tendeu que os casos previstos bastavam para a solução
de qualquer das hypotheses possiveis, e que, conseq'uen
temente, em nenhum CaSI)' o paiz poderia ficar acephalo
por falta de previsão constitucional. Ora, a opinião do
nobre senador nos conduziria a este resultado: haveria
hypothese em que, sendo necessario sll!pprir a falta do
exercicio pessoal da autoridade do chefe do Estado não
haveria remedio na constituição eforçososeria conVOC311
uma constituinte.

O SR. ZACARIAS dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Se V. Ex. disse que;

a não estar o ca o comprehendido- no art. 126, con.forme



a 'Opinião de muitos, a assembléa geral era incompetente
para provel-o de remedio, tenho eu razão para dizer que,
no pensar de V. Ex., ou tras hypotheses ficariam sem
solução. Já apontei uma: se o herdeiro presumptivo da
GOrôa fosse menor de 18 annos. Estariamos na hy
pothese do art. 126, mas o regente designado pela cons
tituição para este caso não poderia, por falta de idade,
assumir as redeas do goYel'llo.

(Ha 1tm aparte.)
Perdôe-me; a regencia electiva, assim pelo acto ad

dicional, como pela constituição an tes de ser l'eformada,
é ·designada para ~ caso de minoridade, na falta ou iro
ped imento da regencia ou regeJl te de eleição. Logo, a
opinião do nobre senador, que não admi t te solução que
não esteja prevista, expressamente determinada na cons
tituição, que não admitte que as occurrencias não pre
vistas se resolvam de conformidade com o espirito da
mesma constituição, nos conduziria a esse resultado.

Em todo caso, fique S. Ex. sabendo que eu não
adoptei opinião contraria á sua quanto á inteUigencia
do art. 1.26; referi a opinião contraria como parecer
de autoridades respcitaveis, e é por isso que a proposta
do governo não se exprime de modo que encoptre as
objecçges d.os que admittem a mesma solução, mas por
outros fundamentos.

Q nobre senador, parecendo a principio que aceitava
a formula d'a proposta, depois censurou-a; entende
S. Ex. que convém fixar-se o tempo da ausencia do
Imperador, no acto legislativo. M.e parece que foi esta
a sua opinião ...

O SR. ZACARIAS: - A' vista do preambulo da proposta.
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: - Então não posso

comprehender o pensamento de V. Ex. Quer que se
limite o tempo ou não? Creio ter S. Ex. dito que con
vinha fixar prazo, ao passo que pareceu-lhe inconve
niente, não sei se até indecoroso, que o preambulo da
proposta manifest~sse que a intenção de Sua Magestade
é regressar até aos primeiros dias de Abril.

Sr. presidente, alguns entendem que este consenti
mento deve ser dado ou recusado pura e simplesmente,
não estabelecendo-se condição de tempo; outros pensam
de modo diverso. Para mim é indubitavel que a questão
de tempo póde influir na deliberação da assembléa geral;
a ausencia por mezes não tem o mesmo inconveniente
que póde ter uma ausencia prolongada ou indefinida.
Convinha, pois, manifestar qual a intenção de Sua Ma
gestade o Imperador; conhecida esta, o consentimento
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~hl(lo seTI). contllção de tempo, tem a vautag~m de que~
ém Caso de for.ça maior, não est.ará fi chefe do Estado
-obrig1jdo 1\ res-ressilr precisamente em época determi~
naçla. A ~ssembléa geral, louvando-se na palavra. dada
pelo ).D,inj terio em nom,e do Im~erador, fica certa de
·que, G desejó deste é regressar o JD.ais brevemente pos
sivel. Não ba, portanto, necessidade de fixar-se tempo, °
que alguns consideravam pouco delicado.

O art. 2,° tambem não agradou ao nobre sen:ldor, no
tocante á sua fórma, parqué não usa desta expressão

'« com a pleJ)itude ela autoridade imperial. » 1\1as, per
gunto eu: e porque não dizer que a Princeza Imperial
govl'lrnarâ COm aS attribuições ql)e competem ao poder
moderador? e ao çnere do poder executivo, fOr):uula de
que serviu~se a lei de 14 de Junho r)e 183:1. ~

Se é a mesma cousa, 'porque este gosto de censurar,
quapdo a1ifl.~ o n,obre s.enador nQs pres tou o concmso de
suás luze.s, sustentando o projecto no seu ponto capital?
A pLenitude da autoridade im}JerülI tem seu -assento na
lei fUI)damental, e est.a \ormu!a seria )ln1a jmitação da
lei portuglleza qe 1.8p; mas quem sabe se esta pbrase
leya)1~ild'a duvida, sobre se tratava~se do ')JodeI' mode~
rador e do exeQutivo, ou ~6rh~nte do executivo? Assi)ll,
pois, a~eitámos a redacção da lei de :1.831.; era um pro
cedente d,a assempléa geral.

O nohre senado,f não quer uma lei geral pe regencia ;
quer Pilra c~da C'llSO uma resolução especial. Não tc;nho,
Sr. presipentIJ, neçessidade de entrar em c~ntestação

, com S. Ex. a este respeito, porque o gov'erno não
lJ}.anif~stou preflfrenc.iíl P?r. u~a lei gera'! de l.ege~
Cla; disse que, n-â'o bav~nqo 1(')1 que declarasse a applI
c~'çãoç1os preceito~ constitucionae~ a toBas as bypotheses,
era preciso trazer á as~emblé'l geral uJIla nroposta pa'l'a
o c<\so,preSél}te. Tod1jviq, ditei ao nobre sehadox que a
lei q!le provesse, de con(orm,idade com a constituição, a
todos os caSQs de tegeQcia que se podem. dar não teria
inconveniente. lj;)ll Po~tugal assi1]l se fez, e vejo que
em C;lUtr1lS constituly.õ'es ~ mater.ia 'está perfeitamente
previs.ta pqra todílS as hypo1.b~ses de incapacidade ou
ImpedImento do soberano1 bIJIíl cbmo no tocaIlte' ads
po~eres qa autoridade do regente. Na maior parte dessas
con tituições os pQder~ da regencia estão a11i ex:pressos,
QU qependem dos represeptantes da naçã'ol ou d.o"'pro'prio
solJeral)..O, quando co.m~ete a este nomear'o regente. A
nossa consti tuição autQ'df4a ,1,l au~encia qp mon~ l'011a c
desj.gn~ as regencias para o's casos de minoridade,e iÍn
pedimento pôr causa pllysica 011 moral; mas nem ~odos



-Hü -

entendem do mesmo modo as Cau;;as de que falia o
art. 126, e tambem ha divergencia quanto â compeLencia
da assembléa geral para marcar as attribuições da re
gencia. Dada alguma das hypothesos de regencia, como
se ha de executar a constituição? ão conviria que a sua
interpretação doutrinal fosse estabelecida por uma lei
L{ue evi tasse du vidas sobre assumpto tão grave, em casos
urgentes ~ Mas, já o disse, não propuzemos nem tivemos a
intenção de propôr uma lei IToral de regellcia. O nobre
senadol' poderia ter-nos poupado a censura ql]:e dirigiu
ao projecto por este motivo.

Penso haver dado a S. Ex:. a resposta que me cumpria.

Fallaram em eguida os Srs. FIGUEIR.\ DE MIíLLO (senador
pelo Ceará) e F. OCTAYUNO (senador pelo Rio de .Janeiro). A
este ultimo re poudeu o 'r. PRIl IDENTE DO CONSÉLliO:

O SI'. Visconde do Rio-BI'auco (presidente do
conselho) :-Sr. pl'esiclen te, ouvi as observações do nobre
senador pela provincia do Rio de Janeil'o; e em geral
lhes presto adbesão; mas S. Ex. conhece as opiniões
iniciadas sobre este assumpto pelo finado Visconde de
Caravellas, e sabe que o mesmo visconde, pretendendo
fazer um regulamento para a presidencia do conselho,
achou-se cm embaraço taes que elle e seus collegas
tomaram a deliberaçâo de não pOr por escripto regra
alguma.

De accórdo com o Vi conde de Caravellas se tem pro
cedido até hoje. As relações entre a presidencia do con~
selbo e a corOa; entre a presidencia do conselho e seus
collegas e tão e tabelecidÇls de facto. Sem duvida al
guma que as circumstancias em que vamos entrar são
nova, e convém adoptar os estylos que mais facilitem a
missão da regente, sem sacrificio elas necessidade do
serviço publico, e sobretudo das condições constitucio
nae , a que estão sujeitas as relaçôes do chofe do poder
executivo com os seus ministros.

Procederemos com a maior delicadeza, seguiremOS
quanto nos seja pos ivel os estylos adoptados Gm outras
nações para casos semelhante ao que proximamente
terá lugar no Imperío. O nobre senador pela província
do Rio ue Janeiro, sempre prudente e benevolo, como
tanto se mostra ne ta casa, reconheceu que eu não
podia mesmo nesta occasião formular um programma ue
regulamen to para a presidencia do conselho.

Fallal'am depoi os SI' . ZAC.\RlAS, N-Huca e Som:À FRANCO.
Na se ão cguinte os Sr . SILVEIRA DA l\10TA C F. OCT.-I.\'lA:'íO.

:l!)
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DI~CURSO

11l'oDIlDciado DO sCllal!o em .. :-; Ile Maio de f S'7i.

(Sobre a viagem de Sua il!a.qcstade o Imperador á Em·opa.)

ncpoi~ de ter faliado o r. STl.YEIR,l Dl Mo'rA, senador por
Goyaz lc\'antou-se o SI'. PRESIDENTE DO CONsEI.no.

o SI'. "'iscondc do Rio-DI'auco (presidente
do conselho):- SI'. pre idente, o nobre senador pelo
provin 'ia de Go az começou o seu discurso reconhe
cendo a inconveniencia de tomar o enauo uma delibe
ração, qualquer que tlla srja, a respeito desta pro
posta, prolongando dema iadamente o deb3te. Esta
razão de ordem do nobre senauol' anima-me no propo
sito em que e tou , quan to ás con iderações geraes e
politicas, de evitaI' discussões como as de ante-hontem,
'feremos mais de uma opportuniclade para apreciar as
observações uo nobre senador e seu juizo a respeito
do gabinete e do partillo con ervador. Von limitar
me, portanto, á materia que e acha em discussão,
isto é, :í propo.la do poder ex.ecutivo.

En tende o nobre senadol' que esta proposta apresen
ta uma lacuna muito sen ivel no seu art. 1.·, e é a
falta de limilação de tempo para a au en ia de ua
Marreslade o Imperador. :s. E'<. leu, sem duvilla, o
preambulo ela proposta, e abi via manife'ta a intenção
em que estú o chefe do Estado de não prolongar
sua au~encia, do regressar o mais brevemenlc passive!.
E, pois, como a camara dos 51'S. deputauos, ~au es
pero que tambem o senado louve- e nes,a decl.1ração.

O que ententlo é que não seria delicado da parle elas
camaras aÚlllillir a intenção que flg-nroll o nobre sc
natlol' por 'Goyaz, <', por uma desconfiança inleir.1men
te infundada,limilar o prazo llo consenlimento flue
lhos é pe{]itlo, para que o chefe do Estado eslej<1
f6ra do Imperio, com o fim ou pelo motivo lIuC ex
pressa a proposta tio governo.'

O nobre senador concetlell 11 ypotheses in lei ramcn le
gratuit.as. Dis,e, por exemplo:« Nãose fixa tempo, logo'
o Imperador p6tle tlcmorar-se qt13nlo quizcr fóra ÚO
Imperio, sem qne se possa applicar a sancç;'[o llo,J]'t,
1Of~ da constituição.» .MRS, senhores, p0dc aCRSO prc

.sumir-se que o chefe do Estatlo assim esqueça os seus
altos de\'eres, desallendemlo á opinião publi a, desco
nhecendo a boa ré e a tlelic3deza com que as C<lU1.1raS
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votaram o consenl.ímento para sua &allida do Imporio
não fixando tempo, louvando-se na ucclaração fei ta
pelo orgão dos ministros da coróa'?

Demos. porém, um abuso t qãe aliá!; ninguem póde
com razão SUppÓI' na pre'ellte hypothese ~ demos que
o chefe do Estado prolongava 5em motivo sua ausen
cia: não tinha a a sembléa geral o' direito de con
si lerar o êaso e de providenciar de conformidade
com a consti tuição do Imperio? Assim, pois, SI'.
presidente, creio que as Gamaras do Brasil devem pro
ceder como a. de outra paizes têm procedido em taes
circumstancias. Não vi ainda acto algum. semeU1a.nte
em que e marcasse prazo fatal, imprelerivel, pAra
o rccrresso do chefe do E tado.

Nem da faUa dessa fixação póde.provir inconveniente
<llgum. Oprocedimento delicado, e muilo bem entell
dido,daparte da camaras, de certo, não dá uireitopara
uma uemora indefinida,

O nobre senador por Goyaz disse-no que a falta de
fixação de prazo para a allsencia do Imperador oarctava
os podere da regencia; mas cu debalde procurei nas
] alavras do nobre senador a explicação deste asserlo 1
(Apoiados). Aregencia temasatlribuiçõe que o projecto
lhe reconhece; como, poL', fica coarctada em taes atLri
buições? Acaso a fixação dopl'azo lhe daria o direito de
governar o Imperio portodo e se tempo, ainda na bypo
t!lese de regre sal' antes o Imperador ? N~o. Ou~e está,
pois, a limi tação d.e poderes que suppóz onobro senador
c de que tirou arcrumento contra o projecto?

OSn. SILVEmA DA MOTA: - Está na incerteza com
que a regencia continuará a funccionar como realeza
temporaria. .

OSR. PRE LDENl'E DO CONSELUO :- Ã incerteza existe
sempre, porqlie ainda quando fixassemos prazo, o Im-
perador podia regressar ante . .

O SR. SILVEIRA DA .MOTA: - Sim, mas não depois.
Se· regressasse elepoi a regen te bornava-se rainha. Este
é Que é o arcru·menLo.

O SR. PnES1DE:XTE D9 CON~Jl:LHO :- Já respondi a e te
argumento do nobre senador; não era delicado, nem
conveniente, o procedimento que S. Ex. indica. Po
denllo dar-se um caso de força maior, que obrigue o Im
perador a exceder o prazo, como quer o nobre senador
marcar esse prazo fatal, e, vencido ell·, fazer logo ef
fecti \-a a sancção cio art. 101" a abdicação?

O nobre senador foi até temerario : cbegou a di er-nos
que é um intento, um ensaio ele abúicação. Não ha, se-
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nhores, semelhante intento, nem motivoalgum para
isso: o chefe do Estado está sempre prompto a cumprir
seus altos deveres com adedicação de que tem dado cons
tantes provas. Não ha razão alguma para figurar taes
]lypotheses e lançar tão graves apprehensões no animo
da popul'ação brasileira'. A viagem é determinada pelo
motivojá-exposloás camaras. O nobre senadoreslá em
seu direito não o reconhecendo como ponderoso e pro
ceden te ; IDas este é o moti vo real.

Vê, portanto, o nobre senador que não ha neste ne
gocio o mysterio que elIe se figurou; e mesmo é de
crer que as apprehensões de S. Ex. nascessem em
grande parte de sua imaginação, que não pMe deixar
de resentír-se do estado enfermo cm que S. Ex. se acha
e de que nos fez menção, posto que, a meu ver, o no
bre senador, depois de sua molestia, e com o uso dos
med'icamentos a que alludiu em seu discurso, mos
trou-so mais prazenteiro do que nunca, de modo que
eu estou quasi resol vido a ped ir aS. Ex. essas recei tas,
porque realmente nunca o vi de tão bom humor como
nnte-hontem e hoje (riso).

Oministerio, di.se-noS' S. Ex., hesitou, e parece que
hesitou muito sobre as questões constitucionaes. Sr.
presidente, eu não tenho duvida em confessar ao nobre
senador, e confesso com toda a franqueza, que estas
questões constitucionaes foram muito consideradas pelo
ministeI'ió ; que olle não confiou sómente em suas luzes,
mas ouviu os juizos illustrados de pessoas que estavam
no caso de o aconselhar, e que são reconhecidas como
ílutoridades em direito constituoional. Entretanto, é
tambem certo que o mimisterio formou sua opinião e
procedeu conforme elIa.

Para o gabinel0 não é duvidoso que a regencia, no
caso de que se trata, compete á herdeira presumptiva
da Corúa ; mas a questão de estar ou não esta hypothese
prevista ou comprehendida no art. 126, que tão sobre a
qual divergem autoridades muilo competentes, aconse·
lhava-nos, em um caso uruente como este, a adopção de
uma formula quê nã'o encontrasse com essas opiniões.
Onobre senador, como ou tros, entende que sua opinião
é a unica verdadeira, não admitte dissidencia a este
)'espeito ; mas quereria que o ministerio viesse levanlar
~qui Qma discussão de principios na urgen'cia das actuaes
circ~mstancjas ? Não é esle Nm dos casos que recla
mam que a assembléa geral rosol va sim ou não, mas
J'esolva com brevidade? E a questão tornava-se tanto
m~i escusada C(uanlo na presente hypothe,~e, cliveI'-
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gindo nos motivos, chegamos todos á mesma con
clusão.

O nobre senador por Goyaz, tendo-nos declarado na
sessão de ante-bontem que estava de accórdo com o
nos o collega pelo Rio de Janeiro, quando aqui recom
mendou-nos as praticas inglezas nas relações dos minis
tros com a Corõa, todavia entenue que os ministros
actuaes se devem apartar inteiramen te de taes estylos ;
o nobre senador, ao que parece, queria reservar para si
a pratica desses estylos que julga, com eITeito, mais
consentaneos com a Bossa fórma de gov'erno ou com o
governo da regencia de Sua Alteza Imperial.

a SIl.. SILVEIRA DA MOTA: - o que eu disse foi que
V. Ex. gostou muito do conselho.

a Su. PRESIDENTE Db CONSELHO:- Disse o nobre se
nador que iamos ter uma regencia nominal. lia de
S. Ex:: permillir que eu muito formalmente proteste
contra esta proposição, que não tem fundamento algum
(apoiados), e até me parece olJensiva de nossa lei funda
mental. Se, porém, Sr. pl'esidente, fo se certo que os
ministros, sob o governo da reO'encia, podem assumir a
dictadura, o nobre senador devia en tão concorrer para
que se mantive. se o ministerio actual, que S. Ex. con
sidera, como evidentemente se vô de sua palavras, fraco
pelas pessoas que o compõem...•

aSu. SILVElHA DA MOTA: - Não senhor.
a Suo PRESIDE:\'TE DO CON ELHO: - ... , e que, por

conseguinte, menos perigo de absorpção de poderes, de
omnipotencia ou despoti mo olJere<;e. Se existisse no
ministerio um Bismark, um homem da tempera do
nobre senador, é que poderia dar-se talvez o perigo, que
elle figurou; ma como não ha Bismark no ministerio,
as appl'ehensões do nobl'e senador hão de desvanecer-50
neces ariamente no seu espil'ito.

Perguntou S. Ex. se nos consideraremos ministros
sem um novo decreto de nomeação; logo que comece o
governo da regencia.

Sr. presidente, ha' aqui uma questão de formula que
deixo ao nobre senador resolver, como entender mais
conveniente.

a SR. SIL'EIRA DA MOTA: - De formula, não.
aSUo PUESIDE 'TE DO CONSELHO: - oque asseguro ao

nobre senador é que não seremos ministros contra a
vontade da regencia. Se a reg ncia quizel' conservar os
actuaes ministros, creio que elles estão disposto a con~

tinuar no serviço do paiz... .
a SR. SArÃo LOB.\TO (ministro da justiça): - ApOIado.
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oSR. PnEsIDE~TE no CONgELHO: -. " mas estarâ em

seu perfeito direito se quizer substituil-o por outros.
O SR. SAYÃO LOBATO (ministro da justiça) : - Apoia

dissimo.
O SIl. SILVEIRA DA :MOTA: - 05 senhores nem per

gun tam •.•.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Pürtanto, fique

tranquillo o nobre senador a este respeito.
O Sn. SILVeIRA DA 1I10TA: - Tão perguntam se quer

que continuem?
O SIl. PlIESlDENTE DO CONSELHO: - V. Ex. d"ve es~

peral' que os ministros act·uaes proeedam pele mel1.OS
com a delicadeza e melindre que é commum a todos
os cavalheiros. (Apoiados.)

O nobre senador declamou a re peito do projecto re
lativo ao estado· ervil. Confes o, SI'. pre idente, que o
paiz deve seguramen te mostrar-se de cren te ao ouvir
taes proposições I Creio que todo convirão oomigo em
que os ataques que o nobre enador dirigiu áquelle
projecto são para crcar a descrença, entre o povo, a
re-peito de nO.sas opiniões. O nobresenador foi sempre
conbecido como um do apostolos da idéa a que aLLende
esse projecto.

O SR. SJLVEJR,~ DA 1\10TA : - E sou.
O SR. Pm:SIDEN'I'E DO CONSELHO: - ElIe mesmo se

apresentava como o mais adiantado sobre esta materia ;
entretanto é agora o primeiro em levantar appre
hen ões, dizendo que o nobre senador pela Bahia lançou
uma faisca que, não cahindo em 1'io, parece que laYron,
e que eu levantei um facho, que, felizl1len te, segundo
diz o nobre senador pela Bahia, não pMe produzir os
mesmo males da sua faisca, porque cahiu em rio.

Em todo o caso, porém, o nobre senador pela Babia é
accusado assi m como eu o ou.

O SR. SILVEIR.\ DA 1\101'.\ : - Não senhor .
. O SI\. PRESIDE. 'TE DO CONSELHO: - Somos ambos ac-

cusados. .
O SR. SILVEIRA DA !\lOTA: - A elle não accusei; não

queira V. Ex.. a companhia dellc ni to.
O SR. PnEsIDE~TE DO Co.· ELBa: - Para bater-me com

V. Ex. tomára eu o auxilio do nobre senador pela
Bahia I

O Su. SILVE1R.~ DA l\IOTA: - V. Ex. não precisa de
companhia. .

O SR. PRES1DE~TE DO CO:'l. ELHO: -O facLo é que eu
considerava e comill'o muitos eon 'ideravam o nobre
senallor como um campeão da idéa daquclle projecto,
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quando S. Ex:. nos veio hoje dizer que 11 proposta
do governo é um facho que ameaça de gra ve perigo
a nação bra ilein I

SI'. presidente, será porcrue a minha vista não al
cance tanto como a do nobre senador, mas creio que
esta que'tão, in iciada ha qua tI'O annos, e que já fi ui to
antes era objecto da rellexão dos pe.nsadores deste paiz,
não pú(le trazer os perigos que se antolllam a S. Ex.
deslle que tenhamos toda prudencia para dar-lhes
a olução que ella exige. Se começarmo 11 converter
esta reforma em arma de partido, em meio de guerra
contra este ou aquelle ministerio; se começarmos a
animar re.istencias imprudente, ellas serão fataes
áquelles mesmos que se lIeixarem levar por emelhantes
conselhos. Com a arma dos argumentos acl terrorem,
que é a mais perigosa dos oppo itores desta idéa, segu
ramente, Sr. presidente, que não procuraremos a rea
lização deste grande melhoramento social, mas sim
levantaremos um grande perigo para a naião brasi
leira ...

O Sn. SILVEIRA DA MOTA: - O perigo e tá em prop6l'
e não fazer nada, que é o que os senhores hão de
fazer.

O SR. PRESIDE TE DO CONSELHO: -Creio, pois, que o
nobre senador não é coberente com as opiniões ante
riores quando assim se exprime a respeito deste pro
jécto.

O R. SILVEIll.\ DA MOTA :-Não sou incoheren te, não;
-eu oucro mui to a real ização da iLléa.

O·SR. PRESIDENTE DO CON tLnO : -E a"ora mesmo o
nobre senador nos deu uma prova de que não conside
rou a materia como ella merce.

Onobre senador acaba de dizer-nos qne o perigo está
em iniciarmos a Uledirlae não a lerarmo. a effcHo.

O Sn. SIf.YEIlU DA MOTA :":'Sim, enhor.
O n. PRE !DENTE DO CONSELlIo:-l\Ias, então não a

denomine ou qualifique um facho; diga que a mctlitla
é lligna de ser discutida e approvada ....

O Su. SII.YElUA DA MOTA :-~Iuito digna.
O SR. PIlESIDENTE DO CONSELUO :-... e concorra para

este fim om suas luzes e int1uencia.
O n. SILrElnA DA MoT.\ :-Sem duvida.
O SR. PRE. IDE~TE DO CO~SELIlO :-E porque dnvic!:l

do empenho com que promoveremos o andamento deste
projecLo?

O SR. SILVEln,\ DA MOT.\ :-Ha de afogai-o primeiro
lá na camara.
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oSn. PnESIDE:"TE DO CONSEI.HO:- Deixemo ao fu
turo o que é do futuro. Quando o nobre senador pela
provincia Je Goyaz tiver factos com que possa accusar
nos de faltar ao empenho que temos contl'ahido perante
áscamaras, e perante o paiz, estará no seu direito acv

cusando-nos.
O SR. SILVElRA DA MOTA :-E::.timarei muito ser des·

men tido ni to.
OSR. PRESIDEl'\TE DO Co;,\sILLEIO:-An te-hon tem o nobre

senador fez tambem uma censura á formula do projecto,
censura a que vou responder para provar o respei to que
tributo ás observações de S. Ex.

Disse-nos S. Ex.. que o pl'imeiro artigo do pro
jecto, que trata do consentimento, não carece de
sancção, e que, portan to, devia ser separado do acto
legislativo. Sr..presidente, nós consideramos aLtenla
mente a fórma que convinha dar a este projecto. Na
opinião de alguns, o con entimento só por si não de
penderia de um acto legislativo' outros, porém, en
tendem que mesmo nesse caso devia ser dado pela fórma
mais solemnc, isto é, por um acto legislativo, não im
portando que se tratasse de um pedido do cllefe do E'
tado, que é o me mo que ha de sancciOllar esse acto
legislativo; vi~to que o caSQ de dotação, de subsidio
paraochefedoE tado, é objecto de acto legislativo,que
tambem recebe a sua ancção. Mas o nobre senador nos
apresentou uma opinião que justifica inteiramente a
formula do projecto. O nobre senador nos disse que a
Jssembléa geral tem o direito de fixar prazo ao con en·
timento que dá, e que devia fazeI-o. Então, se a assem
bléa geral tivesse de fixar um prazo, era preciso o
accúrdo das (luas camaras e era preciso tambem que
o chefe do E tado presta.. e a Sua. ancção a esse acto.

O Sn. SILVEIR.\ DA ':\{OTA: - Não senhor, não se
se~ue .

OSn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Demos, porém, que
o con ntimento na opinião de todos não carecia de
sancção; não re.ull.a clahi inconveniente, porque o
projecto contém no art. 2.° materja que indubitavel
mente depende desancção c é que Sua Alteza Imperial
para as umil' a I'egencia tem de ser reconhecida pela
assemhléa geral e pelo poder moderador.

O SR. SILVEIRA. DA. MOTA: -1\Ias, passando uma
emenda, se elle não quize se sanccional-a ficava sem
licença.

O Sn. PRESIDENTE DO CON RLHO :-Se tivessemos e
guido o parecer do nobre senador, teriamos dous actos
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sujei los aos mesmos tramites e discu. sOes, qõando por
um só acto tudo se podia conseguir como eu espero
ten hamos conseguido.

Foi lida a seguinte emendú,: - « Se passar o art. 1. o acres
cru te-se : e conservar se fóra elle até o dia 3 de Maio de
1872.-S. n.-Silveira da j}lola. »

Sendo submeLLida ao apoiamenLo, ficou prejudicada e con
Li nuou a 3.· discussão do projecto de lei.

Posto a votos, foi approvado para ser dil'igido á sancção im-
perial. .

DfSCURSO

lu'onunciado 110 senatlo em .. (; de ltlnio de .. S"•.

{Discussão da 'resposta á (alla do thl'ono.)

A discussão começou no dia 1lí, rompeIl(lo o debate o 1'.
ZACARIAS. No dia 16 fallaram os Srs. BARÃO DE S. LOURENÇO,
S,\'LLES TORREs-HoUE3l, VISCONDE DO RIO-BRJ.NCO e SI\RAIVA.
Eis o discurso do Sr. PRESIDENTE DO COXSELHO :

o S.". Visconde do Rio-BI"anco (presidente do
C01íselho) :-Sr. presiden te, depois do importan te dis
curso do nobre senador pela provincia do Rio Grande
do Norte (*), era natural que eu esperasse ouvir alguma'
das vozes da ilIustrada opposição; mas como os nobros
senadores não quizeram tomar a palavra, procurarei
cumprir o dever de responder. a a!g~~as observações
que o nobre senador pela Bahla dll'1glU-me na sessão
de hontem.

Antes de tudo, devo agradecer ao nobre senad.or a
declaração que fez por si e em nome de seus coUegas
sobre a posição de espectativa que tomavam em face
de nossas circumstancias politicas e tendo em consi
deração as idéas manifestadas pelo ministerio. Sr. pre
sidente, esta declaração era a que eu esperava ouvir
dos nobres senador~ desde o primeiro dia de nessos
debates. Sem que nos confundamos, é necessario que
~ejamos reciprocamente justos, e que na opposição não

(") o Sr. Sanes Torre -Homem,
20
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contraríemos idéas que estão em no a crenças, que
em nossas consciencias julgamos necessarias ao paiz.
Embora os nobres senadores dissessem que as idéas
apresentadas pelo gabinete actual mais pertencem ao
seu do que ao lado conservador desde que eram tambem
do seu partido, não deveriam SS. EE. tratar-nos de
outro modo, recusando-nos sua adhesão para que fossem
reduzidas a lei e produzissem os beneficios que delias
esperamos.

O SR. ZACARIAS :-Nunca re.;usamos.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Se os nobres se

nadores não recusavam, como nos negavam o direito
de existir com este programma, e nos tiravam qualquer
esperança de seu apoio moral para que pudesse ser le
vado a efrei to ?

O SR. ZACARIAS :-Esta questão a camara decidirá.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Sr. presidente, o

procedimento que estou louvando aos nobres senadores
. é o mesmo que eu teria (quero aqui. hypothecar o meu
voto), se, por ventura, trocadas as posições, flste pro
jecto importante de reforma social fosse apresentado
pelo nobre senador. Eu havia de apoiaI-o com a mesma
convicção e empenho com que hoje o sustentarei; e

. o que digo a respeito desta reforma, digo tambem a
respeito de qualquer outra em que nos achemos de
accôrdo.

O nohre senador alludiu ao facto oceorrido hontem
na camara dos 81'S. deputados; mas que importancia
tem esse facto? (') E3tá acaso manifestada a opinião
daquella camara? E' passiveI que os correligionarios
politicos do actual -gabinete, que illustram acamara
temporaria, entendam que a questão da reforma do
estado servil póde ser sufrocada por este ou qualquer
meio tortuoso, menos digno de uma discussão franca,
impedindo assim que as suas opiniões sejam apreciadas?
Não ;. a questão deve ser debatida com toda a calma,
com toda a prudencia; quem tiver por si a razão, que
vença; vencedores e vencidos ficarão todos com a con
sciencia tranqnilla. Quanto a mim peço a Deus que não

~.) A eleição da commissão especial encarregada de examinar
a pl'opo~ta do governo relativa á reforma do esLado servil. O
governo-s'ó aJlresentou os seus candidatos pouco antes da eleição,
quando os adversarios da proposta, guardando o maior sp.gredo,
já haviam trabalhado por uma- 'Outra- chapO', com o fim de der
rotar por sorpreza o ministerio nessa eleiçlio. O governo venceu
por pequena maioria. .
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me dê outra morte como ministro senão a que me possa
provir de sustentaI' este projecto. Se os adversarios
desta refórma têm de triumphar, se a grande idéa da
emancipação tem de ser suffocada agora, eu declaro ao
senado que terei muito prazer em succumbir com elIa.

Tem-se dito, senhores, que o projecto foi a' presentado
com alguma sorpreza; não sei mesmo se o meu nobre
amigo, o illustrado senado!" pela provincia da Bahia,
relator do voto de graças, enunciou esta idéa. O pro
jecto não foi apresentado com sOl'preza; esta questão
foi muito debatida no conselho de estado e desde :1867
que ella é estudada. O nobre senador pela Bahia, presi•.
dente do conselho do ministerio de 3 de Agosto, tem razão
quando diz que desde então se estuda esta refóI'ma. Não
examinarei agora se o estudo procedeu ou succedeu á
iniciativa da falIa do thl'ono, porque quero prestar ao
nobre senador e receber o seu apoio, para que todos con
corramos a fim de que a idéa se realize, e se realize do
modo mais conveniente aos grandes interesses deste paiz.

A idéa estava muito estudaJa; a idéa capital, que é
tudo, só teve contra si tres votos no conselho de estado;
contou a seu favor o voto de um Eusebio de Queiroz, de
um VIsconde de ltaborahy ....

OSR. VISCüNDE DE hABORAHY: -E' preciso vêr com
que condições.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - A idéa capital
tambem estava aceita por V. Ex.

O Sn. VISCONDE DE lTABORAHY :-.Tão posso em aparte
explicar o meu pensamento.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Perdôe-me; posso
affirmal-o e o digo para esclarecimento do paiz, que a
idéa capital deste projecto, que foi aceita pelo nobre se
nador pela Bahia, rela tal' do voto de graças, que não é
suspeito nesta materia, quenãoé levado por enthusiasmo,
que tem in teresses de proprietario agricola, esta idéa
foi tambem acei ta, pelo meu nobre amigo, o Sr. Vis
conde de Itaborahy.

O Sil.. VISCOND~ DE lTABORAHY: -Com condições.
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: - Invoco a opinião

de V. Ex. para esclarecimento do paiz edos novsos amigos
da camara temporaria, que por ventura estejam a ponto
de desvairar neste assumpto.

A idéa capital do projecto é tudo. O gabinet , apre
sentando um trabalho etaborado sobre o do conselho de
estado, o da commissão especial da camara temporaria
e outros dignos de consideração, apresentando um pro
jecto sobre ma teria a tan to tempo discu tida, seguramente
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não podia causar. orpreza. A apresentação do projecto
não importava na alJirmativa de que o gabinete farã
questão de todos os seus pontos e virgula ; é iniciativa
que pMe ser modificada pela sabedoria das camaras ;
mas esta iniciativa era necessaria.

Quando eu, como membro do gabinetr. de 16 de Julho,
aqui decl:Jrei, em nome de todos os meus collegas, que
na presente sessão aql1elle gabinete apresentaria a so
lução do negocio, não podia ter em vista senão a idéa
capi tal do projecto actual, porque era conforme com o
voto que dei e sustentei no conselho de estado, e com o
voto que ahi tambem déra o honrado ex-presidente do
conselho desse gabinete. Não houve, pois, nem podia
]laver sorpreza.

O nobre senadQr pela Bahia falIou-nos de um artigo
que tra ta da alforria por ingratidão, que declara revo
gada a Ordenação do Reino nesta parte. Isto não é uma
disposição nova, já alguns tdbunaes a reconheciam; mas
havia duvidas sobee este ponto; uns entendiam que es
tava revogada, outros entendiam diversamente. O Sr.
Perdig;Io Malheiro, em sua obra a respeito da emanci
pação, tratou dessa especie, mostrando a necessidade de
firmar por uma disposição legislativa a intelligencia que
devia vigorar. Eis aqui porque tal disposição foi in
cluida no projecto do conselho de estado, e se acha no
que foi orrerecido pelo actual gabinete ã camara. Não é,
porém, ponto essencial. .

Não me parece op.portuno, nem conveniente, entrar
agora na apreciação do projecto; se não, eu mostraria
que outro ponto em que tocouo nobre senador pela Bahia
não tem o alcance que lhe quiz dar. Não ha essa inter
venção importuna e perigosa da autoridade no dominio
particular. Fallou, creio eu, em sevicias; mas a nossa
legislação criminal já previu taes factos e dã direito á
autoridade de proceder contra elles.

As circumstancias do paiz, nos disse o nobre senador
pela Babi'a, não são tão faceis como se afiguram a al
guns; S. Ex. divi a ombras negras em nosso hori
sonte politico. Eu nunca disse, nem podia crer, que
e tivessemos em mar de 1'0 as; se outros, mais ani
mosos, mais fortes e prestigiosos, não o disseram, quanto
mais nós os membros do gabinete actual, que, por expe
riencia propria, sabemos que não estamos em leito de
rosas, mas sim em lei to :le espinhos? Mas entre o opti
mismo, e o pessimismo, colloco-me sempre cm ponto
intermedio; nem me deixo levar por uma illusão lison
geira, nem tambem pelo panico; en tendo gue as nossa
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circumstancias não "ão hoje mais graves do que o eram
ha tres ou qua tro annos ; e assim como as prev.isões de
outr' ora não se realiza'ram, pelo con traria tivemos mo
mentos em que nosso hori ante se desenbou côr de rosa,
assim e pera tambem que as apprehensões de hoje se dis
siparão. Penso, pois, que esses importantes assumptos, já
de ba muito aventados, sobre o quaes se tem !formulado
mais de um projecto, podem ser discutidos sem paixã,o,
com toda a tranquillidade, e com provei to para a causa
publica. Me parece que o conselho do nobre senador não
é que nos deixemos levar pelo terror, por essas appre
hensões que dominam alguns espiritos a tal ponto que
devamos cruzar os braços e nada fazer.

Passarei agora, Sr. presidente, a considerar al~umas
censuras que dirigiu-me o nobre senador pela Babia.
A primeira foi o desfavor com que S. Ex. tratou-me,
suppondo quc eu poderia ser simples editor responsavel
dos dous artigos que se acham no relataria que apre
sentei ás camaras. Ora, seja qual fôr o juizo que se pos a
formar a respeito de minba aptidão, creio que se me
reconhecerá algum amor ao trabal bo, e o nobre senador,
que conhece os altos funccionarios de nossos IQiniste
rios, poderá saber que nunca fui ministro que deixasse
de tomar parte activa nos trabalhos que deva assignar.
S. Ex. conhece tambem o tbesouro, e deve, portanto,
reconhecer que este relataria, bom ou máo, não podia
sabir tal qual das suas oflicinas. Não ba artigo que eu
não visse; o trabalho primitivo não foi, nem podia ser,
todo meu, e creio que nem o nobre senador tomaria a
i este encargo. Li, porém, tudo, e fiz as modificaçõe

que me pareceram necessarias nos manuscriptas, ou
nas provas impressas quando não podia ver aquelIes.
O que se apresentou, pois, tem a minha responsabili
dade mui to reflectida.

A respeito dos actos do meu illustrado antccessor, não
só procurei saber delIe todo o seu pensamento, como
achei-me inteiramente de accôrdo, depois de ouvil-o,
e por conseguinte habilitado para explicar esses actos
no meu relataria. E' escusado que eu dê os fundamen
tos do meu juizo, desde que o nobre ex-ministro ela
fazenda acaba de desempenbar esta tarefa do modo mais
brilbante. Todavia, empre offerecerei ã consideração do
senado algumas obscrvações para motivar o perfei to
accôrdo em que me acho com o ilJustrado Sr. ex-minis
tro da fazenda.

Senhore ,censurou-se o emprestimo intcrno; admi
rou-.se até q'c o relataria di sesse ql1ees e empre timo
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tinha sido feito sob condições vantajosas, talvez as mais
feUzes, o que não quer dizer que em igualdade de cir
cumstancias os antecessores do nobre ex-mini tI'O da
fazenda não pudessem conseguir o mesmo resultado;
mas um emprestimo con trahido ao preço corren te, se
não a preço mais elevado, na avultada somma de
25,OOO:OOO~, é, sem duvida, uma operação vantajosa.

E' notavel, Sr. presiden te, como as idéas têm di ver
gido a este respeito! Umas vezes tenho ouvido dizer
que é neces ario acabar com esse systema de uma divida
fluctuante tão consideravel, que o thesouro não deve ser
como uma bomba aspirante que attráia a si todos os ca
pitaes disponive~s. Já mais de uma vez ouvi dizer: «é
este systema, que se vai perpetuando, que muito con
corre para manter a desconfiança que nasceu 'da fatal
crise de i864.» Ora, eu pergun to ao nobre enador e ao
senado, se e tá nos in teresses do paiz man tel' e sa des
confiança, que data desde aql1elIo cataclisma commer
cial? se não convém, pelo contrario, restabelecer ocre
dito, e dirilSir os capitaes para applicações mais uteis?

1tIas ponho de parte esta consideração, que aliás tem
sido muitas vezes in'locada para censurar a con ervação
de uma divida fluctuante tão avultada no thesouro, e
pergunto: Ha ou não perigo nesta grande massa de di
vida fluctuante? Os saldos, no tempo do meu illustrado
antecessor, eram, di se elIe, termo médio, de 5 a
6.000:000~OOO· hoje são maiores; mas, ainda assim,
não podemos dizer que o thesouro possa estar tranquillo
em quaesquer circumstancias, obrigado como se acha
a uma divida exigivel em prazos curtos e tão consi-
nvcl. .

As camaras quando autorizaram o resgate desta di
vida e sua consolidação, bem o disse o nobre ex-minis
tro da fazenda, não o fizeram irreflectidamente; reco
nheceram o perigo' deixaram ao pruden te arbitrio do
governo psar da autorização quando julgasse mais op
portuna e conveniente. Ol'a, eu tambem entendo, como
o nobre ex-ministro da fazenda, que as grandes opera
ções de cl'edi to não s~ devem fazer sob a pres ão da
necessidade indeclinavel, e sim quando as cil'cums
tancias são favol'avei . porque então o thesouro' nego
cia com libel'dade, não é obrigado a pas ar pelas forcas
caudinas dos capitalistas e dos especuladores que se in
terpôem entre elles.

Sr. presidente, quando, fallando do emprestimo ex
terno, escrevi no relatorio, por informações do nobre
ex-ministro da fazenda, que lambem influo 'a no seu pen-
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sarnento a con ideração de que podel'íamos carecer de
fundos para a continuação das obras ela estrada de ferro
ele D. Pedro II, eu não dei a· estas palavras do meu nobre
amigo o mesmo sentido que lhes deu o nobre senador
pela Bahia. Creio que o honrado ex-ministro da fazenda
não pretendia fazer applícação do emprestimo sem au
torização legal (apoiados); o que elle disse foi que,
quando o emprestimo não. fosse tojo applicada ao
resga te dos bilheles do thesouro, quando o governo não
o julgasse indispen avel em sua totalidade para aquelle
fim, havendo, Gomo haveria, dentro de pouco tempo
necessidade de recursos para a estrada de ferro, poderia
o emprestimo ter em parte esta applicação.

E' a mesma idéa que ja linha aqui apparecido na ses
são do ahno passado. Então se disse que o emprestimo
contrabido para a rstrada de ferro de D. Pedro II pode
ria, em caso de neGes idade, ter outra applícação de
utilidade publica.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: - Não era esta a
idéa.

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: -Parecerr-me ter ou
vido a V. Ex., que. con trahido o emprestimo para o res
gate, poderia tambem ter applicação á estrada de ferro
de D. Pedro II., ..
. UM SR. SENADOR: - E' o inverso.

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: - •.. têm razão; que,
como o credi to votado para a estrada de fêrro de D.
Pedro II. , .

O SR. VISCONDE DE ITABORABY: - Não pod~l'ia ter
desde logoo emprego.

O SR. PRESIDENTE DO ~ONSELHO: - ... não poderia ter
desde logo emprego no seu todo, poderia ser applicado
em parte ao resga te dos bilhetes do tbesouro : era, por
tanto, um emprestimo contrabido para fim legal e de
terminado, que teria outra applicação, mal' tambem le
gaI. Era a mesma idéa do nobre senador ex-ministro da
fazenda; contrabir nm emprestimo para o resgate dos
bilhetes, e applical-o em parte, se fosse preciRo, á es
trada de ferro. E' a mesma proposição do Sr. Visconde
de Itaborahy, inyertidos os termos desta.

Mas, Sr. p.residente, esta questão dos dous empresti
mos deve ser ventilada, como o tem sido, entre o nobre
senador p.ela provincia da Bahia e () nobre ex-ministro
da fazenda.
\ OSR. ZACARIAS: - E entre mim e V. Ex., porque V.
Ex. ratifica: agora questtono com dons.

O R. PRESIDENTE DO CONSEI.ffO: - Para que?
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oSR. BARÃO DE COTEGIPE: - Pegue-se só com um ;
basta-lhe um.

OSR. PUESIDENTE DO CONSELHO: - Peço ao nobre se
nador que não desvie a discussão para mim, porque fica
em posição mais vantajosa: oseu verdadeiro contendor
é o nobre ex-ministro da fazenda.

OSR. ZACARIAS·: - A posição é a mesma.
OSR. BARÃO DE COTEGIPE: - Escolha um.
O SR. PRESIDENTE DO CON ELBa: - Fique sómente o

nobre senador certo de que tenho consciencia do que
está escripto no relataria, que não fui simples editor
responsavel.

OSR. ZACARIAS: - Parecia-me, pela pressa do tra
balho.

O SR. PRESIDENTE DO Co_ SE LHO : - Agora vamos ao
saques. O nobre senador até quiz apl'Oveitar- e da mi
nha insuffiencia para fazer carga ao nobre ex-minigtro
da fazenda a respeito do empl'estimo· externo. Disse S.
Ex. que o actual ministro da fazenda acha-se em gran
des difficuldades, para mover de Londres o producto
do emprestimo externo.

O SR. ZACARIAS: - Islo é só com V. Ex.
O SR. PRESIDENTE DO CON ELHO: - Eu o recebo como

tal. Estou em grandes difficuldades, notou o nobre se
nador, e porque? Porque em consequencia do empres
timo (é S. Ex. quem falla), o cambio tende a subir, não
é possivel evitar a sua subida e então forçosamente o
thesouro tem de sujeitar-se a vender os seus saques por
um cambio alto em relação ao que era antes colado na
praça, ou a conservar inacLivos estes fundos nas caixas
de Londres. .

Sr. presidente, ninguem desconhece que desde que
o the6ouro, que tomava, termo médio, por mez cam
biaes na importancia de ~ 200.000, deixou de tomaI-as,
e em vez disso é elle agora sacador, offerece letras até a
concurrencia de ~ 300.000, ninguem desconhece que
estes factos devem necessariamente produzir alguma
alça no cambio. Mas a subida que se estavâ operando no
cambio não era natural; tudo fazia crer que nascia da
especulação, e os factos o provaram. O thesouro não se
most.rou pressuroso em realizaF a operação, demorou-a,
embora os interessados dissessem pelas columnas do
Jornal do Commercio que era insufficiencia dos conse
lheiros do thesouro, ignorancia e inexperiencia do mi
nistro da fazenda. Mas' a demora foi uti!. Entretanto, o
cambio desceu. Logo, aquella subida era artificial e pl'e
parada sómente para lucrar-se á custa do the ouro.
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Apenas as cousas voltaram ás circumstancias que pa
reciam a expressão real cios factos commeJ'ci'les, o the
souro abriu seus saques. D;via fixar um cambio; não o
fixou arb'lrariamentr. observou as cotaçõrs da praça.

O S". VI CONDE DE hABORA8Y: - :\poi:Hlo.
O SR. PR E~1tH~ TE 110 CON';~~LRO : - 1I1u, o nobr'e ~e

nadar di:-;~e-nos: q O the<;oul'o [1\OU u 'U ca 10 bi ) infpf'i f)l'
ao da praça, inferior áquelle pelo qu II saeavam o~ ba:l
queiros, e então ning-uem queria os saques do thesouro
a tal preço. p fas, Sr', pr'csidente, o facto é que mesmo
á primeira cotação fixada pelo the~ouro, de 24 õ/8, a
ii> dias de vista, foram algun tomar saques no thesouro.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: - Apoiado,
O SR. PRESIDE 'TE DO CONSELI:JO: - Pouro mas to

maram. Isto o que prova? Que os saques abertos em
alguns dos bancos a um cambio mais alto, não tinham
por fim senão embaraçar a opf'I'ação do thesouro, alih ,
calcu,lada no interesse de todos; porquanto se alguem
achasse cambiaes a preço mais favoravf'l, não iria to
mai-os a 24, 5/8 no tbesoul'o a 15 dias {le vista, o que
corresponde ao cambio de 24, 3/4, que offerecêra o Banco
Commercia I.

O SR. VISCONDE DE IT.\BORAHY: -On mais elevado
ainrla.

O SR. PRESIDENTE DO Co '. [LHO: -O primeiro an
nuncio do thesouro deu tambem pouco resultado, por
ter ido feito na vespera da partida do paquete, e não
offereci antes os saques, porque só então foi que achei-me
mais esclarecido sobr'e a cotação natural do camhio. De
pois abriram-se novos saques e esta operação não foi es
eassa, como pensa o nobre senador.

O SR. ZACARIAS:- Eu não di se que [os e,
O SR. PRESIDENTE DO CON'lELHO: -Já temos passado

cerc~ de 200.000..s, Vê, portanto, o nobre senador, que
a dífficuldade não era tão gorande como se lhe afig-urou,
e que o thesouro tem procedido não ó com louvavel es
crupulo, ma com re. ui Lados positivos para os interesse.
da fazenda publica. Não quero dizer que deva sempre
pro~eg-uir nesse meio, mas tambem não e<;tou ainda re·

01 vido a cingir-me aos conselhos do nobre senador p~la

provincia da Bahia; e peço licença até para dizer-lhe
que uma voz tão autorizada não devia affirmar desta
tribuna que oul1ico meio para mover o fundos que
ora tem o thesouro em Londres será o de entender-se
com os banqueiros e aceitar o accórdo que estes queiram
estabelecer, porque isto anima os meios que se empre
aaram para creal' uma cotação artificial elevada, que.

21
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désse larga margem contra o thesoul'o e a favor do
esppculadore~.

Em conclu~ão, Sr. presiilente, creio que o nobre se
nador pe.la provincia da Bahia, ex-pl'esidente do con·
selho, ministro da fazenda do gabinele de 3 de Ago~to,

não teve muita razão quando suppõz-me tão embaraçado
com a opel'ação dos saques, que aliás elle já disse que
era a cousa mais faci! do mundo, nem tambem quando
sUPP<Jz que eu tinha aceitado no rela torio a responsabi
lid1de de idéas e juizos que não esti essem em minh~

consciencia.

DiSCURSO

proDuneiado no senado em sessão de ~a de Maio.

(Dimmão da l'CsIJosta á falta do thl'onq.)

o S.', Visconde tio Rio-Branco (pl'esidenle
do conselho) :-Sr. presidente, procurarei ser breve na
resposta que devo aos discursos proferidos pelos illus
trados membros da opposição. depois que tive a honra
de falIar pela terceira vez neste debate.

A expe1'Íencia nos tem mostrado que os quatro meze
de sessão são jnsufficientes muitas vezes para os tra
balhos ordinarios, e muito mais para a discu são de
projectos importantes como o que indica o discurso da
corõa. Accresce, Sr. presidente, que julgo tambem de
meu dever evi tal', quanto seja possivel, dlSCU ões inu
teis e, sobretudo, discussõe odiosas.

Não posso, todavia, deixar que passem sem reparo e
contestação algumas pl'oposições que têm ido enun
ciadas nesta casa, já com referencia ao gabinete, já com
referencia ao partido conservador, ele que eJle é repre
sentante.

O nobre senador pela provincia do Pará nos disse:
( O partido conservador é uma ave damninha que
sempre que penetra nos dominios do Estado, tudo es
traga e arruina: é preciso que toda a população do
Brasil faça preces para que a Divina Providencia chame
o partido liberal (10 poder e poso a este reparar os males
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por aquelles causados. »0 nobre senador pela provincia
da Blhia, o Sr. Nabuco, nos disse: « O partido conser
vador é como Jano, tem duas faces. J EJ não repetirei
a segunda. formula da sua proposição, que não me pa e

receu de um philosopho espiritualista, como considero
o nobre senador, mas de um pbilosopho ma terialista.

E porque, Sr. presidente, mereceu o partido conser
vador esta comparação do.nobre senador pela Babia?
Porque apresenta reformas liberaes, porque não se de
clara inimigo das liberdades publicas, porque não re
conhece que o partido liberal tem o privilegio exclusivo
cios dogmas Iiberaes !

Para que os nobre senadores possam sustentar a these
de que sómente elles amam as insti tuições liberaes no
Brasil, tomando a peito seu desenvolvimento e seus be
neficias pra ticos ; para que possam susten tal' que o par
lido conservador só tem por fim mantel' o principio da
autoridade, fôra preciso que os considl.'l'assemos como
inimigos da ordem publica. 1\1as, SI'. presidente, a ver
dade é o que acaba de dizer o nobre senador pelo Rio
Grande do Norte em toda altura de seu espirita e de sua
lmguagem bl'ilhante; a verdade é que assim o partido
conc;el'vador como o liberal querem a conciliação da li
berdade com a ordem. A dilferença está, senhores, no
modo como os dous partidos procul'am resolvei' este
gl'ande problema da sl~iencia politica. Se, pois, o par
l.Ldo conservador póde ser comparaJo a Jano ou tem
duas faces, porque quer a ordem e quer a liherdade,
vós incorreis na me ma comparação, porque vos faço a
ju<;tiça de crer que querels a liberdade com a ordem.

Sr. presidente, o nobre senador pela B.lhia, a quem
estou respondendo, nos disse que a missão do partido
conservador era uma missão passiva; de sorte que S. Ex..
nos faz o favor de consiierar como representantes de
opiniões mortas, e o partido liberal como representante
de opiniões vivas. Mas d'onde vem essa ditTerença? a
nossa origem não é a mesma? o partido conservador
representa acaso privilegios, ;interesses de alguma
classe? seus interesses não estão identificados com o
da nação? (apoiados) porque pois estabelecer semelhante
difi'erença ,

Desta illusão nasceu, Sr. p~esidente, a sorprcza com
que alguns dos nobres senadores, e principalmente o
Dflbre senador por l\Iinas Gel'aes, que hojg fallou, re
ceberam o discurso da corôa, ou os projectos aonnn
ciados pelo gabinete actual. Elles suppunham ter o
monopolio da idéa liberaes; ma esta illusão de ap-
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pareceu, assim como têm desapparecido praticamente
tantas outras. (Apoiados.)

Senhorf's, nem no paiz classico do nosso systl'ma de
governo, onde o panido conservador tem out,'o ca
rflCter, onde represl'nta intel essl's socia ... s e privilrgios,
que não existem entre nós, nem mesmo ahi o paJ'
tido conservarlor é inim igo da Ii herdarie. Os tM'YS
muitas vezes tem realizado reformas I bel'aes (npOl:a
dos); já o disse o nobre presidente do con elhu do mi
nislerio passado. Quem ignora que a enJanCipilção tios
catholicos foi obra do partido toty?quem não sabe que
muitos tO?'ies tambem concorreram, depois desLa para
a reforma parJ<.lmenLar? quem não abe que no seu
ultimo mini terio DiSl'aeli promoveu a reforma elei
toral, alargando o principios Iiberaes sobre que deve
assentar a escolha dos representantes dá nação na ca
mara dos communs ?

Se o partido conservador. r. presidente, fosse o que
pretendrlTI os nobl'es senadores eu Ibt's pergun Larin:
que significa essa denominação nos proprios Estados re
publicanos onde ella existe? que quer dizeI' um con
servador no seio de uma republir.a? quer dizer um ini·
mipo da liberdade, das iusll tu içôes livres ?

E' nece sario, portanto, buscar a dilTerença entre os
dous partidos obre outra bae; a diffel'ença é aquella
que ha pouco assignalou o nobre senador pelo Rio
Grande do Norte' e. tamos de accôrdo nos principiO!,
fundamentaes; queremos a constituição e reconhecemos
que os prineipios liberaes nella tem suns mais solidas
garantias. E' no desenvolvimento e applicação de ses
principios ás neccssiüades do nosso tempo que pode
remos divergir, e temos divrrgido.

Ainda hoje se mostrou bem pa tente a di \'cl'gencia que
exisle no p;ntido liberal, pelo menos em uma p:rande
parte delle. O nobre senador pela provincia de Minas
Geraes, que tanto reclama para i os fÓl'os 110 liberalismo,
deprellende-se bem do s.~u discur o que, não "e animando
a combater a grande reforma du estado sl'fvil, todavia
oppõe-Ihe mil duvidas, mil embaraços e opina por um
adiamento indefinido.

l'ara justificar, SI'. presidente, o direito com quean
nnnciamos no di~curso da corõa refor ma li b raes, que
nos propomos realizar tantoquanto depl'nda da ellcacia
e sinceridade de nos..o~ esforços, eu aiOlh observarei ao
nobre senador que no B..a~i1 o partIdo conservador mai
de uma vez, e ainda nos ultimos tempos, tem tido por
missão defender as prerorrativas do parlamento contra
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os abusos do poder; que a reforma eleitoral, iniciada e
levada a etreito em 1855, reforma que sub>tituiu a
eleição por provint:ias pela eleição de circulos, foi obra'
do partido consel'val1or.

O:-)R SOUZA FRANCO :-Ql1e revogou logo, em pouco
tempo.

O ';u. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Não a revogou; am
pI iou os distl'Íctos eleilorae' ; os ci rculos que era mde um
passaram a er de dou e tl'es deputados; e is to se fez
com o voto de muitos Iiberaes, que tinham assento na
camam temporaria. (Apoiados.)

O SR. SOU/,A FRANCO :-Contl'a o meu.
O SR. BAI\ÃO DE COTEGIPE: -Estava em unidade.
O SR. PRESIDI!: 'TE DO CONSELHO :-1\1as, SI'. preRidente,

não !la necessidade de allegar mui los outros melbora
ml'ntos moraes e materiaes que o Brasil deve á iniciativa
e eRfol'ços cio partil10 conRervadol'. Não pretendo negar
serviços nem capacidade ao partido liberal; mas o que
não posso ouvir sem repal'ü, sem contestação, como
estou fazendo, é que os nobl'es senadores não se limi tem
a louvar o seu partido. a exalta r suas grandes qual idades,
mas ao mesmo tempo procul'em deprimir e aniquilar
mOl'almente o partido consel'varlor.

O SR. SOUZA FIUNCO: Em palavras; mas V. Ex. e
seus amigos mutilaram pOI' factos.

OSR. PIIESIDENTE DO 80NSELHO :-Estas recriminações
nos leval'ialU longe: calla um de nós empl'e teria que
oppõr aos seus ad versarios ... Hoje nos disse o nobre se
nador por Mina Gerae, que ogabInete de 1ô de Julho foi
um gal}inete reactor, fez o que nunca se vira ne te paiz.

O SR. SILVEIRA LOBO :-E' verdade.
O R. PRES10E~TED'l CONSELHO: -Felizmente o nobre

RenaLlor pelo IÚO Grande do N,JI'te acaba de avivaI' a me
moria da oppo ição liberal, recordando o tempo do seu
dominio, durante o qual o enfraqueeimento da vista do
nobre c nador por .linas G.:lracs não lhe penni ttia ver
o abuso que se iam praticando suh ua intluencia.

O :::la. ouz.~ FRA CO :-05 mão 'exemplos pegam.
(Ha ta·rios apartes.)
OSR. PRESLDENTE DO CONSELHo:-Querer-se-ha dizeI' que

esses abu. o!> íntencionalmente partissem da vontade do
governo? Nio; lUas para I'cLlarguir ao nobre enador, em
dJfe a do gabinete de 16 Lle Julho, poderia invocar aau
toridade inc;u~peita de seus corl'eligionarios.; poderia
citai' 'o facto de viQtima~, que aqui vieram pedir uma "I
ol'dem de habeas-corpus (os vereadores cle uma camara
municipal) e a obtiveram •... Para que, porém, revolver
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todo esse pas ado? Srja o nobre ellador j ustu [Jara
comnosco: seja tolerante, que tambem o seremos.
Abusos tem-se praticado sob um e out.ro dominio;
procuremos reprimil-os. Não póde estar na in tenção
dos homen esclarecidos que factos dessa ordem se per
petuem.

O nobre senador fallou da ultima eleição; mas, se
nhores, será preciso que eu agora repita o que tanta.
vezes se disse nas duas ultimas sessões 'I Que culpa tem
o partido con~ervadol' de que os liberaes tomassem a
resolução de abster-se, de retil'ar-se das urnas e ceder o
campo a seus adversarios?

O SR, SILVEIRA Lono :-Veja o que houve.
OSU. PRESIDENTE DO CONSELHo:-Quererá o nobre se

nadol' que lhe recorde tambem a sorte que tiveram os
pouco que escapal'am ao naufragio do Rio de Janeiro,
Minas Gel'aes e Parahyba, na primeira legislatura do seu
dominio? Esses poucos não viram cerrarem-se-Ihes as
portas da camal'a, unicamente pelo exclusivismo que
então dominava?

Sr. presiden te, o nobl'e enador pela Bahia enunciou
ainda uma proposição, que merece o exame do senado;

. Ex. no disse,justiOcando a esterilidade dos minis
terios libcraes nesLes ultimos tempos, que seu partido,
mesmo quando no poder, não tem podido realizai' sua
idéas, porque não tem governado a sós, mas sim acom
panhado ...

O SR. SILVEIRA Lono.:-Apoiado.
OSn. PRESlDENTE DO CONSELHO :-... tendo conLra si o

conselho ele estado e a camal'a vitalicia.
Senhores, esta proposição é insustentavel. Os nobres

senadores que se dizem os campeões da inelependencia
ministerial, pretendendo compreheneler melhor do que
ninguem as relações que devem existir entre os mi
nistros e a corôa, e mostrando-se Lão altivos a este
respeito, os nobres senadol'es não têm, não podem ter
de certe, o direito Qe dizer-nos que governal'am, mas
tolhidos, sem poder realizar a suas idéas. O Brasil in
teiro tem nesse caso o direi to de perg'untar a SS. EEx.
porque se conservaram no poder (apoiados), porque [,Ião
vieram declal'ar ante o paiz que não podiam fazer
triumphar suas opiniões e planos. Quem obrigou chefes
do partido liberal a manter-se no poder sob condições
que não podiam ser honrosas para quem o conservasse?
(Muito bem I) .

O SR. SOUZA FRA.NCO :-Já eu o disse no discurso que
se publicou hoje,
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o SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O nobre senador
foi injusto quando disse que não podia o seu par
tido realizar as idéas que tinha em mente e a que
estava obrigado pejos seus compromissos para com
o paiz, porque o conselho de estado lhe era adverso •
. enhores, o conselho de estado não se póde impor a mi
nisterio algum (apoiados); e se ha um conselheiro de es
tado, que possa servir de embaraço ao gabinete, tem este
odireito de arreda I-o do exercicio desse cargo (apoiados);
se 11a alguma força capazde detel-o neste proposito, elle
deve então retirar-se do poder. (Apoiados.) O conselho
de estado nunca serviu de embaraço aos ministerio
liberaes ; antes lhes pres tou cooperação leal e util. Disto
pMe dar testemunho o nobre presidente do conselho do
gabinete de 3 de Agosto, que já nos disse que o conselho
de estado nunca fôra embaraço á sua administração.

O senado, Sr. presidente, foi, como pretendem os
nobres senadores, a causa de não apparecerem as re
formas liberaes? Pois esta razão poderia absolver o
partido liberal de sua falta de iniciativa e empenho em
manifestar e sustentar suas idéas? I

Não procedem as. im os liberaes ela Inglaterra; ainda
mesmo quando contam com resistencia obstinada na·
camara dos lords, elles apresentam suas reformas, pro
<;uram chamar em favor dellas a opinião publica e vão
tom essa força, quasi sempre irresistivel, ante a outra
camara. Foi assim que a reforma eleitoral pas ou, a des
peito da cama!'a dos lords, sem que fosse preciso que a
corÔa nSasse do recurso de creal' uma maioria artificial,
por meio de nova fornada de pares.

Se o partido liberal tinha a peito essas idéas, se e Lava
concorde nellas, devia iniciar seus projectos, devia
fazei-os passar na camara temporaria, e trazei-o:> ao
senado; e se esses projectos reclamados pela opinião
publba, concebidos com tanta sabedOl'ia e acerto, que
fossem a expressão das necessidades do paiz, não rece
bessem o assentimento do senado, o partido liberal
:licaria em uma posição brilhante, collocando a maioria
desta cama l'a em conflicto entre seus preconcei tos, sua
obstinação e a opinião publica.

Nossos adversarios, porém, .nâo apresentaram estes
projectos, porque não podiam chegar a um accôrdo.

Os nobres senadores faliam na divisão da camara
temporaria. 1\1as, Sr. presidente, dado que o partido
conservador cahisse no estado de indisciplina e divisão
em que cahiu o partido liberal nestes ultimos anDOS,
nós teriamos razão de. atlribuir este facto Pro grand
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parte aos e)(emplos funestos da si tuação passada. Fe
lizmente estamos muito longe dos desse estado ..•

SI'. presidente, o nobre senador pela provincia da
Bahia, o SI'. Zacarias, alJudindo ao facto, que tanto
sorri á opposição. rIo fraceionamento da camar:J tem
poraria, disse qur ('''tn facto era consequencia do PITO
com:nettido pelo pre idente do con~elho quando dedarou
pel'ante aquella camara que não aconselharia a disso
lução, se fosse rejpitado o projecto de reforma tdo
estado servil. Senhore , creio que os hoorados oppo
sicionista' se illudem no alcance \Lur, dão áquelle
accidente occorrido na camara dos ~rs. deputados.
Eu espero que os nosso' correligionarios dessa camara
não imitarão o exemplo da camara liberal. ..

O SR. FIGUEIRA DE MELLO : - Apoiado.
Ú SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-...que era dirigida

pelo nobre senador por Mi nas.
O SR. SILVEIRA LOBO :-Está enganado, nunca dirigi

camara alguma.
OSR. PRESIDENTE DO CONSELI:IO :-1\1as demos que haja

alguma divisão' que se seg-ue dahi ? Que o minister:o
deve retirar-se? Pois o nobre senador pela provincia
da Bahia;o Sr. Zacarias, não nos deu o exemplo de
manter-se no poder não obstante a opposição que
tinha no senado, e a discordia que lavrava na camara
dos deputados?

O Sn. ZACARIAS: - Nunca me faltou apoio na ca
mara dos deputados.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELl:IO: -O nobre senador
não tinha opposição na camara?

OSR. ZACARIAS :-1\Ias tinha serr.pre grande maioria.
Eu nunca di se lá que não seria dis olvida: a que tão
é esta.

O SR. PUESIDENTIj; DO Co SELHOO: -O Rimple. facto
de uma divisão na camar'a tempúraria (eis a minha
proposição) não era moLivo para que o ministerio c
reti rasse, para que se considerasse a si tuação perdida...

O SR. ZACARIAS: - -ão ha paridade.
O SR. PRESlDEN1'E DO CONSFLHO :-.... porque V. Ex.

mesmo nos deu o exemplo de governar estando a
camal'a dos deputados dividida ....

O SR. ZACARIAS :-Não, não; perdôe-me.
O SR. PRESlDFNTE DO CONSELHO :-.... e em uma luLa

acrimoniosa e apaixonada.
OSn. ZACARIAS :-0 ministerio tinha grande maioria;

tinha mais de 80 votos, o que é muit.o ililIerente ; não
11a portanto paridade nenhuma.
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o SR. PRESIDENTE DO CONS' LHO: - O nobre senador
rep~te: • nã.) h I parillaue' o M IS qual é o facto a
1'e"o 'ito do ,[u:J1 nJo l1a p<lri<1a.le?

O S \. Z.-\.C.\RIAS: -Eu falIo da hypothese da resis
tenela.

O SR. PRESIOENTE DO CONSELHO: - Ma" não f'stou
ag-ora ng-ul"ando ar ltypotl1l'. l~S do n( hl"o ,P'1adol' ; r tou
tlisco'Tenuo para r'e~pondrr a S. Ex. E I disse que
o . ímples fJcto ue u lla divisão na camara tempo
raria ...

O Sn. ZACARtAS :-1\'1.IS uma vez que esta (Jivisão é
toda do pIl'lido do nobl'e ministl'o, a3 circulllslandas
são muito diversas.

O SR. PREsrm.NrE tVi<;ronde de AblPlé) :-Attrnção I
O SR. PRESLDENTE 00 CONSELHO :-Irei a este "noto;

mas dei'k-me s('!!liir o cursu tias minh;ls irléas. O
nobre senador quer que vá de salto ao seu dilemma.
Tenha paciencia, lá chrcal'el, .•

O ~R. Z.\CARIAS: -1\1eu não; do Sr'. AlrI1C<lI', ao qual
V. Ex. respondeu muito mal,ou muito b~m. se quer
retirar-se.

O SR. PRE~IDEN-rIi: 00 C'NSELHO :- .•. Sou obr'igarlo
a reprtir, pelas intf'ITUpÇ(lPS do nohre senadnr. O
simples farto ela elh hão tia camara, não era n,otiyo ..•

O SR. ZACHlIAS:- ião felHei da divisão da Gamara.
fal1pi da I'Psisíencia e!Tecti '·a. .

O Su. PIlE~IDE"1'E DO CON'EL '10: - •••• pnra qUi) o mi
Dis~el'Ío nas cir('um~télncins cm fJue 1i0~ achal1los Ul'ilSSe
da 11 "lUa a que ali u,1 i LI o nl bre SI·'II;tdol. 81', porém, ve
rificasse não r.onLlll' maioria, faLto que os D(,bres sa
nadores não pollem affirlllar •••

O SR. ZACARl.\S:- N I lJypothese.
O SR. PRESIDENn DO CONSÍ'.LHO: - .' e para oqual não

ha fundamento, a conjuncLlIl'a el':l outra, e o ministerio
veria entiio qual era II seu deveI'. (Apoiados.)

O Sn. SILVEIRA LOBO :-0 seu dever era l'l'lirlll'-se,
não tem outro: quebrarla a arma, é retirar-se.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Se eu quizl's-e se
guir as liçõe UO 1I0bre senador pela provincia na Bahla,
que aqui no~ l'PCurdOl1 o pl'ocl'dimeu!o de PiLl, eu
diria que um ministerio pMe mantrl'-se por alg-uill
tempo nõ potler sem maioria, sem dissolver acamara,
nem retirar-se. '

O SR. ZACARIAs:-Mas nunca dizendo que não havia
de dissolver. ":

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Quando Pitt subiu
ao poder •• , .,

22
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o SR ZACARIAS:- Não disse que nâo dissol via •...
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :- ... poucos volos ti

nha na camara dos communs. l\fl'nsagens sobre men
sagens foram apresentadas, pl'dindo ao Rei que des
tituisse o ministerio, que não era digno da confiança da
cor6a nem da confiança do povo ...

O SR. ZACARIAS: -Pi ti. não declarou que não dis
solveria: é a minha quest.ão

O SR. PRESIDENTE DO CON ELBO :-... Pitt resistiu com
toda a prudencia e firmeza a quasi toda a camara dos
communs.

O SR. SILVEIRA LOBO :-Temos novo Pitt, aqui.
O Sn. PRESJDENTe:-Atlenção!
O SR. PRESIDI'NTE DO CONRELHO : - Aqui não ba Pi tt.

aqui ha Lcbos t PIl'rnnllOs E, pOIS, não tenham os nobres
enadores lanta sl'freguidão ...

O SR. ZACARL..S: -Nl'nhuma.
O SR. PRESIDENTE DO CONRELUO: -Ainda é cedo para

tocar a rehate nos ~eus acampamentos; esperem que a ca
IDara dos deputados se pronuncie. Eu confio que ella ha
de manifestar-se com a prudencia, e com o patriotismo
que caracterisa os. eus membros. (Muitos apoiados.)

O SR. ZACARlAS:- Vá por ahi.
O SR. BAnÃo DE COTKGlPE:- Como é isto? Estão de

acc6rdo com os fi inistros, querem-lhes dar apoio e fazem
destas arguições? I

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHo:-Sr. presidente, o
nobre senador re.cordou o que se passára na camara dos
depu tados en tre Ilim eo illustre deputado pela prov incia
do Ceará, o Sr. Alencar, IDas não referiu os factos
com toda a exactidão. Dizia aquelle illustre depu tado
dirigindo-se á Cflmara : ~ O ministerio não quer de vós
senão a approvação desta proposta para a "iagem do
Imperador; depois a do projecto do estado servil; e
se este não fór approvado. sereis dis:,olvida. »

O SR. ZAC... RIAS: - Se fór approvado ficareis encos
tada.

O SR. PRESlDE 'TE DO Co ELHO :-Eu di se, respon
dendo, que não estava na intenção do ministerio acon

elIJar a dissolução da camara, que era hypothese não pre
vista. (Estou explicando o meu pensamento.)

O SR. ZACARIAS :-Não devia ter feito esta reve
lação.

O SR. VISCONDE DE S. VICENTE:-Revelação de con
fiança.

O Sn. PRESIDENTE no Co SELHo:-Seacaso acamara,
cansideranrlo, como merece er considerada, a propost:l
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relativa ao estado servil, entendesse em sua conscien
cia .que a devia r('jeitar, unicamente pela rejeição do
projecto nio julgaria eu prudente aconselhar a dis~

solução. l\ia~ esta proposição é diversa da que figurou
o nobt'e senadot" quando suppôz que o ministerio de
.~armou-Sp. e commetteu um erro imperdoavel. ..

O SR. ZACAllIAS:-D' rerto.
O SR. PRESIDENTE uO CJ~';ELHO: - .... em declarar

que em nenhuma hypotlJese lançaria mão deste meio
constitucional. Se taes circumstancias se dessem (o
que não é de esperar, nem po~so pre,er) que a dis
:otução fos:e um caso, na pltrase da nossa lei funda
mentaI, de sdlvação do Estado, creio que o ministerio
teria decisão para cu;nprir o seu dever.

O SR. Z \CAnIAS: - O:t 1 isto é retirar I
O SR. PUg';IDENTE DO CONSELrIO;-!·to não é retirar,

é confirmar.
O SR. ZACAHIAS:-Pois então vá dizer lá isto.
O SR. SILVEtuA LOBo:-Aqui está porque não creio

em p.tla vras I
O Su. PRESIDENTE :-Attenção.
O Su. PUESIDENTE DO CONSELHO:-O nobre senador

não confia senão nos meios de coacção, e eu contio
nos meios persuasivos e neste caso só IlOS meios per
suasivos. (Apoiadus.) Nunca entrou no pensamento do
ministerio conseguir esta reforma violentando a con
sciencia dos seus amip'os (apoiados); seria um erro im
perdoavel. (Apoia'los.) Eu já o disse aqui: se esta reforma
encon trasse contra si os pl'ecol1ceiLos, a resistencia
combinada de um pal'tido, ninguem a poderia resolver
sem cau 'ar grandes damnos ao paiz. (Apoiados.) Cumo,
pois, levar e. te negor.io a viva força, como suppôz o
nobre senador pela provincia de Minas? E não vemos
que quando invoca'nos o apoio dos nobres senadores
pa!'a que esta idéa seja realiz:tda do modo mais con·
ven ien te aos in teresses nacionaes, é o nlbre senador
quem procura l('vantar apprehensões con tra o projecto,
bem como o nobre senadúl' pelo Pará?

Disse o nobre senado!': « Vós apresentais este pro
jecto sem nada haverdes preparado. B E quaes eram
as medidas. que de'-iam preceder á apresentação do
proj"cto? E en tão porqne dizieis aqui o anno passado
que o gabinete de t6 de Julho devia quanto antes apre-
entar o seu pensamento sobre esta reforma ...
O SR. B..\RÃO DE COTEGI"E: -Apoiado.
O SR. PRl!:SIOENTE DO CJNSELHO :-... se reconhecieis

que faltavam os dados preliminares, as medidas col-
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fateT'1les lJ não sei o que mais que, em "o~so par cer..
devia preceder o projl'e!o, porque cm vez dI' exigirdes
do !!ah"nl'te ele 16 u,' Julho que aprf', ('ntas~e nm pro
j to, lião o c('n"ura~te:i porque não in ciava eS:iIlS me
úi,las pl'lliminlll't's?

SI'. pl'f'!'i,II'I1tê, o d,ocnrso do nohre senador 1)I'Ia pro
vi ,cia de l\Iin I~ lião f.'z sellão confirmaI' aquillo que
e J sa bia e jd disse ne~ta ca.-a ma i~ de uma vez; é LJ ue
nl'sla qUt'stão ha llbel'at's de accôrdo com consena
dOl"l's ii favor c COnll'a o pr j"rto.

O SR, Vl~CONDI'; IIE S. VleE TE :-Apoiado,
O SR SILV~:lllA Lono :-D-:claro que quero a medida,

ma" quero-a pl'llcl('nternpnLe.
O Su" PRESIDENTE DO CONSELHO: - O nobre senador

qu!:'r a meulda, 1I1a" prudl'nteml'nte; e não se lembra
do n~o que elle t,'m ,elUpre par'a o pal'tido conser
varlor qua ndo lhe fa lia em JlI'0':Si'esso len 1.0 e l'dIec lido.

O SII. ~lI.vr;:IRA Lano :-Quer comparar uma ml'e1ida
sl)cial eom reformas poliLcas allladuradas na opinião
p hl" ca ?

O Sn. PR~SlDENTE: -Aflf'nrão.
O:::JR PIIE.'lDENTE 110 CUN~Ei.HO: -Pal'a os nobres e

mdol e:i qU(,1Il falia em pl'o)!l'esso Irllto e l'elll'dilio
ml~l'eCI' o J iso porque prol"t'rc Ull1a illusão, mas quando
S' traLa d,'=-La rdol'ma pt'la 4U;II se ('sLá r c!am,lndo
ha fanlo tempo, DI'I" s';lria ao nos~o progresso moral
e material e que tamb"m envol"e alto' inLC""p"sl'S de
ordem public,i e :wgul'ança indi' idu;lI, o nobl'e senador
s li dos ::oeus babito~ ol'dinarios, dle que é, permitIa-me
a ("(prc'~!':io, dlls mai' ardente~".

O $H. B'nÃo D" C'Tr.r.IP::-E11 Ilppal'encia.
O :;H, ~ll.\'EIIL\ L "BO: Quanud? E' prova disto só

mf"'le a 1110 xio dI \('z?"
O Sn. PnE:,WE'\TE DO C N"ELHO: - ..•. e diz: Q E~ta

"ro t 'ria lião e~Lá e"Ludilda; o fi UrlO ainda não eslá
m ,li UI'O I • O "a, Sr. prr., itlen te, SI' acaso fõ:'!IIo" a!'. i ln
P"o 'edclldo a "('spl'ilO da I pforma do l' fitado S\'I"\ iI. S('
g Il'a:llente lião consi'p.u IOil10S St'Il1I"!I<:nle mrlllol'a
JlH'IlLo "ocial pplos 1Ilpio" 1'l''!ulaf'l'3 e t1un unil'os podem
prp, ("nil' o, s us rHaio" c.; incon\'I'II!f'Jltf'S.

O ~~n. SJL\'~IR' Lono: - CJIDO ii e, no prrcipilando.
O ~'R rRlo::'IDENTr DO C'):>;<ELHO: -Não ha preripi

taçio, E' qlW o lIollre sl'nad"l' não ('011111 ce me"mo
os trabalhos que seus cOl'l'cligional'ios 1izel'am nestes
ultimos annos.

O- SR, SILVEIRA LOBO:- Quero a audiencia do paiz,
"quero o inquerito. ,l
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o SR. PnU;-;1DGNTE DO CONSELHO; -EsLa mateda foi
muito estudada dl.!rante um anno no con elho de es
tado ...

O S:l. SILVEIRA L')BO:- E:fú enganâdo.
O Sl\. P,n:s ou;~n: 00 C:}l EL.IO :-••• tem sido muito

:1i"C'uli la pela imrl'ensa; ru, examinada por uma com
mi.:;são especial úa ,'amara t ·ffijJ:>raria. Era então que
o nobre en:ldor devia faz.::t·-nos as Sllas exigencias e
diz 'r flue não era tempo para a apresentação de uma
m",lida dest:.l ol'dem.

Q lilHS foram, pOI'ém, os lweliminares qne o nobre
senadol' indirou? Eu não vi senão a esta tistica, os asylos
par'a os mpnores libl~rtados, colonisação, provavelmente
estradas de ferro, e' ouLros mp,ios identiros ...

O SR. SALLES TOItRES·HJ~IEM: - Canaes, etc.
O SR. PllESIDENTE 00 CO,\'SELllO :-.•. canaes, emfim,

todo;: os meios que podem favorrcer á lavoura, ao com
mel'cio e supprir os inconvenientes que nascem desta
mpdi'la ...

OSR B R\O DR COTEGIPE :-Elle em parte tem razão.
O "R. PnU:"IOENTE 00 CuN';ELHO: -Subordinai' a me

dida a e~;Le pro~ramma dt~ co\onisação, C<lnaes, estradas
de feno, asylos de e'lucação de menores libl'rtadus, es
tati,;tica, importal'ia procrastiual-a indefinidamente,
nunc" levai-a a elf,'ito.

O SIC SA YÃO LOCATO tministro da jll-stiça) : - Ficaria
adialla para JS lulcndas gTegas.

OSR. PngSlDENTC 00 C'1N~EI.r10 :-A estatii'otica, SI'. pre
sidente, sl'ria muito bom que a tivei'osemos; mas eslatis
tit:a ri~ol'osa é por venLul'acousa que e pos.,a consc,!{uir?
Sirva de f'Xemplo o recen. pamento do anno pa sado.

O ~R. PARANAGUÁ:- Apoiado.
O SR. Z\CARIAS:- ~'tâ V. Ex.. agora respondendo

ao: 81'S. Paulino e Figlleir,l de Mello.
O SR. PRES1ll::Nl'E 00 C ,NSELHO : - Estou rlizenc10 o

que tuJo,; sabell) sobl'e a clilTicllldade das eslatisLicas,
m0rmente qlnndo feitas para lins e~prciaes e no mo
mento d.l neces.-iJade. A rstatislica uão é preclsa para
a 1l1,~"idil capital do pl't.jêdO.

Ü;;)n FIGUEIRA DE l\lELLO: - Assim o disse o Sr.
Z,clrias na Sl'.sào de '1~ti7.

O SR. PRESlDE'lTE 00 CON';EI.RO :-Ppço ao nobre c
nadar por Minas que reflicta nesta ob.;ervação a q~e

não quero dar ~e,;envolvi.mento. Aquclle$ que aceI
tarem a idéa c:apltal do proJecto, que liberta as gerações
futuras, esses não podem em conscienci~ adm~ttir o
adiamento ind tinido do nobre senador por MIna.
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oSR. SILVEIRA LOBO :-Não quero que se adie; quero
que se pense, se estude e que o paiz intervenha.

O SR. PRESIDENTE no CONSELiiO: - E a intervenção
das camaras não é a intervenção do paiz? Sr. PI:O·
sidente, para as questões que suscita o projecto temo
dados sufficientes. Se tratassemos de uma outra ordem
de prov.Jencia , então caberia saber o algarismo exacto
da população, com todas as especificações de sexos,
idaJ( s, profi ões e as localidades por onde e teja dis
tribuid:t. Careceriamos mais saber com todo o rigor
o movimento annual da mesma população. MJs, para
as meditlas que adopta o projecto, não !la necessidade
de uma estatistica como fóra preciso no outro caso.

O nobre senador pela provincia de Minas está de ac
côrdo no seu pe.n.:amento, que eu Cl'eiO ter bem peno
trado, com o nobre senador pela pl'ovincia do Pará,.,

OSR. SOUZA FRANCO :-Ao contrario.
Ú SR, PRESIDE. TI> DO CONSELHO :-E os dons estão com

pletamente di vergen tes dos seus amigos poli ticús que
furam os mais afoutos em iniciar a reforma de que se
tra tu.

De que modo, Sr. presidente, se pronunciou ares
pei to desta mal eria o nobre senador pela provincia do
Pará, que se nos apresentou aqui como o representante
mai legitimo do liberalismo? S. Ex. nos dis e, met
tendo á bulha a apresentação da reforma: « Admiro a
vossa coragem. Vêde como o rei da Prussia se pl'eparou
para a campanha contra os Francezes. Que serie de pro
videncias não tomou de longa da I.a ; que thesouros não
accumulou. E quereis entrar nessa cdmpanlla sem re·
cursos i~uaesáquelles? I D Vê-se, pai, CJue o nobre se·
nadar entende que este projecto não podia er iniciado,
sem que primpiramente trat.a', emos de accumular
grandes saldos no thesouro, (não sei até quanros mi·
lhões) e nos occupassemos préviamr.nte com todas as
mtdldas que podiam trazer esse cumulo de pi o 'peri
dad(' .

O SR. SOUZA FRANCO: - Quero que V. Ex. mostre
no meu discurso a idéa de adiamento da manumissãú.

O SH. PRESIDENTE 110 CONSELHO: - Se o nobre sena
dor disse que não nos tinhamos preparado, que o es
tado do thesouro não era prospero, porque não tinha
saldos ...

O SR. SOUZA FRANCO:- E é assim que ha de prepa
rar-se?

O SR... PRESIDENTE DO CONSELHO; - •.• não se accu
mularam thesouros como osque o rei da Prussia reuniu
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nas alJobada:; de sua casas fortes; como é que peu
sando assim o nobre senador não queria o adiamento?
Pois o nobre senador tem algum condão magico par:l
fazer apparecer consideraveis saldos no thesouro da
noite para o dia?

O SR. SOUZA FRANCO: - Não se segue que não pos
sa I'''provar' o que ossenhorf's tem feito.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -SI'. presidente,
os sacrificios pecuniarios que eSW-projecto póde tra
zer não se verificam immediatamente; elles hão d
verificar-se, pelo menos, oito annos depois da data da
lei. E aqui respondo tambem ao nobre senador pela
provincia de Minas, que queria fossemos crear asylos de
educação de menores, quando a lei ainda não passou.
De maneira que a prevideucia devia chegar até e te.
ponto!

Onobre senador pela provincia do Puá. com intuito
que não me pal'eeeu de um apostolo desta idéa, nos disse,
l/ue a indemnização marcada pelo projecto era supe
rior ás forças do thesouro.

Senhores, eu sei que alguns estadistas no conselho
de estado não julgaram neressaria a indemnização, que
oITerece o projecto, concordan lo nesta parte com o
trabalho da commissão especial da eamara temporaria ;
mas osqueassim pen am concedem menos aos proprie
tal'ios agricolas do que a proposta do govel'llo. Em todo
caso essa indemnização não póde montar a milhões,
como disse o nobre seuildor pela pl'ovincia do Pará.
Não sei em que dados S. E-::. fundou-se; mas adoptando
os dildo esLaLi Licos os mais desfavoraveis, e suppondo
que tenhamos 2.000.000 de população escrava, não Le
remos no primeiro anno, isto é, no oitavo depois da
lei, primp.iro em que se erifica a indemniz1ção, mai
do que 27.600 menores. Se ti ves. emos de pagar a in
dernniz'lção em capi tal e não em renda. e lariamo~ ainda
assim longe ue uma uespeza de milhões. Mas, pagan
do-se os juros deti % em tit.ulo:; de ()OO, ,a indemnização
será prox.imamente de 9J3:000. 000. Elia vai diminuindo
dalli em diante pela lp,i natural dos obitos, e no fim de
30 annos, em que se extingue a divida, não excederá
de Hj.385,OOO~OOO. Isto é na supposição de que todos os
propl'ietarios prefiram entrerral' os menores, quando
cheguem â idarle de oito annos, a indemnizar-se pOI'
seus serviços até a maiol'Ídade de 21 annos.

Não venha, pois, o nobre senado!' pelo Pará, que se
uizamigodesta idéa, que nãoqucl' o adiamento da !'e
r l'ma. tlpr()~ent:)l' um :lrilllment·() que eria poneros
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contra a admissão do projecto, que ou nos levari.l a
abrir miioda rcfurma, ou a adoptarmos o principio, que
teve maioria no con~elho dt· E..;lado, a mesma idéa uo
projf>cto ~t'm ind,'mnização al~utlJa.

Tratando se de rrfonDa~, Sr. presidente, eu devo
ser frauco com os nubrrs senadores cln opposir;ão,
Fallou-. e na reforma eleitoral., e alguns nobres sena-o
dOI'es entenderam que o mini lerio apresentará um
projrcto sobre este assun.plo, tendo por base a elrição
directa. N:io é este o nOESO pensamento. Aqui se
observou que o gabinete de 16 di' Julho, do qllaltive
a honra de fazer parte, apl'l'sentára na outra eamara
um projecto de reforma eleitoral, que adoptava os
dous principios, a eleição indirecta e a directa; e
acrescentou-se que, sendo eu mrmlH'o daquC'lle ga
binete, df'via ser solicillrio rom elle ne. sa proposta.

SI'. presidl'nle. quaudo o projeclo de reforma elei
toral foi apresentado lia camara trmpoJ'aria o anno
passado, pu eslava fóra do raiz. Lr'udu-o uos jor
naes, esrl'evi 10{.1:0 ao meu nobre am go, o SI'. Barão
de Cotegipe, dizendo-lhe que eu duviLlava da rons
titucionaliLlade do projecto no tocante à elriçào di·
recta; pIle re pondeu-me que esperasse por SI us al'
gumentos, que tinha ra,zões com as quaes sHppunha
convencer-mi' de que cu est;Jva em ('1'1'0 julgalldo 11 elei
ção directa mrdida anli-constilucional. Quanrlo re
gres ei, os dias do minif;tl'rio e:-tavam contados;
não tive occasião de di. cutit' essa reforma, de ouvir
as razões de meus coIlegas em favor da couslitucio
nalidadeda med ida. Se o ca. o se désse , era meu pro
posito, a não srr convencido, cumprir o devei' que
a con~ciencia me impunha.

Reflectindo sobre a ma leria, ainda não pude p!'r-'
suadir-me de que se pm:ga decretai' a ell'lt:ãO uirc:::ta
sem re.forma da constitUição do Impel'Ío. Eu sabia que
homens importantes cio parliLlo conservador tamb('fi
pensavam deste modo, e creio que a mesma opinião
se tem manifestado do lado do partido liberal. porque
o nobre senado,' pela provincia de Goyaz, interpelhlll
do o gabinete tran:-;acto a J'C peito desse objecto, de
clarou logo que a eleição directa sem reforma da cons
tituição seria uma vid,l~ão desta.

Entendemos, por consequencia, que o melhor era
apresentar um projecto que désse mais garantias de
liberdade ao voto, providencias que tendessem a
coa1'etar os abusos que a l'xperiencia tem demonstrado,
em emprehender uma re.forma, que na opinião de
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Filuitos seria inconstitucional. O pl'ojecl.o da cleÍ
ção directa encolítl'aria tão grande embaraço nas duas
camal'as, qlle não poderia, ainda qllanuo vingasse,
passar a tempo de regular as eleições futuras.

Eu darei ao senado as razões que tenho p<tra con
siderar que a eleiç.ão directa encontra com a consti
tuição do Imperio. O nobre senador pela provincia
ela Rahia o Sr. Nabuco, nos disse qual a difTeTença
que no seu entender existe entre a eleição indirecta
e a directa. A dilferença é que no primeiro caso o
cidaLlâo activo vota por um intrrmediario, e no se
gundo vota pOl' si mesmo. 1\1as, senhores, o al'gu
men to do nobre scnad 01' é especioso; o di rei to de es
colher um eleitor de pal'ochia, não é o mesmo que o
direito de escolher um f"l?pl'esentante da nação. Acons
tiluição, estabelecendo os dous gráos, entendeu que
o cidadãO activo, que tinha a aptiuão nccessaria para
escolher entre seus comparochianos os mais aptos
para elegerem d'entre as sumidades do paiz os repre
sentantes da nação podia não ter aptidão para fazer
a segunda escolha. A eleição directa, pois, ampliaria
o direito da massa geral dos cidadãos activos; aquelles
que a constituição não julgou aptos para eleger os
rrpresentantes da nação, mas sómente para escolher
intermediarios entre seus compnrochjanos, agora
seriam chamados directamente a escolher esses repre
sentantes. A ampliJção de direitos seria neste vaso
evident.e.

Se acaso a eleição dire ta não as entasse sobro a base
do suffragio actual, que é quasi universll; se elevasse
o censo, então haveria uma re tricçãü de direitos,
porque muitos cidadãos, que hoje pertenccm ás assem
bléas parochiaes, que têm o direito de votar, ficariam
privados deste direito. '

Assim penso, sem apr.eciar agora as vantagens da
eleição directa e sens inconvenientes, quando compa
rados com a eleição pelo systema actual, que essa re
forma se não poderia fazer sem tocar na constituição
do Imperio. Entendeu, púis, o gabinete, sabendo
que muitos pensavam cio mesmo modo, que não devia
offerecer uma reforma sobre semelhante base. O pro'
jecto flue apresentaremos a camara dos Srs. deputa
dos não estabelece o principio da eleição directa;
consi. te em providencias que, a nosso ver, podem
cercear muitos dos abusos que a experiencia tem
assig-na lado.

E' t.empo, Sr. presidencle, de respol)der ás argui
23
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çoes que o nobre senador pelo Pará dil'igiu, não
tanto ao gabinete como ao partido conservador.

O nobre senador nos disse que o partido a que
pertencemos, quandu sobe ao poder, consome GS re
cursos que lhe lega o partido liberal e leixa as
cousas em estado tal, que é preci o que intenrenha
a Divina Providencia para que os liberaes voltem
ao poder. Neste empenho o nobre senador foi ao re
Ia torio deste anno, con. iderou a demonstração do esta
do do exercicio corrente, e di e-nos que havia uma
de peza de 1ü6.õ32: 094~ ; o nobre senador poderia ter
ido adian te ...

O SR. SOUZA FnANco:-E fui.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - . . .. porque o

algarismo eleva-se a H9.75'2:09iS, despeza enorme,
dis e S. Ex:., tendo cessado a guerra e não lia vendo,
portanto, despezas extraordinaria'.

Ora, Sr. presiden te, a primeira olJservação que
occorre é que, cessando a guerra, não ce!'saram in
continenti as despezas a ella conc.ernen tes; os seus
etreitos continuam e continunrão por muito tempo.
Em segundo lugar, quem examinar e a demonstração
que se acha no relataria, " rá que ha ahi dous cre
dito!' extraordinario , um da guerra, outro da ma
rinha; o primeiro na importancia de 7.667:001B, e
o segundo na de 8.8iSl :2915, que repre entam em
grande parte despezas da guerra . Vê mais que aqui
estão comprehendidos crerl itos especiaes pa ra despezas
não previstas ne te exercício, e que se devem con
siderar despezas extraordinarias ; neste caso estão o re
censeamento da população,-3.365:950$ para as obras
ela estrada de ferro de D. Pedro II,-600:000~ para
abastecimento d'agua á cidade do Rio de hnejro,
l!OO:OOO~ para execução do systema metrico. Observa-se
mais que neste exercicio, até ao fim de Abril, se amor·
tizaram 13.220:000~ de bilhetes do thesouro. O nobre
senador nem esta ultima verba considerou. Como, pois,
o nobre senador nos diz que a despeza do exercicio
corrente é estimada no elevado algari mo de H9.
752:09~#, sem que houvesse despezas extraordinarias,
porque a guerra cessou? Onobre senador foi mais longe
áinda em suas asseverações e disse que a guerra cessou
e as despezas continuam do mesmo modo, senão em
maior escala.

O SR. SOUZA FRANCO: -Em maior escala, não.
O SR. PRE IDENTE no Co 'SELHO : - Sr. presidente,

quando uma autoridade da força do nobre senador,
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qne applica seu talento e seu tempo precio!io cons
tantemente ao estudo dcstas materias, avunlul'a uma
proposição como a que acaba de enunciar, é preciso
oppór-Ihe algarislUos. Vejamos se a despeza, não obstan~
te a cessação da guerra, tem diminuido ou crcscido,
ou se conservou-se na lUesma escala. Se a proposição
do nobre senador fosse verdadeira, o ga\}inete de ·16
de Julho mereceria grave censura, seria um minis
terio pouco economico, e na mesma censura teriam
incorrido os seus successore..

A despeza 110 exercício de 1864, a 1865 foi 86.486:õ60~;
no de 1865 a {866, de 121.861:8:599; no de 18ô6 a 186"}
de 121.H3:56õE; no L1e 1867 a 1868, de 16[;'991:4079;
e no de 1868 a 1869, exercicio do Rabinete de 16- de
Julho, eBa desceu a 151.04,7:64,08000.

A guerra terminou em 1.0 de Março de anno pas
sado, e, terminando neste dia, não terminaram ins
tantaneamente as despezas que causAra; o exercito
estava fóra do tmperio, e com o exercito grande parte
de seu ma terial; era preciso transportar um e outro,
e ainda hoje temo' cerca de 3.000 homens estac.ro
nados no Paraguay. Não obstante, o senado vai vêl'
a diminuição que teve a de peza.

No exercicio de 1869 a 1870 foi de 146.379:7178;
no de 1870 a 1871, espera-se, pelo que se conhece,
que não excederá de 106.532 :091~ não comprehen
dido o resgate parcial da c1ivija l1uctuantc, na im.
pOl'tancia de 13.220:000~. No exercicio de 1871 a
1872 está orçada em 8õ.'HJ:2G2; e no de 1872 a 1873
em 86.34·1:034~; cumprindo observai' que' a destes
dous ultimos exercicios, como já o disse, não é des
peza effecl iva, mas orçada, porqu.e trata -se de exer
cicios futuros.

Vê-se, pois, quaes são 03 factos jâ conbee'itl-os e as
previsões do tlJesouro: que as despezas, longe de cres
cerem ou de conservarem-se e tacionarias tendem a
diminuir consideravelmente. Nos doliS exercicios de
1868 a 1869 e de 1869 a i8:70 a despeza <lesceu cêrca
de 20.000:080, cm relaçoo ao exercic-io anterior, e
no exercicio corrente, dc que jã lem05 dados sum
cientes para estimar a SI1':1 totalidade, ella não excederá,
como jã acima disse, de 1'06.õ3"2:094S sem o resgate
dos bilhetes do thesouro ; dando-se assim uma reducção
de perto de 6O.000:000~OOO. L.ogo, 3' proposição do
nobre senador, de que, não obstante haver cessado a
guelTa, as despezas continuavam do mesmo. modo,. foi
Ul1la proposição a.venturada talvez, de llllprovlso;
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escapou-lhe no caTor dI} discurso, porque ne-sse dia
S. Ex. não fallou sómenle como Jinanceiro mas tambem
como politico e politico dos antigo tempos.

Sr. presidente, aqui cumpre fazer uma outra otr-er
vação muito importante: e é que não só a despeza di
minuiu e diminuiu aiuda durante a guerra sob a admi
nistração do gabinete de 16 li Julho, mas que tambem
nãose crearam novos impo tos; antes foram alguns sup
primidos e outros reduziLlo . Supprimiram-se os impo 
tos de balcleaçã r exportação, expediente dos genero
despachado com carta de guia, exp diente dos generos
do paiz, dizimos e dizima da chancellaria; reduziram-se
os novos e velbos direitos de 30 "I. e 40 °r a ~ 6{", e
o imposto sobre vencimentos pa sou a ser cobrado so
bre a mesma base elo imposto pessoal. Se alteraram-se
as taxas de importação, foi cm sub tituição dos Ui %que
eram pagos em ouro, e e sas taxas vão sendo annual
mente reduzidas.

O partido conservador, c1'is e o nolrre senador, não
merece o elogio de"economico, an tes a pécha de esban
jador. (Não usou preci amente de te termos, mas é
este o pensamento exacto de S. Ex. Esta proposição
doeu-me, tanto mais quanto cu fiz parte do gabinete
que precedeu ao de S. Ex., de4 de Maio de 18<.)7. Então
impuz-me logo o dever de examinar qual era o estado
do the onro quando o nobre senador subiu ao poder em
4 de Maio de '18õ7, e qual o estado do· thesouro quando
o nobre senador deixou o poder. .

Os esbanjadores, que precederam ao nobre senador,
deixaram-lhe um saldo de 12.062:085 900, exi lente
noscofrrsdo thesouro e thesourarias, atéaoultimodia
de Abril de '18;)7. O nobre senador achou- c á larga,
e tão provido, que immediatamente foi as camara e
propôz esta resolução em data de 7 ele Junho uo mesmo
anno de 181)7 ( Lê):

« Fica o governo autorizado para deposi lar no Banco
do Brasil e suas cai~as filiae as somma di. ponireis
no the ouro e thesoura rias de razenda, con trac têlOUO a
abertura de oontas correntes com juros e retir:ldas
livres. »

Eis, senhores, o estado do thesouro quando se reti
raram os «esbanjadores II e subiu ao poder o nobl'e Sl'

nador pela provincia do Parã. Elle pediu autorização
)Jara depositar os salllos das caixas do t.hesouro e d-as
thesourarias nos bancos em conta corrente comjurQs
e retiradas livres. Nãc eram saldos que o nobre senador
se propunha accumular ; a Fesol ução referia -se aos sa1-
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dos que elIe encontrou no thesouro e estavam yerifr
cadosaté ao ultimo de Abril.

Entretanto vamos ver o que o nobre senador fc~

d ste saldo; se eUe com o seu e pirito economico accu
mulou sobre esta outras sobras, augmentando aquella
herança, que recebeu de seus antecessores; ou se, pelo
contrario, consumiu o cabedal que encontrou. Eu não
quero censut'ar o nobre senador, mas quero defender-me
c ao partido a que pertenço. Não quero dizeI' que o
noure senador não gastasse bem; mas, como eUe diz que
a sua politica é reduzir despezas, e que os conservadores
não fnem senão augmental-as, eu sou obrigado a apre
sentar-lhe os factos de nossa historia financeira.

Liquidado o exercicio de 1.856 a 1857 passouelle para
o de 1.857 a 1858, que foi a da gestão do nobre senaelor,
o aIdo de cerca de '12.000:000~000, ou exactamen te de
11.875:717a08~. Oexercicio de 1857 a 1858, todo do no
bre senador, encerrou-se com um deficit de 6iO:81.2~OOO
que foi supprido por aquetle salelo. O exercicio de 1.858
a 1859, do qual seis mezes pertenceram ao gabinete do
nobre senadol', deixou o deficit de 4.81O:000~OOO, que
lambem foi supprido por aquelle saldo. Ora, eis aqui
como o nobre senador foi economico relativamente ao
seu an teces ores I .

Mas devo ainda apresen tal' outros algari mos que são
in tructivo>. Adespeza do exercicio de 1.851) a 18ã6 foi
de 40.2~2:000hOOO; a de ,1856 a '1857 de 40.373:000$OOO~
Começa agora o ex.ercicio do nobre senador: em 18~7

a 1858 subiu a 51.755:000JOOO; e em 1858 a 1.859, de
que seis mezes, como já disse, pertenceram tambem á
gestão do nohre senador, montou a 52.718:580,"000.

Como é, pois, que o nobre senador nos vem dizer qu ,
quanuo elle governa, as despeza publicas diminuem;
que. eus ad versarios poli ticos, os consel'Vadores, gastam:
o saldo que deixam os seus anteces ores e elevam em
progressão sempre ascendente a despeza publica ~!

Eu não quel'o dizer que o nobre senador, sendo a des
peza do exercicio de 18;)6 a 1857 de 40.373:000 000 e ele
vando-se no seu exercicio de 1.857 a 1.858 a 5Ln)5.000~OOO
não quero dizer que o nobre senador não fossp. econo
mico', que gastasse mal. l\las, pela logica de S. Ex.
eu tel'ia todo o direito ele interpretar assim os factos.
Póde-se gastar mais e gastar-se bem; podem occorrer
despezas inde1Jenden tes das previsões do gove.rno, póde
de penuer-se mui to mais, mas para fins productivos,
que deem em resultado o augmento da renda nos annos
fu turos, e sem exceder os recurso do presente : não
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pretendo, pois, agol'a apreciar sr. o nobre sen;}dor ga 
tou bem ou mal, se esse notavel augmento tie despeza
que houve no seu exercicio, comparado com o exer
cicio anterior, foi o re ultado de despezas indepen
dentes da vontade do governo, exceJlentes calculos de
prosperidade para frutificarem nos annos futuros, Oll
se foi consequoncia de de pezas mal deterLUinadas ou cle
uma fi"calização menos rigorosa.

a nobre senador no seu empenho cle desconceituar
as admini"Lrações financeiras do partido consenador
nos apresentou o seu programma, e eu considero o
programma de S. E\:. sem igu:J1. Se o nobre senador
compromette-se a realizal·o, deve receber os voto de
todos o Brasileiro e as bençãos da geraçãe. presentes
e futuras.

S. Ex. disse: « a thesouro está em circumstancias
dillceis, tem uma divida avultada, maior ainda elo que
a que representam os algarismos do relatorio; mas eu
entendo que e podia pagar toda esta divida ... ))

a Sn. SOUZA FRA. 'co:-Pao'ar toda divida?
a Sn. PnEsIDENTE DO CONSKLUO.- (Foi o que u en

tendi) « ••• e penso que se podia equilibrar a rec ita
com a despeza sem crear um imposto e sem contrahir
um emprestimo.,. »

a Sn. SOUZA FnANcO:-ah I senhore .
a SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Pois V. Ex. con

demna os emprcsLimos diz e que não podemos ag
gravar os impostos, como poderia então faz r face aos
empenhos do thesouro? Esses empenhos não con. istem

só nas despezas correntes do exercício, ma nos com
promissos anteriormente contrahidos: é a divida que
nos legaram as circumstaneias extraordinarias da guer
ra; é a divida fluctuante, e são QS juros e a alllol'li'
zação da divida externa, os juros da divida interna:
fundada, e ainda a amortização do emprestimo ele i868.
Porque arte o nobre senador fada face a toda e.~tas

despezas sem cl'ear impostos, sem contrahir empr sti
mos? Unicamente pela reducção das despezas e pelo maiol'
riRor na arrecad.ação e fi, caLisação das rendas pu] llca ?
Este programma do nobre senador, de que eu tomo
nota, porque espero vêl-o no ministerio da fazenda e
quero pedir a S. Ex. que o realize, este prognllnma dOo
nobre senador eu o considero irl'ealizavcl, salvo con
cepção a que o meu e pirito não póde chegar.

a nobre senador disse·nos e l'rpetiu muitas vezes;
« Contrahis emprestimo para despezas ordinúias •. ~

a Sn. SOUZA_ FRA.'CO :-Isto sim, eu disse.
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o SR. PnR !DENTE DO CONSELHO:-,., e conll'ahir em
pres timo. para despezas ordinat'ias não é de um go
verno sensalo I »

OSR. SOUZA FnANco:- Para de. peza ordinarias não é,
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Senhores, quem não

sabe que o Estado, assim como o individuo~ quando se
lança nesla carreira de emprestimo. sobre empl'estimos
para as despezas oruinarias, eSlá a caminho da fallencia
c da miseria? I Mas estes emprestimos contl'ahidos
dentro e fóra do paiz o foram para desllezas ordinarias?
Não; foram para satisfazer os empeuho. contrahidos
durante a.guerra. Como é, pois, queollobresenador,
versado neslas materias, tão reflectido, aventura pro
po içõcs ele \.a natureza? I a Contl'ahiram-se empl'es
timos para despezas ol'dinal'ia (isto para fazer obre
sal1il' o seu progl'amma) ; eu fal'ja tudo sem empres
timos e sem impo tos. J

O n. SOUZA FnANCO :-Sem impostos lambem? V. Ex.
não acha isto no meu di. curso.

O Sn. PnE !DENTE DO CONSELHO :-Tomei nota do que
(lis e o nobre senador; . c alguma proposição que tenho
enunciado não fór exacta, o nobre membro a retifique;
mas estou enunciando o que creio ter ouvido a S. Ex..

SI'. presidente, a proposilo desses empl'estimes deu-se
11m i n iden te ~obre que devo expli::ações, ao senado.
Entendendo eu que a defe a do homado ex-minislro
da fazenda era completa, e mesmo bl'ilhante (cl'eio
que me servi deste termo), o nobre senador pela
Bahia, o Sr. Zacarias, Quando replicou, pretendeu mos
trar que entre os brilhantes do discurso do nobre ex
mini tro da fazenda algum havia com jaça, e que esse
defeito el'a devido a mim; isto é, o nobre senadol' pre
tendeu accusal'-me de uma falta como mini tI'O da fa
zenda relati vamen te ao empl'estimo de 1863. Dis"e
S. Ex. flue, se houve descuido a respeito do empres
timo de 1863, a culpa deve recahir sobre o ministro
tia fazenda do gabinete de 3 de l\farço de 1861, E' desta
accu ação que me quero defender, tanto mais quanto
parec H-me que o nobre senador por Mina, o SI'. Dias
tle Carva Ino, apoiava a asseveração do nobre senador
pela Bahia.

O SR. DIAS DE C.\RVALIIO :- Apoiei a segunda par
te; não tinha nada com a primeira; não tinlIa que
censunr.

O Su. YnEsIDENTE DO CONSELHO:- Agraâeço muito o
aparte do nobl'e senador; não tinha nada com o em·
presUmo a que me refiro.
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r. presiuenle, quando tive a honra de ser ministro
tia fazenda em 1.861, tinha o thesouro que altender
CiO remanecente do emprestimo de 184:3, na impor
tancia de f),OOO:OOO/, {lQu<:o mais ou lnenos, e ao pa
gamento do emprestimo de 18240. E. te segundo em
prestimo vencia-se em Abril de !8640, e portanlo, não
era o ministro da fazenda de !861, que nos primei
1'OS mezcs de 1862, devia prover ao pagamento de
um emprestimo que se vencia em 18640. Quanto ao
emprestimo de 184:3, não houye ffllta alguma; en
tendi, de acc6rdo com meu antecessor, que o re
manecente desse empreslimo devia ser pogo por
meio de remet: as, que fizesse o thesouro, e não por
um emprestimo contl'ahido em Londres. Era uma l'om
ma pouco importante, e, quando tinhamos de fa7.er
uma operação em grande pa!'a o emprestimo de 1.8240,
eonvin~13 fortalecer o nos o credito, amortizando, com
os recursos que daqui podessemos remetter, o res
tante desse emprestimo de 184:3.

Ha via no thesouro uma opinião erronea 'sobre o prazo
{lo vencimen to deste emprestimo; en tendia-se no the
souro que elle vencia-se em Julho de !862, o que in
quietava um pouco ao governo, porque nesse caso era
preci o preparar os seus recur os com mais pre teza.
Examinada a que tão, reconheceu-se logo que o em
presLimo não se vencin ne e tempo. Consultando cu
o nosso ministro em Londres, recommendando-lhe
que examinasse a questão, verificou elle que o em
prestimo vencia-se no mez de Janeiro de 1.8640.

Vencenuo-se este emprestimo no 1.. 0 de Janeiro de
1864, e não em Julho de 1862, e entendendo eu que
o seu remanecente não devia ser pago por meio de
outro empresLimo eontl'ahido em Londres, mas sim
por meio de fundos, que o tbesouro devia obter aqui,
não tinba eu Cjue dar providencias para operações de
credito no exterior. Os llleus successores pen aram do
mesmo modo de sorte que não se fez emp!'e. timo para
pagar o que faltava amortizar' do de 1.8403 .

.Vou ler ao nobre senador, para lhe dar uma prova
da attenção que sempre presto aos ml:\us deveres, a
carta que recebi do nosso ministro em Londres, o
Sr, Barlo do Penedo, com data de 20 de Maio de
186! (lê):

« Londres, 20 de Muio de 1.86f ,-Exm. amigo e Sr.
Paranhos, -Ainda não recebi a mala para esta le
gação, que, su pponho, terá vi ndo pelo paquete francez,
o qual só hoje terá chega.do a Bordéos ; por isso nada
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tenho que dizei' a V. Ex. em resposta a qualquer,
communicação ua que. eu pos3a receber nestes dous
dias.

« O objecto desta carta é, pois, unicamcnte relatiyo
ao assumpto de que me occupo em meu ameio re
servado n.O 27 que me apresso a dirigir <f V. Ex.
ácerca do resg-ate do nosso emprestimo externo ele 184.3.

II Como V. Ex. vcrá do que circumstanciadamente di
go nesse oflicio, era um erro geral em que ahi se estava
crcndo-nos obrigados a remir esse emprestimo em
1862, quando só no 1. o da Janeiro de 1866. é que
teremos de fazer semelban te oper<Jção.

« Foi um feliz achado o que acabo de fazer, e não
duvido que lhe irá causar uma agradavel sorpreza;
pois na verdad , quando, recebendo V. Ex.. o espo
lio nnanceiro do paiz: em circumstancias bem pouco
vantajosas, e sem poder recebel-o só a beneficio de
inven tario, tem de fazer face a tan tas difficuIdadcs
do thesouro, achar-se agora liberado da necessidade
de preparar de prompto os meios de remir uma di
vida quasi de 5.000:000~, ou de recorrer a algum
expediente de credito em uma quauru tão desfavo
favel para isso, como de tuclo deve estar hoje V. Ex.
perfeitamente ao alcance, não poderá deixar de ad
mittir que este achado é de grande alUvio para o
paiz, é uma dilação de grande alcance para a Slla
adminis tracão.

« Dou-lhe, pois, cordialmente os parabens e p~ço-Ibe
as alviçaras por essa noticia, que a sua reconhecida
ilIustração saberá sem duvida pôr van tajosamen te ao
serviço do thcsouro, a que boje V. Ex. tão digna
men te preside. »

Respondi neste termos (lê):
« Rio de Janeiro, 25 Julho de i861.-Exm. amigo

e Sr. Carvalho :l\'Ioreira. Tenho à vista ua prezadis
sima carLa de 20 ele Maio em que V. Ex.. confirma
quanto me disse em seu omcio reservado n." 17, ácerca
da verdadeira época do vencimento do emprestimo de
18~3.

II Com ell'eito é para admirar que o thesollro, t,lo ze
loso sempre no exame dos negocias que pOl' elle correm,
deixasse passar, desapercebida por tantos anno::, a ex
pres a e terminante disposição do contracto de 'i8f~3

que mandou contar os 20 annos do 1. o de Janeiro lo
18q,~.

« Em aviso reservado desLa data explico a V. Ex. o
que deu origem a e se. erro, qno tantas YC7.Cg !'I'prl illo,

Si
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podia assumir o foros de ver!laue, e então seria is. o
uma verdadeira calamida!le para o paiz nas circums
tancias em que se acha.

d Felizmente já no meu relatorio não se deu o em
prestimo como vencivel em 1.862, e V. Ex. incum
biu-se de coiloear a questão em seus verdadeiros termos:
dou-lhe portanto os JUeus parabens por esta nova prova
do zelo com que se applica aos interesses, que lhe foram
confiados. D

E' manifesto, pois, que o ministerio !la fazenda do
gabinete de 3 de Mal'ço de '1861, não tinha que prover
logo ao pagamento do emprestimo de 182q" nem ao
do remnJ]c cente tle 18'1,3, que devia ser pago m Ja
neiro de 186'1" mas que, não obstante, deu as provi
dencia' que e tayam ao seu alcance. ão houye in
curia da minha parte, e menos incuria, que pazes e
em difficuldade o meu successor. O Sr. Visconde de
Albuquerque entendeu, assim como o Sr. Ferraz, que
o resto do emprestimo de 18!.l:3 devia ser pago por
meios que aqui obtivesse o tllesouro e remettes e para
Londres; assim se procedeu.

O.que houve a re peito do emprestimo de 1.863 não
corre de fórma alguma por minha conta, e escusado
agora en traI' neste exame. O senado recorda-se que
mandou-se contrahir um emprestimo em Londres,
e que depois se contralliu outro dentro do paiz; que
daqui resultou uma duplicata de emprestimo, que não
podia ser legalisada senão por acto das camaras. Se
acaso o ministerio de então, tendo expedido ordens
terminantes pal'a Londres, fixando a importancia do
emprestimo, procedeu bem contrahindo depois um outro
emprestimo dentro do paiz, com antecedencia necessa
ria para que novas ordens modificassem as que antes se
haviam expedido para Londres, é materia em que não
entro agora, tanto mais que se trata de acto de um
homem respeilavel, que já não existe.

Creio que o nobre senador pela Bahia se convencerá
de que a sua censura foi infundada; o ministro da fa
zenda em 1861 commetteria outras faltas, mas es a não;
realmen te eu mesmo julgaria uma falta imperdoavel,
se, em assumptos desta natureza, houvesse sido negli
gente, porque não é falta a que mais frequentemente
estou exposto; erros de lntelligencia, sim; mas negli
gencia, descuido, não.

Sr, presidente, devo ainda accrescentãl' duas palavras
em resposta ao nobre senador pela Babia, sómente para
defender o thesouro contra uma cen~nra, posto que de
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pequeDa importancia, em que o nobre senador in isliu:
refiro-me á classificação do emprestimo de 700:000S000
contrahido com um particular, á juro de 5 1/ 2 % pelo
prazo de 50 anhos.

Fallando neste emprestimo mai de uma vez, julgan
do-o até uma operação illegal, no que não posso con
cordar com S. Ex., o nobre senador no dissp, que o the
souro não soube classificar o emprestimo e o pOz sob o
titu lo de l'mprestimo de particulares. Senhores, ao ouvi l'
o nobre senador insistir nesla ua cen ura, eu disse
com igo : não tem applicação alguma ao nobre senadol'
o de minimus non ct/1'at prmtor. Demos que houvesse
aqui um erro de classificação: que importancia tem
isto? O nobre senador não aLLendeu, porém, a que esle
emprestimo está incluido sob o titulo geral-divida pas
siva do tilcsouro. Como era uma especie nova e era pre
ciso sob aquelle titulo mencionaI-a no relataria, deu-se
com o I i Lula espe('iaI elnJ11'estimo de pa·rticnlal'e .

O nobre senador quizera que este emprestimo fosse
elas ificado sob o titulo divida {luctuante.

O Sn. ZICARIAS: -Queria que não fosse con trah ido.
OSn. PRESIDENTE DO CO~SELHo:-Pareceu-me ter-lhe

ouvido que devia ser eonsiderado como divida fluc
tuante. Tão vejo boa razão para que as im fo se classi
ficado e se empreslimo. Segundo a linguagem do nos o
tllesouro divida fluctuante é a que consi te em suas
leltras ou bilhetes emitLido ao portador e a prazo
mais ou menos curtos. E em creral en tende-se por aquel
la palavras a divida varia, el e repre en lada por ti
tulos que passam de mão em mão. Me parece ser este
o entido da significação genuina das palavras divida
{lllctuante.

Ora aquelle emprestimo a longo prazo poder-se-hia
considerar rigorosamente divida fluctuante? Divida in
variavel, a longo prazo, que não é representada por
Iitul0 transferivel sem endosso, creio que n50 póde ler
propriamente a denominanão que o nohre senador lhe
'Illeria dar.

No tllesourolembl'aram-sed' lassifical-a comodepo
sito como são o dinheiros de ol'phãos, e que Lambem
vencem juros, mas haveria csta diO'erença: que o .Jll

prestimo ele que se trata tem um prazo crIo de reli·
rada e um j aro 'on ven .ionado.

O Sn. ZACARIAS :-E V. Ex. acha boa e:la cf;pecie de
cmpresLimo?

O II. Pr..ESIDE:'ITE DO Co. '~ELlIO-O noJJI'(, . elllldor per
'unla-me se acho bom o ellll1r cf;[i mo.. (' o nobrr. n:1I1nr
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quizer conVCl't 'r cm systema c ses empl'esl.imos partí
clllare.s a longo.; prazos, cu direi que nã~; mas nas cir
cumstancias em que se achava o tbesouro, precisando
de dinheiro, achando quem o emprestasse a 5 1/2 "lo.

O SR. ZAC.\I\IAS :-Não precisava; tinha saldos.
OSR. PRES1D[f'íTE DO CO;,/SEUlO:- Perdoe-me o nobre

sl'nador. Se vendia 20.000:0001' cm apolices, se man
dava contr"hil' um. emprestimo no exterior, como não
precisava de dinheiro?

O Sn. ZACAlHAS da um apart.
OSn. PRESIDENTE DOCONSELIlo:-Note V. Ex., Sr. pre

siden te, o un ico inconvenien te que apon La o nobre
sen:ldor, Ó este; se o thesouro qu:zesse pagar toda a
sua divida fluctuante e fundada, nã'o poderia remir esta,
porque t.em um largo prazo. Mas semel11an te hypothese
é gratuita.O thesouro póde remir t.oda a sua dívida in
terna e externa antes de 50 annos? Entretanto, não
é certo que os 700:0ü0J a 5 1/'.J"In custam menos ao t11e
~ouro, do qlle ignal quantia cm apolices, porque essas
rendem termo médio 7 %? Creio, Sr. presidente, que
esta questão não vale o trabalho que mereceu ao nobro
enador.

Tcn bo concluido. (Muito bem.' 1I1uito bem.')

DISCUR~03

pronuDciados; na camal'a .los .1elHltados cD1
29 .10 Maio de .. 8')' ...

(Disc//'SS(io (la "csplJsta (i (alta do ThI"ono.)

(QuEST10 DA EMAi'iCll'AÇ10 DOS ESCl\AYOS.)

A di clIssão da resllosta á falia do throno na camara tem
poraria versou unicamente sobre a reform:~ do estado servi I. (')
A proposta do governo I'elativa a essa reforma fôra apresen
l:lda á camara na sessão de 12 de Maio. No dia 15 teve lugar
a eleição da commissão especial encarregada de examinai-a.

(') Ycj. < Discussão da reforma rlo estado ser'vil na comom dos de
plal1do~ c 110 spwulo. ,- ~ vais, 1871, Rio lle Janeiro, T~'(lographia 1'1'1
(,Ional.
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A-oppo ição, porém, uao quiz aguardar a discu são da pro
posta, e no voto de gl'3ças orrereceu a primeira batalha. (.)

O Sr. PAULINO DE SOUZA foi quem rompeu o debate, ua
sessão ue 29 rle ~laio. Disse que esLava disposto a acompaul!al'
o gabinete no terreno POliLico, IDas que tinha de oppor-se á
reforma projectada. Apresentou e fundamentou a seguinte
emenda ao vOto de graças:

li Os importan.tes interesses que se prendem á grave questão
do elemeuto servil não rodem conLiuuar sob a pressão da in
erteza, a (IUal, se por um lado subleva espel'Olnças exageradas,

impossiveis de 'aLisfazer, por outro tem despertado duvidas e
inquietações quc cumpre dissipar.

" A dec,.eta~:ão de qualquer providencia sobre assumpto de
tan Lo l1l()lUellto é o primeiro pas,o na obra diUicil de uma trans
fOl'lnal,:âo social, que sendo llIuito para desejar, não póde com·
ludo operar·se senão gradual e leuLarnente com re ~uardo de
direitos que sc creOll'am á sombra da lei, lêm sido ate hoje por
clla protellitlas e mcrecem o maior respeito do legUador.

" A carnal'a dos depulados, applaudilldo a solicitude «(ue sobrc
tão stiri~ objecto l'evelam a p,alavras de V. lII. Imperial, e
comparllDdo os generosos sentimentos que as dictaraJU, 1Ia de
<lar-lhe sua maior aLlençào, e esforçando-se pela solução que,
mais conselltanea com () direito de propricdade e com as ne
cessidades do trabalho nacional satisfizer tambem as aspira
çõe lJUUJauitarias, concorrerá, quanto em si estiver, para que,
realizada Jlor meio de medidas cautelosas e prudentes. sem
abalo social, sem ontingencias para a segurança publica, sem
prejuizo lJa riqueza nacional e particular, a emancipação do
elemento senil atle te á gerações vindoura a sabedoria que
tem iuspirado e dirigido os gmndcs aCLos do feliz reinado de
". iiI. rmperial. "

O orador conclue o seu discurso com as seguintes palavra:
« Termino, declarando que a emenda não é uma hostilidade

;lU I(abinetc, mas o meio de deslocar do terreno politico uma
questão social, de resguardar a no sa conscieueia e evitar que
a rcsponsauilida(le de algum grande erro recaia sobre nós. "

O So, l'IIESIDENTE DO Co,", ELUO, levantando-se logo, pro
nunciou em resposta o seguiule di~cur o;

o SII·. Visconde do Rio-D.·~lUco(presidente do
conselho) (Movimento geral de attenção) :-81'. pre iclente,
Jlão me seria menos sensi vel que ao nobre clepuLaclo
pela provincia cio Rio de Janeiro, se por acaso um cle-

(') A questão da reforma do elementn servil foi a quo agitou o paiz
e o parlamento durante o anno que findou. Os ann.es parlamentares
do Brasil nàn ofTerecem exemplo de urna luta tão grandlo a o arnenle
como foi essa. Os discursos em que o Sr. Presillente do Conselho Iratou
deste assumpto são os seguintes:

9 de Maio (camara dos ,Ieputados), 12, 15, 11. '13 do mesmo mez (se
nado), dous em 99 e um em 30 do mesmo mez [camara dos lIeputados) ;
lO, 14 e 31 de Julho, 5 e 7 de Agosto (camara dos deputados) ; lO, \l,
12, 14 de Agosto (senado); 10 de Agosto (camara dos deputados); 29 do
mesmo mez (senado), 4 e 25 de et.emllro (senado). 'ej. a obra, O ";s
ronde do Ria-Branco apontamentos pa~'a a histol'ia• • por L~iz de AI
varenga Peixoto. O aútor descreve com animação as seenas aRltada de
quo foi Ihealro o no so parlamenlo, e chama a allenção para os prlfl
t'Íl'aes discurso 110 r. Presidente do Conselho.
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accônlo inconciliavel nos separasse na pt'eseu le con~

junclura; mas, como o nobre deputado, o meus collegas
e eu somos movidos nesta questão por convicções pro
fundas, e temos fé robu ta em que essas convicções re
presen tam a solução dos verdadei ros in tere"ses nacio
nae , e têm por si a opinião publica. (Apoiados e não
apoictdos.)

O iltustre deputado convidou-nos a con iderar este
as umpto unicamente como uma questão social, e que
Jlão a col1ocassemos no terreno das crenças de partido.
Estou prompto, Sr. presidente, a declarar ao nobre
deputado pela provincia do Rio de Janeiro, que se
os membros do gabinete forem ven idos na questão
relativa ao estado servil, não deixarão por isso de
ser conservadores; mas i to não importa dizer que
não damos a esta questão a maior importancia, e
(lue a respeito della possamos sacrificar as nossas con·
vicções.

Não ha nas observações e conselhos que o nobl'e
deputado nos dirigiu um pen amento politico de hosti
lidade ao gabinete. S. Ex:. quer tirar desta questão
social toda a apparencia de questão politica; mas eu
não sei, senhores, eu não sei como concil iar estes in tui tos
prudente e amigaveis do nobre (lepu tado com n sua
emendal' -

O nobre deputado procurou demonslrar á camara
que a falia do throno e o voto de graças, como peças
ministeriaes, prestam adhesão á proposta do poder
executivo sobre o e. tado servil. Mas, Sr. presidente
aca o a falia do throno enuncia um pensamento po
sitivo sobre a solução desta grande questão? O volo
de graças prejudica por ventura qualquer opilJião que
a camara possa ter a respeito dessa propo ta? De certo
que não. LoO"o, para que uma emenda ao voto de
graças? LoO"o, para que e"ta precipitação, quando não
ha um pensamento de 110 tilidade ao gabinete?

Senhores, a re. posta á falta do throno diz apenas que
a camara entende que esta materia é digna de consi·
duração, e que a proposta do poder executivo não será
condemnarta sem debate, cm que 05 ministros sejam
ouvidos e sem que se possa conhecer de que lado está
a verdade e o erro. O' ministros têm asseverado, nas
duas casas do parlamento, que desejam uma discussao
franca sobre esta proposta, e que aceitarão as modifI
cações que a sabedoria das camara pos a indicar, desde
que sejam convencido. da sua utilidade.

Qllerera a emenda do nobre llepu Iado significar á
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camara que não deve tratar desse a, sumpto, que cumpre
adiaI-o? Se este não é o pensamento do nobre depu
tado, não vejo outro.

Sr. presiden te, para se apreciar bem o terreno neutro,
perfeitamente neutro, em que o meu honrado amigo
quer collocar a questão com a sua emenda, é preciso
que nos recordemos das palavras do throno relativas
a este assumpto; é preciso que con ideremos os termos
da resposta ou voto de graças otl'erecido pela commissão
desta augusta camara, e então ver-se-ha que não ha
razão alguma para a emenda, se ella não tem por
objecto anticipar um voto de condemnação e descon
fiança ao gabinete ...

UM SR. DEPUTADO :-Condemnação do projecto.
O SR. PRESiDENTE DO CONSELHO :-Se não é este o pen

samen to elo iIlustre deputado, a sua emenda não póde
ser sus ten laela .

A falia do tlirono exprime-se nestes termos:
« Considerações da maior impol'tancia aconselha m

que a reforma da legislação sobre o estauo servil não
continue a ser uma aspiração nacional indefinida e in
certa. E' tempo de resolver esta questão, e vossa es
clarecida prudencia saberá conciliar o respeito á pro
priedade existen te com esse melhoramento social, Jue
requerem a nossa civiIi 'ação e até os in teresses dos
proprietarios. '

« O governo manifestar-vos-ha opportunamente todo
o seu pensamento sobre as reformas para que tenho
chamado a vos a attel1ção. )

O que propõe a illustrada commissão do valo de
graças? Que a este período da falia do tl1rono se res
ponda do seguinte modo:

« A camara dos deputado.;, Senbor, está convencid,a
de que a reforma da legi lação obre o estado serVil
não póde continuar a ser uTlla aspiração nacional in
definida e incerta.

« Esse estado de incerteza é que pMe tornar peri
clitantes interesses da maior valia.

« Os sentimentos generosos e cbristãos de V. M.
Imperial encontrarão seguramente a mais sympathica
correspondencia no animo justo e esclarecido dos BI:a
sileiros, que, procurando conservar a actual proprJe-.
dade servil como elemento indispensavel de trabalho,
querem, comtudo, que para as gerações vindouras des
ponte uma aurora de regeneração.

« A emancipação, lenta e gradualmente ~ffectuada,
será uma medida de alta prudencia e humallldade, qll
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esmaltando ainda ma is o glorioso reinado de V. M.
Imperial, testemunhará tambem o civismo e a previ
dencia dos legisladores brasileiros.

« A camara dos deputados aguarda as outras pro
postas do governo, conforme V. 1\1. Imperial se dig-nou
annunciar-lhe, e as tomará na devida consideração. »

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:-E' essa a aurora da re
generação.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Ouço em aparte que
a aurora da regeneração para as gerações futuras al
lude ou significa a approvação da idéa capital da PI'O
posta do governo. O illustre deputado que (bem o sei)
é um dos mais divergentes nesta materia, porque já
o fôra tambem contra as idéas que se manifestaram
aqui o anno passado, não nos virá todavia dizer que
não quer uma aurora de regeneração para as gerações
vindouras ... (Apoiados' muito bem, muito bem.) Quem
poderá sustentar tal proposição? Qualquer melbora
mento que se faça obre este assumpto, será sem duvida
uma aurora de regeneração para as gerações yindouras.
A commissão, dizendo que aguarda as outras propostas,
não quer significat' que aceita a que já foi apresentada,
mas tão sómente que aguarda aquellas de que ainda
não teve conhecimen to e que bouverem de ser apre
sentadas á camara.

Assim, pois, eu peço ao meu nobre amigo pela provin
cia do Rio de Janeiro, de cuja inceridade não posso
um só momento duvidar, e de cuja prudencia conto
exuberantes provas, que abandone a idéa de que a ca
mara deve desde já, e sem deba te, condemnar a proposta
do poder executivo por um voto de desconfiança ao gabi
nete, o que tanto im]lorta sustentar a ua emenda, que
não póde ter outro fim aos olhos do publico. (A71oiados.)

O SR. PEREIRA. D.\ SILVA :-Quom votar pela re posta
á falia do throno vota pela proposta do poder execu
ti voo (A.poiallps e não apoiados.)

O SR. PnEDIDENTE DO CONSELHO: -Não, Sr. deputado,
ficam todos com plena liberdade para votar sobre a.
proposta, segundo a sua consciencia. (Muitos apoiados. I

O SR. PEREIRA DA SILVA :-Isso é fugir da questão I
(Apoiados e não apoiados.)

O SR. PRESIDENTE DO Co SELHO :-0 illu tre depu
tado pela provillcia do Rio de Janeiro, que me inter
rompe com tanta animação, diz que eu estoll a fugir
da questão, quando, como todos estão vendo, eu a estou
procurando e a quero tornar mais clara e explicita I
(Apoiados.)
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. Ú SR. PEREIRA DA SILVA :-A resposta approva a pro
posta.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-0 que pretende o
illustre deputado? Quér que desde jil. se tlelibere sobre
a proposta? Se não é isto que pretende, porque diz
qne os ministros fogem da questão?! E este procedi
merrto signillca por Y{'lltlu'a que queremos impôr a
propo ta, rrl1amlo, pelo contrario, estamos dispostos a
aceitar o trabalho mais esclarecido que resulte dos
deba tes, e:perando comtudo levar á con vicção de nossos
amigos que é esta a melhor m~neira de defender os
interesses agricolas? (Apoiados.) ,

O Sn. Pl!.R~:JP.A DA SU.vA:-Se é tãe innocente o pe
riodo da commis'ão, porque não áceita a em.enda?
(Apoiados .)

O SR. PUESlDENTE' DO CONSEUlO :-Não se offerece uma
emenja sem necessidade, sem um pensamento politico.
(Apoiados.) Desde que eu declaro, e está bem patente,
qne o voto de graças não enuncia opinião sobre a pro
posta; que de nenlmm modo obriga a camara é claro
que elte não ex.prime senão o reconheci men lO pac
parte da camara dos Srs. deputados, da necessidade
de não entregar a solução de tão importante assumpto
à mercê dos acontecimentos, ao tumulto das paixões,
ao conflic to d'os in teres~es e á animosidade dos partidos.
(Mnitos apoiados.) Este é que é o pensamon to unico: não
ha de modo algum voto compromeWdo. A camara fica
coma mais ampla liberdade (muitos apoiados), e OppOl'tu
namente venba a di~;rnssão sobre a proposta, appareçam
todas as opiniões, debatamos com franqueza c lealdade,
triumphando quem tiver por si a razão. Não estejamos,
porém, desde já a discutir Mo importante a.;sllmpto
de um modo perfunctorio, como o fez o nobre deputado
pela provincia do Rio de Janeiro; porque não podia
deixar de ser perfunct8rio, desde que não se acha a pro
posta em discussão, e nem isso seria mesmo prova da
prudencia que todo o Brasil deve esperar da sabédoria
da actual camara dos Srs. deputados.

Eu, pois, entendo que esta emenda ao Yp~O de graças
é inteiramente inutil, mórmente depois das explicações
que acabo de dar. (Apoiados.)

Se, porém, elJa traz lalente uma €\uestão politica,
se envoll'e um voto de desconfiança e de hostilidade
ao gabin 'te, nes;;e sentido a camara dos Srs. depu
tado' decidira a que tão. (Apoiados.)

Reprod uzi u-se nesta tribuna pelo orgão do nob~e
deputado accusacão de que o gabinEte foi precI-

25 .
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pitado, foi imprudente na apre enlação da proposta
a que me tenho referido. O nobre depurado não du
vidou mesmo dizer que o ministerio foi além dos ma is
impacientes nesta questão. S. Ex. sentiu logo que
não pisava em terreno solido, porque procurou recor
dar-nos o que OCC{)fl'eu o anno passado a respeito desta
questão, mas fêl·o de modo que não exprimiu exac
tamente os factos.

Senhores, nesta camara, representação do paiz, ma
nifestou-se a maior impaciencia para que o governo
tomasse a iniciativa ne'la reforma, para que mani
fes tasse o seu pensamento. En tão ninguem disse que
a emancipação devia seI' iniciadn pela camara ou pelos la
vradorese não pelo go\'el'Oo; foi levado por e te pro
nunciamento da camara dos Sr~. deputado que o gabi
nete, de que faziamos parte o nobre deputado e eu, que
estava fóra do pai~, achando-se S. Ex. á frente da
ma ioria desta .casa, reconheceu a nece sidade de ced r
ao que h{)je se ch:l.ma impadencia, mas que era apenas
a apreciação exacta do 'entimento publico a re peito
desta materia.

O gahinete recon.heceu a necessidade de oncorrer
pela sua parte ~ara a nomeação de uma commissão es
pecial, que offere.cell um Juminoso parecer. Por ven
tura, senhores, foi então imprtH:lente o gabinete assim
procedendo? Acaso o foi a camara do' Srs, deputado em
sua ~rande maioria, quando ch~mou a si o exame destc
assumpto, receibend<o o projecto de sua commis ão e 
pecial que corre impresso? HOllve impa-cjencia e prr
cipita.ção? Passou- e adiante dos majs impaciente?
Jul~u-se quc não era chegada a opportunjdade que
devia a questão ficar adiada para tempos remotos,
devendo- e procurar informações ali-unde que e c1are
cessem oespirito do legislad.or _sobre a re olução que
convinha tomar? V. Ex. sabe que não, Sr. presidente.

Demais o gabinete transacto, interpellado no c
nado, que tambemé representação do paiz, que tambem
sente a influencia da opinião publica (apoia,dos) , re
conheceu a necessidad.e de declarar alli que este anno
manifestaria o seu pensamento. E este compromisso
o que importa, senhores'? Deixar a questão unicamente
á iniciativa das camaras, não formular o governo uma
proposta, ou pelo meDOS não apresen tar-se o governo
cmp. 0 seu pensamento positivo e definido sob qualquer
fórma qlie fosse?

Nós membros do actual gabinete entend mos, e
nhore.s, que em vez de pedir a di. Cll são de um projecto
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ao qual haviamos de oU'erecer emendas importantes, era
l1lai con ven ien te aprescn tarmos completo o nos 'o pen
samento, olTerecendo-o á apl'eoiação <.la casa e do pa iz.
(Apoiados.) Exercemos um direito, que compete ao poder
execu ti vo, e e'Xercemol-o com toda a lealdade e eOl'tezia
para com a eamara dos Srs. deputados. (A1Joiados.)

O Sn. A, DRADE FiGUElllA :-Com toda a descortezia
para acamara.

OSR. PUE !DENTE DO- CONSELHO :-Ondc está a descor
te~.ia?! Em o poJeI' executivo exCt'cl!r o direito de ini
cia liva .. ,

O SR. ANDR.H}E FIGUKIUA :-Tambem a camara. tem
o dir-eito de iniciatin.

O Sn, PEREIRA DA SILVA :-No estado aotual acamara
não vate nada; og{}\'erno é tudo. .

O SR, PRESIDENTE DO CONSELHO :-Pois o go,'erno· está
inhibido do direi to de iniciativa? I ...

O SR. ANDRAI}E FIGUEIRA :-Tambem a camara não
está inhibida de rejeitar a proposta~

O SR. PRE. IDENTE 00 Co 'SEJ.JlO -A camara póde re
jeitar, emendar ou appr6>var a propo ta do governo, de
cidindo a respeito deHa como juLgar em sua sabedoria;
mas ogoverno, exercendo um direito que lhe dá a cons
tituição, não. pratioa um acto q'ue possa nem de leve
gffend'er- e melindre da cama ra dos Srs.. deputados. Os
íIlustres membros, que tão animados estão, conhecem
que este as umpto deve· ser tratado com toda a re
flexão sem nenhuma influencia do enLimento politico.
O nobl'e deputado, no so. co.l'l'cli:gi(}nario politico, deve,
pois, fazer a justiça de Crel" que o gabinete não
teve por fim praticar nenhum acto que fosse offensivo
á representação nacional. S. Ex. está, eu o sei,
muito divergente nesta ma teria, mas isto não é de
certo motivo para que diga que a iniciati va do poder
executivo é um acto irre,..,ulat·, anomalo e offensivo, se
não da competencia, ao menos da dignidade da camara.

O gabinete tran aelo não- cedeu sómente á pressão
desta augusta camara e do senado, cedeu a essa força
invi ivef, mas poderosa., a da opinião. publica, porque
os delegados do governo nas l!lI'oüneía-s, as assembléas
provinciaes, que são independentes do- go.verno, as asso
ciações particulares, tudo emfim reveia.v3 bem claro o
sentimento publico, que dizia; « E'· tempo de iniciar
esta regeneração para o nosso paiz:~ J (Muitos e'repetidos
npoiados .)

O nobre deputado nos declarou' que não viu taes
manifestaçõe!) publicas, que não viu representações



- 196-

ne te sentido; e eu direi por minha vez: até o anno
pas ado, até época bem recente, tambem não vi re
presentações, nem dos laVl'udores, nem das camaras
municipacs, ncm de parte alguma do Imperio, quér
de individuos, quêr de corporações, contl'a as illéas
qnese m:mifestavam no sentido da proposta do governo.
Nesta e na outra camara projecto foram apresenta
dos. Aqui, depois de um relatorio que faz honra á com
mi. são especia I quc o escrcyeu (apoiados), iniciou-se
um proje0to de accôrdo com o pensamen to da propo' ta
do governo e ningllem representou contra eUe, todos
agua rdavam a sua discussão, calma e reflectida, todos
esperavam ore. u1tado da sabedoria da duas cama ras.
Hoje, apparecem repre entações em sentido con
trario : ma quem não vê que ellas partem de ap
prehensõcs exageradas? (Apoiados.) Quem não sabe
que os inimigo. radicaes desta reforma naturalmente
procuram exagerar-lhe o ell'eitos 1 (Apoiados e não
apoiado .)

VOZE :-Não é esta a orio·cm.
OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Estas manifesta

ções eu as rccebo de sangue-frio, e com prazer, mas qui
zera que tive sem apparecido antes, porque é a sim
que as questões devem ser apreciadas. (Apoiados.)

Foi o que succedeu em todos os paizes quando se
tratou dessa reforma. (Apoiados.)

Os nobres deputados, quando nos faliam em medi
das preparatorias, em estudos, parece que tratam de
uma questão e pecial do Brasil, que não fosse tratada.
e resolvida em outras nações. Nó estamos em condiçõe
muito mais vantajosas, porque temos a experiencia daIn
glatena e da França, a tremenda lição dos E tados
Unidos, os factos de todas as outras nações, que lambem
receberam em seu ol'ganismo o Doci vo clemeu to da es
cravidão. (Muitos apoiados.)

VOZES :-E' verdade.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Sr. presiden [e.

os exemplos citados pelo meu nobre amií!o,looO"e de
-prova rem os seus asserto abonam a prudencia com fi ue
tem procedido o governo. (Apoiados.)

Na Inglaterra, tratava-se, não de uma emancipação
lenta e gradual, mal' da emancipação imntediata e i
multanea ; para ISSO entenderam que eram inclispensa
veis as med idas prepara toria e alias coroeçaram, não
em 1833, mas desde 1823 (apoiados), e o facto da coloni~s
inglezas pl'ova ainda contra o nobre deputado, em re
lação ao elTeito que taes medidas podem produzir.
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o nobre deputado nos diz que questões de ta oruem,
que affectam toda as relações sociaes, que têm o maior
alcance no presente e futuro do paiz, não devem entrar
na iniciativa do executivo, é preciso que venham das
camaras.

Sr. prefiiden te, o proprio governo inglez, ci tado
pelo nobre deputado, reconheceu que assim não podia
er; ena Inglaterra não se entendeu, nem era possivel

qlle se entendesse que o governo não tinha o direito
de iniciativa, ou que essa iniciativa não fosse conve
nirnte.

O SR. A:'IDRADE FIGUEIRA :- Ninguem lhe contesta o
direito.

OSR. PRESIDE~TE DO CON ELHO : -1\1as o governo in
g-Iez o que queria era que os agricul tore de suas co
lonias manife ta sem o seu pensamento, allegando
qnanto julga~sem conveniente aos seus interesses,
para que a iniciativa do govel'llo fosse tomada com
perfeito conbecimento de causa, e não désse motivo
nem mesmo pretexto a que se excitassem os interesses
que podem seI' conciliados nesta questão.

U~[A voz: -E' o que ainda se não fez neste paiz.
O SR. PRESIDENTE DO Co SELlIO :-Sr. presiden te, se

a aso abrissemos illquerito para ouvir os nossos pro
prietarios a!Sricolas, os quaes tenho na maior con
sideração, elle não nos poderiam dizer sobre esta ma
teria senão aquillo que sabem os nobres deputados,
alguns dos quaes tambem são fazendeiros, e estão todos
em contacto com o nossos proprietarios agricolas;
elles não nos diriam senão o que dissera m os agricul
tores das An tilhas fra ncezas e inglezas. (Apoiados e não
apoiados.) Abri esses relatorios e vós vereis prevenidas
todas qnantas idéas estão sUl"gindo entre nós nestes
momento.

O SIl. ANDRADI~ FIGUEIRA :-V. Ex.. não os conhece;
os nosso arrricultol'es são muito generosos, não são
como os da Antilhas.

O Su. PIlE'IDE:'ITE DO CO:'\SELHO:-Não leve V. E'L
o seu exclu ivismo ao ponto de SUppOI' que eu não
con heço alguns dos nosso agl'icul tores e não "OU amigo
delle ... "

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Então não pMe com
parai-os com os das Antilhas.

O SU. PRE lDENTE DO CONSELuo:-Saiba o Mbre cle
putado que já visitei muitas fazendas, e que conheço
e aprecio mnitos dos no fiOS agricultores.

O governo inglez, depoi de consultar embalde a
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OplnlaO dos lavradores de suas colonias, tomou uma
iniciativa, e iniciativa perigosa sobre medida prepa
ratorias, que fOl'am as instrucções de 1823, essas a
que tambem se referiu o nobre deputado.

Não venham, pois, trazer-nos os ex.emplos da Ingla
terra para condemnar o procedimento do gabinete
brasileiro.

O nobre deputado nos fez a historia desta questão
em França e na Ingla terra, mas o que prova esta his
toria, que é conhecida de todos nós, e que foi tão bem
compendiada pela nobre commissão especial da ca
mara? O que prova é que os temores e 'agerado , essa
demasiada prudellcia de alguns, esse aferro aos habi tos,
ao statlt quo, é que provocam as soluções violentas.

A questão não se resolveu de modo gradual e lento,
mas de chofre em França, e na Inglaterra o plano de
emancipação adoptado não pôde ser plenamente exe
cutado, porque, tendo-se fixado o aprendizado de seis
annos para os districtos ruraes, o de quatro para os dis
trictos urbanos, es a diLferença de prazo precipitou os
acontecimentos, e força foi anticipar a época da emanci-
pação geral. '

Nós conhecemos a historia desta questão no. E
tados-Unido , conllecemos a reluctancia dos Estados do
sul, e sabemos quaes foram as consequencias da se não
procurar em tempo a solução que podia conciliar os in
teresses das proprietarios com os de toda a sociedade.

Tenho ouvido, SI'. presidente, muitas vezes que nestas
questõe- é o governo, que está á frente dos negocios
publicos, que éo centro de toda a vida official, quem
deve colher os dados, formar sua opinião, e inicial-a
p,erante as camaras; que não se deve esperar que as
soluções partam de baixo, e sim que venham de cima.
(Apoiados.) En tre ta fi to nós somos cellSU rado, não de
inercia, não de indiITerença ou de falta de estudos em
uma questão de tanta magni tude, pela qual de:de 1867
se e pera uma olução, mas porque o poder executivo
o1fereceu uma proposta á camara do Srs. deputados, e
a sujei tou ao seu livre exame e a todas as correcções
que possa merecer de sua sabedoria! Sr. presidente,
se quem assim procede é irreí1ec Lido, e vai além dos
mais impacientes, eu sujeito-me á censura, c appello
do nobre deputado para a opinião de toda a camara e
para a opinião do paiz. (Apoiados, rri"'ltito bem.)

(Ha wn apat'te.)
A opinião publica está assaz pronunciada nesta ma

teria, olla manifesta-se pelo que tenho ponderado á
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camara; mas quero exhibir uma outra oplOlao insu 
peita, a opinião de um dos illu tres oradores, que vejo
inscriptos contra o voto de graças: vou invocar a opi
nião elo nobre deputado pela provincia de Minas Goraes,
o Sr. Dr. Perdigão Ma Iheiro.

Em um dos seus interessantes livros sobre a escra
vidão no Brasil e a necessidade de quanto antes resol
ver-se sobre a sua extincção gradual, o nobre depu
tado pela provincia de Minas Gel'aes, recordando a falia
do throno ele 1867, e notando que a camara dos de
pu Lados e o senado, em suas l'espo tas, tin ham adherido
ao pensamento do throno, sobre este a umpto, con
tinúa nes tes termos:

« E sa fermen lação dos espiri tos, esse pronuncia
mento da opinião pela imprensa, nas camaras legi -la
Livag, no <Toverno, provam evidentemenle uma neces
sidade a sulisfazer, um grande mal que ln ta pelo
remedio. Felizmente, e graç'ls ao OmnipoteJ1t~, o go
-ver110 e o Imperador estão actualmente á testa da Cru
zada. E nós, muito pequenos em no sa humilde indi
viduaJidade, apenas diremo: Coragem, aVé/nte que
todos o bons Brasileiros vos seguirão; persevera.nça
e pruLlencia.»

Ei , senhores, a pressão a que o membros do actual
gabinete eederam, é a pressão descl'ipla, nos termos
que acabo deJer, pelo nobre depulado }Jor Minas Gel'a s,
e eu não posso deixar de aceitar conlente e ati feito
o seu con elbo (1'iso): « <\vanLe, coragem, prudencia e
perseverança!» (Muito bem.)

O SR. 'ANDUADE FIGUElUA :-E' um livro de dou lrina
mai prudente elo que aproposta do governo.

(Ha, 01ttros a,prortes.)
O Su. PUESIDENTE DO CONSELHo:-Sr. prc.idente,com

sorpreza ouvi ao nobre depu tado pela provincia do Rio
de Janeiro, l1ue elle apartava-se de mi)11 com dÓI' porque
eu me encaminbava para a regiões do desconheci
do ... Quaes são essa. regiões ignotas para que e tou
caminhando, e qual é o norte conhecido para onde segue
o nobre deputado, e que me não indicou, pois que pro
vavelmente teria de acompanbal-ú?

Onobre deputado ne ta parte referiu-se á proposta do
g-ovel"lll) ; mas, senhore , é po ivel que cnlremosjá na
di cu são da proposta do govel'llo? Não bastará dizer que
essa proposta é o effeito do trabalho da illustre commis
são especial desta camara? Não bastará dizer que tem
os votos respeita veis de uma das primeiras corporações
do Estado, o voto da maioria do conselho de eslado?
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oSR. ANDRADE FIGUEIRA:- Onde foi muito 40mba
tida.

O SR. PRESIDE:'<TE DO CO:'iSELnO :-E onde já se viu uma
reforma desta natureza ou qualquer outra que não
tivesse opposição?

Nós, senhor'es, caminhariamo para o desconhecido,
seriamos verdadeiramen te J.oucos, se pretendessemos
unanimidade nesta materia. Nem em outras a espe
ramos, quanto mais em uma reforma social como a de
tIue se trata I

Onobre deputado, accllsand.o-me, ou advertindo-me
de que eu segu ia uma róta perigosa, não nos disse pa I'a
onde devemos caminhar. Qual é a yossa 0luçã01 E'
preferivel á proposta de governo? AiJresentai-a, exa-
minemol-a, discutamol-a! .

O SR. PEREIRA DA SILVA :-Ha projecto substitutivo
da proposta.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -O nobre deputado
pelo Rio de Janeiro annuncia-me um projecto substitu
tivo; portanto, senhores, démo-no os para.bens I a
questão está estudada, está mais que e tudada, já ha um
projecto feito I (Muitos e repetidos apoiados; hilaridade
lJTolonga(la .)

O SR. CRUZ MACHADO: -Isto é um movimento ora
torio. (Ha out1'os apartes. )

O SR. PRESIDENTE DO Co 'SELlIO :-Permitti-me, se
nhores, tambem que, como amigo, eu tenha esta ex
pansão de franqueza, e volte agora con tra vós a accusação
(le imprudente, de impacientes. Já tin11eis dous pro
jectos, e formastes um terceiro I não se pMe andar mais
tlepressa ... (Repetidos G1Joiados ; muito bem.)

O SR. PEREIRA DA SILVA :-Vós quereis medidas di·
rectas, nós não.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Não tome a mal
as minhas palavras; V. Ex. annuncia-me um projecto:
o que devo cu concluir? Que a materia (u:i1,â estudada
e dec i dida. (Continuam as risadas eapoiados. )

O SR. PEREIRA DA SILVA :-Y. Ex. não abe ainda o
objecto do projecto, nem quaes os principias nelle esta
belecidos.

O SII. PRESIDENTE DO CON ELIlO :-Ha projecto, e, pois,
os nobres deputados, com a solicitude que mostram neste
importante negocio, com as suas elucubrações a res
peito desta reforma, não fazem senão justificar tambem
a nossa solicitude. Se o gabinete foi imprudente m
considerar maduI'amente este assumpLo, em apre ental'
quanto antes as suas idéa ás camaras, para que quanto
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antes passem p~lo cauinho do exame e ueJ)::\ te do par·
lamento, os nobres deputados tambem estão estudando
com empenho e solicitude a materia ; e desta solici tude
e empenho commum não póde sahir o desaccórdo que
ouvi annuncia!'. (AqJoiados.) ,

E é mesmo impossivel, Sr. Presiclente, é impossivel
que os nobres deputados nã{) conl1eçam que -esta idéa é
daquellas que nã'Ü podem deixar de I,riumphal', (Apoia·
dos;muitobem! muito bem!) A questão é resolver ()
j)I'oblema do melhor mOQo; {fuaDLo ao fim que nos pro
pomos é este um lriumpbo que a nossa civilisação já
tem adquirido, (Muito bem! ) ,

Sr. presiden te, já sufficien temen te me tenho mani
festado; e, como ba pouco fiz uma citação, e não ha
muitosdias quenosenado se invocou Lambem contl'a
o gabinete a opinião de um de nosso mais bel los La
lentos, opinião que, aliás não creio seja a ultima palavra
do Sr. consell1eiro José Donifacio de Anclrada e Si tva,
vou conclui!' lendo o pensamenLo que de de longa data,
desde 1823, a respeito deste assumptos, expressou o
patriarcha da nossa independencia, o grande José Boni
facio de And !'ada e Si!Ya,

« Generosos cidadãos do Brasil, qlIe amais a YOSS3 pa
tria, sabei que sem a abolição Letal do infame tranco da
escravatura africana, e sem emancipação successiva dos
3ctuaes captivos, nunca o Bra ii firmará a sua indepen
dencia nacional, e segurará e defenderá a sua liberal
constituição; nunca aperfeiçoará as raças existentes, (l

nunca formará, como imperiosamen te o deve, um exer
cito brioso e uma marinha florescente. Sem liberdade
i·ndividual não póde haver civilisação nem solida rique
za; não póde haver moralidade e justiça; e sem estas (i
lhas do céo não ha nem póde haver brio, força e poder
'611 tre as nações I )

(Muitos apoiados ; applausos ; o orado?' é comprimentado
por muitos 81'S. deputados.)

FalIou em scg-uid3 o SR. PINTO MOREIRA, sustentando que
quem votasse pela resposta ã falia do throno como estava redi
~.jda hypothecava o seu \'olO á pr'oposla do go\·erno.

08R. PRESIDENTE DO CONSELHO respondeu a esse discurso com
o seguinte:

o Sr. Visconde do Rio-Branco (presidente
do conselhe.) (Profundo silencio.) :-0 discurso que acaba
de pr'oferir o nobre deputado por ?tlinas Geraes exige
immedia ta resposta. Eu peço aos iIlustres represen-
lantrs que ha pourn se mostraram dissic! ntf'~ da

zf)
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idéas que enunciei, que me deixem fallat' sem inLer~

rupções.
Onobre deputado estabeleceu a questão nestes termos;

- o voto de graças importa uma adhesão á proposta do
governo. Nós não podiamos hypothecar o nOS80 voto a
essa proposta, disse o nobre deputado, e por i:Jso desde
já nos mostramos dissidentes.

Declarei em nome do gabinete, e cri-me autorizado
para fa'lel-o em nome da illustrada commissão da ca
mara, que o voto de graças não envolve adhesão a ponto
:algum da proposta do governo ...

O SR. PEREIRA DA SILVA :-A ponto algum?
OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Sim, senhor.
O SR. PEREIRA DA SILVA :-Nem a idéa capital?
10 SR. PRESIJ>ENTE DO CONSELHO :-Nem a idéa capital;

'esse voto encerra tão sómente o pensamento de que é
tempo de consideraI' e resolver a questão.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Então aceita a emenda!
(.Apoiados.) ,

O SR. PRESIDEN'IE DO CONSELHO :-0 nobre depu tado
diz-me: q Então aceita a emenda! D Mas se a emenda
rtambem não envolve juizo algum, se salva todas as opi
'niões., porque antepõem os nobres deputados a emenda
.ao 'Voto <le graças? I (Muitos apoiados.)

:Senh()!res, sejamos francos! se debaixo da proposta do
elemento servil, ha latente uma questão politica, que
ella se manifeste 1(Muitos apoiados; mnito bern.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Para nós o voto de graças,
como está, tem outra significação; para vós que não
,tem, aceitai a nossa emenda.

{) SR. PRESIDENTE no CONSELHO :-os nobres deputados,
que não querem. a divisão desta camara, porque razão
pretendem que se ·rejeite e voto de graças e passe esta
emenda, 'quando todos concordam em que não se deve
antjcipl\~ ju~zo sobre o merito da proposta do g,ove,rno ,
quando oga'binete não considera que este voto de graças
seja uma ad.hesão á proposta, quando a commissão re
salva jnteirame:pte os escrupulos de SS. EE. ?

O SR.. ANDRADlE FJGUEIRA :-Não resalva.
O SR. PRESIOENTE no CONSELH{): - Ha anno , Sr.

presidente, tIm mini t'rO detestado disse: « Não me im
porto com as palavras da resposta á falIa do throno,
q.u.erQ sa,b)er qual é o pensamento de quem a escrevell; »
agora manifc.sta-se qual é o pensamento que o governo
liga ao voto de gra:ça~, qual era o de quem o redigiu, e
nossos amigos se,lavantam para dizer: « Não nos con
tenta a interpretação que dais aO trabalho da com-
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mis. ão ) da commissão que o nobre deputado por Minas
Geraes só considerou da confiança do gabinete, e que eu
considerava da confiança de toda a camara (apoiados),
porque elle, como eu, não quer a divisão do partido
conservador" porque está comnosco em todas as ques
tões politicas. (Apoiados.) E' preciso que o ministerio e
a commissão passem peJas forcas caudinas! Não sera
este o pensamento do nobre deputado, eu o devo crêr,
mas é a consequencia I (Muito bem.)

E' preciso que desde já se manifeste, antes de toda
discussão, antes de todo debate, que ha uma maiol'ia
em torno daquolla emenda, que por isto se fez passar,
não obstante as declarações do gabinete e da commissão
do voto de graças, de que ninguem pretendeu sor
prender a boa fé dos nobres deputados, de que ninguem
pretendeu impor-lhes um voto! E os nobres deputado
nos fallam em união do partido conservador, pela qual
nós, seus correligionarios, tambem fazemos votos, não
no interesse deste ou daquelle individuo, deste ou
daquelle grupo, mas da grande missão a que nosso par
tido é chamado a desempenhar neste paiz ! (Jluito bem.)

Que vos pedimos nós? que não emendeis o voto de
graças, porque não ha necessidade de emendai-o, e
porque isto vem lançar uma grave suspeit.a, que ha de
ser considerada por todos como um meio de humilhar
a commissão do voto de graças e com ella o gabinete.
(Muito bem; inten'upções .)

Se os nobres deputados querem que cáia o gabinete,
se a questão é de confiança, manifestem-se, declarem-n'o
aqui á luz do dia I(Apoiados.) Desde que dizem que estão
de accôrdo comnosco em todas as questões politicas,
desde que por nossa parte assegurarmos que o voto de
cada um dos nobres deputados fica inteiramente livre,
sustentar a emenda não é o procedimento que devemos
esperar de SS. EE. (inter'ruPliões); não devemos con
siderar isto senão como um acto de hostilida:le ao ga
binete e áquelles que se têm desde já manifestado a
favor da sua proposta I (Jfuitos apoiados; mtlito bem,
mtúto bem.)
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pronuncj~do n~ canlara. do' deputados em
3i de »uio de iS71.

(1JisCllSSÜU da I'CSpuslAt li {(tUa do throllO.)

(QUESTIo DA E}Ll~t:IP.lçIo.)

o uebatc jH'O ·c"'u iII lI~S ses. õcs ue 20 c 30 II ~Iaio, fallando
os 8rs. SOUZ·.1 llms, PEREIlU DA S.LVA, DUQUE-EsTRAD.t TEIXIURA
c ANDII.WE FI ;UEIR\ a lavor rh el1lellda tI'o Sr. PauJino, c
CO'lLra a emenda os 51's ••JUNQUElflA, (dilas vezes), ALENCA"R ARA
RIPE e TEIXEIRA JU)/[O!l, Na sessão de 3, de .Maio rallal'am, a
favor da emenda, o Sr's. MELLO ~hTTOS c FEltREIIIA VIAN:'iA,
e contra, os 51'S. UINISRO D.I JUSTIÇ.1 e PRESIDENTE DO CON
SELllO.

Eis o discurso do SI'. presidente 'lo consc~ho :

OS'. Viseomle d.o lIiiG·9rallCO (president13 do
conselho) (Movimento geral de attenção; profunclo silencio):
SI'. presidente, são vp.l'cladeirament.e not.aveis as duas
phases que tem apresentado a emenda offerecida aovoto
de graça. Acbnnclo-se nessa emenda concentrada toda
a importancia do debate, que prende a attenção la ca
mara dos Srs. deputados, será sobre este ponto princi
palmente que versará o meu discurso.

A principio o illustrac10 autol' !la emenda nos dis~e,

r,omo ha pouco o recordou o meu ilIustre collega Sr. mi
nistro ela justiça: « Não nos move nenhum sentimento
de hostilidade ao gabinete; pelo con~rario, nós espe
ramos estar de accórdo nas questões politicas, salvas as
restl'icções que mesmo os amigos politicos não podem
deixar ele ter a respeito de certas questões. A nossa in
tenção, que determinou a apresentação desta emenda,
foi evitar que (} nosso voto ficasse compromettido na
proposta do governo. J)

Desde logo respondemos em nome do ministerio, e
até em nome da commi 'são do voto de graças: - não 1
não póde haver voto algum compromettido na I'esposta
á falia do throno a favol' da proposta do governo; o voto
de graças nj"o expl'ime senão que a camara reconhece
a nel'e sidacle de prestar' 5ua atlenção a este assumpto,
reconhecen:1o tambem que elle não pMe mais ser adiado,
que exige resolução tão prompta e breve quanto lhe
pos a dar a sabedoria da camara.
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Parecia que esta re'posta deyia ter po to lermo ao
debate. (Apoiados.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Não apoiado.
O SR. PnEslOEN'rE DO CONSELHO :-Se tivessemos diante

de nós adversarias radicaes, elles ficariam por certo sa
tisfeitos á vista desta declaração franca e explicita;
mas os iLlustl'CS deputados, nosso:> correligionarios poli
ticas, os nobres deputados, que nr) querem a divisão
do partido consel'vador, procederam dilferentemente I
Retiraram-se sob a impressão do debatê que ante-hontem
teve aqui lugar, reuniram-se, tomaram conselho toda a
noi le, e, depois de decorridas 24: horas, aqui se apre
sentaram, sustentando a emenda, não já com o fim de
salvaguardar o seu voto a respei to do projecto, mas
com o proposito deliberado de intimar o ministel'io a
retirar-se ante a minoria que se arregimentava nesta
camara, e cuja existencia era incompativel com a do
gabinete I (Apoiados, muito bem.)

~sta segunda ueclaração, que está expressa no dis·
curso do i1lustre depu tado pelo Rio de Janei 1'0 (*), assim
como, embora não tão francamente. no do illustre de
putado pelo municipio neutro ("), deve ser considerada
sob o ponto de vista dos pl'incipio.', dos dictames da
prudencia e das conven iencias politicas.

Oillustre deputado nos disse: a Aproposta do governo
está rejeitada, eSlá condemnada.) Qual foi, perguntarei
eu, o tribunal que a cOlldcmnou? I Onde funcciona esse
tribunal? I Voltámos por ventura aos tempos da inqui
sição? I Como é que o nobre deputado com tanto açoda
menta nos vem annunciar, que está desde já ('onuem
nada uma proposta sobre materia tão grave e delicada,
e proposta que ainda não foi dada para ordem do dia? I
E note a camara, que, sellundo o nobre deputado, não
ha para o ministerio mais sab,ida possivel, porque
S. Ex., tomando-nos todas as avenidas, disse aI to e
bom som: - Se aceitais outras idéas, ficais desmorali
sados: se niro aceitais, nâo ba tambem salvação para vós I
O governo da regencia (con Linúa o illustre deputado),
não pMe mudar si tuações politicas, o aLI iamen to seria
uma revolução, a dissol uÇãO seria o nosi'O tJ'iumpho,
porque os proprietarios agricolas escolheriam os votos
dissidentes, e nós voltariamos para dar aqui a lei ao paiz
sobre esta questão I,

1°) o Sr. conselheiro Paulino de Souza.
(") f) 'I'. Dtl(f1tc·E~trad3 Teixeira.
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E' sobre esle procedimento que eu peço aos meus
nobres amigos e alliados (porque os considero como
taes, não obstante suas demonstrações de pronunciada
opposição), é sobre este procedimento que lhes peço
que meditem e me indiquem algum exemplo em que
se tenha decidido da sorte de um ministerio por uma
proposta, gúe não p6de ser sustentada e defendida,
porque ainda não lJtá em discussão, e pelo mesmo mo
tivo n~o póde ser atacada; proposta que versa sobre
assumpto de tanta magnitude, que não póde ser consi
derada e resolvida em um lance d'olhos, em reuniões
nocturnas e mysteriosas, que o publico não vê, cujos
debates não lhe é permlLtido apreciar.

Sr. presidente, quando se levanta uma opposição
para derribar o gabinete, quando deste conflicto po
dem resullar consequencias, que até importem a mu
dança de uma situação politica, é indispensavel que
a opinião publica conheça quaes são as causas que afas
taram o gabinete de seus oppositores , quaes os pOL.OS
de sua di vergencia. .Mas como poderemos nós escla
recer o paiz sobre os verdadeiros -motivos que acon
selharam uma parte desta camara a exigir que o
ministerio retire-se, se a propos1a não foi ainda dada
para a ordem do dia, e não se acha em discussão? I

Quaes são as vos as idéas a respeito da proposta? al
guem por ventura as conhece? (Muito bem.) E' por este
modo que se fórma uma questão de gabinete? E' assim
que se pretende forçar o ministerio a abandonar a posição
que occupa?

Era necessario, Sr. presidente, que SI: estabelecesse a
discussão sobre a materia principal, e que os nobres
depu lados nos dissessem qual o seu pensamento.

O gabinete foi assaz franco, e não foi franco por con
veniencia, mas pelo sentimento do seu dever, apresen
tando a proposta, sujeitando-a ao exame das camaras, e
declal'ando que acompanharia os debates cuja luz de
bom grndo acei taria; em uma palavra, o gabinete annun
ciou solemnemente que, procurando convencer, estava
igualmente disposto a ser convencido. A isso respondem
os nobres deputados que não precisam convencer-nos, e,
recusando-se a tratai' deste assu01pto, apenas desejam e
exig-em que nos retiremos I

E quem lu de succeder-nos? Teste seu açodamento
em crear o conflicto, não ha outro recurso senão que os
nobres deputados, cujas idéas sobre o assumpto aliás
não são conhecidas ainda, os nobre deputados que se
rJizPm rle ;)('('('l'r10 cnrnnosr'n :ll'eOpr>j lo rh rlrmai. 'Jur, Wc
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da actualidade, nos substituam. Ma, enhores, e nó",
porque temos a desgraça de não pensar como vós nesta
questão, não nos podemos conservar neste posto hon
roso, porém dimci! e espinhoso, dizei-me: se aqueIles
que não pensam corno vós encontram taes embaraços,
acaso vós não os encontrareis tambem? (Apoiados.)
Tendes em tão pouco apreço a todos nós, que vos não
importe a nossa divergencia, ou acrêditais que de facto
o poder executivo é tão prepotente, corno o disse o no
bre deputado pelo municipio neutro, que póde transfor-

, mar as nossas consciencias e jungir-nos ao vosso carro
triumphal? (Muito bem.)

Nem entre adversarios assim se procede, quanLo mais
entre amigos politicos I (Apoiados.)

O terreno do confiicto, se os nobres deputados o
querem levantar, foi mal escolhido; não se póde esta
belecer conIlicto sobre uma e'menda que nada significa
contra a proposta, que nada significa a respei to das idéas,
que por ventura se queira oppõr a essa proposta.

E' necessario que a opinião publica saiba se ba algum
desaccôrdo entre os nobres deputados de um lado c o
gabinete e seus sustentadores de outro lado, quaes são
os pontos da dissidencia, quaes as razões que a pro
duzem.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - As nossas idéas são
conhecidas.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O nobre deputado
me interrompe, e eu não o interrompi quando orou,
mas aceito o seu aparte. O nobre deputado, perante esta
camara, perante o publico que nos está ouvindo, as
segura que suas idéas são conhecidas; se são conhecidas,
então devo crer que o nobre deputado é adversa rio radi
cal da idéa da emancipação na quadra actual. (Apoiados.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA E OUTROS SRS. DEPUTADOS: 
Não apoiado.

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: - Então devo crer
·que vós quereis as idéas capi taes do projecto, como as
queria o nobre deputado por Minas Geraes, o Sr. Per
,digão Malbeiro, cujos escriptos correm impressos ....

,O SR. PERDIGÃO MUREIRO : - Em tempo responderei.
O SR. ANDRADE FIGUEIR \ : - As nossas idéas são as que

V. Ex. tinha no anno de 1867.
,0 SR. PIIESIDENTE DO CONSELHO: -SI'. presidente, o

nobre deputado pelo l~. o districto do Rio de Janeiro diz
que as suas .idéas são as que eu tinha em :1.867. S. Ex.
neste seu aparte allude ao voto de graças no senado
naquelle anno.
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA: - E em i868.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Mas que dizia esse

voto de graças? Dizia simplpsmente que a reforma era
digna de sério exame, e não podia ser levada a effei to
sem madura reflexão e muita prudencia. Ex:primia,
porém, alguma idél positiva a respeito do nssumpto?

Nã<L Como, pois, o nobre depu tado, que não nos
definiu ainda as súas idéas a respeito desta questão,
appella para o voto de graças do senado em i867? Sem
duvida é porque esse voto de graças exprime o voto
do nobre deputado ainda boje, entendendo S. Ex. que
não ~e póde tl'atar lIa questão. (Apoiados.)

Sr. presidente, a camara é muito esclarecida, tem
dado a este negocio a maior attenção, mas não posso
deixar de recordar o que ella aliás não ignora.

Esta proposta, que alguns dos nobres deputados
receberam com tal estranheza, que a querem repellir
á ponta de baioneta, antes de todo e qualquer exame..,
é filha de milito estudo, e resultado de um exame
reflectido e aturado; não é simplesmente o fructo das
elucubrações do ministerio ...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Ah t é obra divina!
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - ... tem por si a

opinião de muitas das primeiras illustrações deste paiz,
com as quaes o nobre deputado póde comparal'-se em
talento e amor ao paiz, mas não em experiencia, nessa
sabedoria que só os annos podem dar. E aqui mais se
vê toda a inconveniencia derta discussão ·prematura.. ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Recáia a responsabilidade
sobre o ministerio.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-., ..desse conflicto
provocado sobre uma emenda, que aliás se dizia terreno
neutro para que nos pudessemoe dar as mãos e pro
curar meios de cheRa!' a um aocOrdo,

O SR. PERDIGÃO MALHElRO:- O periodo da respos
ta é um circulo de ferro, a emenda é campo mais
vasto.

O' SR, PRESIDENTE DO CONSEJ.HO :-Aceito o aparte do
nobre deput.ado. S. Ex. dá ao voto de graças, que
ha de ser lido por todos que sabem ler neste vasto
Imperio, a denominação de um circulo de feITO, e diz
que a emenda é campo largo onde se podem abrigar
todas as opiniões, ...

O SR. PERDIGÃO ~fALHEIRO:- Sem duvida.
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: -Ou ha nesta pro

posição do nohre deputado uma irrisão ao nosso bom
senso, ...



- ~09-

o SIlo PEJlDIG.IO i\'IHIIEIRO: - ;To apoiauo.
a SR. PRESIDE TE DO Co SELIIO:- ... OU o !loure de·

putado eslá dominado pOI' alg-uma paixão Cjue ncst
momento offusca o seu espirito tão luciuo ...

O SR. PERDIGÃO .M.\LTTEIRO : - Hei de demon frar o
contrario.

a SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Já demonstrei que
a I'espos~a á falIa do throno é identiGa á do senado,
que. se manifestou no mesmo sentido. Porque não
aceItará a camara essa resposta? Porque insi tem o
nobres deputados pela sua emenda, quando nós vemo
pella ou uma correcção escusada, OLI um pensamento
politico contrario?

a SR. ANDRADE FIGUEIRA: - o gorerno é que faz
Cjuestão politica.

a SIl. PERomÃo l\iALFlEIRO :-E' um corolafio do que
se tlis e no discurso da corôa.

a SR. PnESJl)ENTE DO CONSELI:lO :-De sorte que pol'
esta logica de ferro, pOI' e ta justiça inexorav I, não
haveria outl'O remedio senão trazeI' já .para o voto de
graças a proposta do governo, discutil-a e decidir da
sua sorte I .Mas a prepo. ta do governo não está em
di seu. são, já o tenho dito mais de uma vez ...

O SR. PERDIGÃO l\IALHElUO: -Está implicitamente.
a SR. PRESl DENTE DO CONSELHO :-Quando a discussão

hega a este pon to, diz 'fhiers. deve ter um termo,
porque não ha luz para quem' fecha os olbos, não ba
COnvencer a quem cerra os ouvidos á razão. Eu,
portanto, passo adiante.

O ·SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Mas é questão de ga
binete? Sim, ou não?

aSR. PRE !DENTE DO Co SELHO :-Eu aceito a questão
nos termo em que a estabelecem os nobres deputados;
mas, por minha vez, lhes pergunto: quaes são as vos as
idéas a respei to da emancipação? qual é o vosso pro
jecto? apresentai-o, defini-vos ...

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
a SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Sr. presidente, os

nobre deputados, levantando uma questão d~sta ordem,
devem manifestar francamente as Sllas Idéas; ma
SS. EE. encerram-se n'um denso mysterio ....

OSR. A °DHADE FIGUEiRA :-llIysterio é o de V. Ex.,
que não re ponde. (Ha outros apartes.) .

a SR. PBESlDENTE DO Co SE\LHO :-Nunca chegareI.a
responu~r, desde que me interrompem sem .ces.saJ' ....

a SR. A, DRADE FIGUEIRA' - A resposta e simples,
im ou n50.

27
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o n. PRESIDENTE DO CON ELHO: - A dic(aduta do
nobre deputado pelo ~. o districto não 11a de tracar O'
fio do meu diEcur o 1. . . .

VOZES :-MLIitO bem!
O R. ANDRADE FIGUEIRA :-Dictadura é a do governo.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - .... hei de segui!'

o curso da minba idéas; não posso receber a impo
:ição do nobre deputado! (Apoiados,rrmito bem!)

Os nobres deputados não nos dizem quacs são as suas
idéas, e todo o publico e tá no conhccimcn to de que 09
nobres deputado não e acham ele accôrdo entre si, que
não têm ainda idéas as. entadas sobre e la materia; e
o nobre deputado pelo ~.o di tricto, que se apresenta
como orgão mai autorizado e genuino elo pensamento,
que elictou a emenda ao voto ele graças, em todo o seá
discursa, revelou-se contrario a qualquer ieléa de eman
cipação. S. Ex. di. se-nos que esta idéa não estava no
sentimento publico, nem era uma verdadeira necessi
dade, ma apenas uma imposil~ão que nos 11a de trazer
grandes males. A oroç'oando elest'arte quanto pôde a
l'esisteneia dos proprietarios agricola s, procurando exa'"
gerar os eiTei t0S da medida ~para incu til" os maiores ter
rores, chegou S'. Ex. ao pon to de dizer-nos que pretender
a emancipação é o mesmo que abalar pel'a sua base as
nossas instituições, que têm a sua mais forte columna
nos proprietarios agricolas ; e acrescen tou que a solução
que se procurava elar a esta questão tinha partido de
inspiração nascitta ele regiões inaccessiveis á censura.

Mas, Sr. presiden te, dizendo que a' proposta do go
verno não serve, os nobres deputado declaram que têm
cousa muito melhor na algibeira. Entretanto' porqu'e
não apparece esse trabalho, porque recusam-nos esse
prazer? Porque negar-nos asa tisfação de abraçarmo-nos
com SS. EE. e dizer: o Brasil est'á feliz, porque os
nobres deputados, sem ter os auxiliare que tgm o go
verno, descobriram a verdadeira solução de te grande
pr0blema? I

Longe disto, o nob're deputado salta por todos os
agentes responsavei., e vai procurar uma origem inaC'
cessivel á discussão. (Apviatlos.)

O SR. A~DRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. EVANGELISTA LOBATO:- A pessoa do Imperador

é inviolavel e sagrada, e não póde ser trazida para a dis
cussão. Prote to cm nome do partido conservador.
OJlhâtos apoiados .)

O SR. PRE~JDF.NTE DO Co SELHo:-Sr. presidente, as
,Ilusões do nobre deputado são inju ta ((f.poiado,~),o e se
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cllas fossem vcrdadeira, lançariam o de crcdi lo obro
aquelles que têm sido mini. tros da corúa e têm sus
tentado esta me ma idéas I (apoiados) é preci o, Sr.
presidente, fechar os olhos, ou não abrir as paginas da
nossa historia contempol'anea, para dizer que a idéa da
emancipação nasceu hontem por uma inspiração irr s
ponsavel e arbi traria I (.Muitos apoiados.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. PRE lDENTE DO CON ELHO: - Desde o seculo pas

sado, quando eramos ainda colonia de Portugal, já se
reconhecia a neces idade de pensar na solução deste
problema. Quem não abe que os fundadore da nossa
indepeudencia proc,ul'aram até inscrever na oonstituição
do Imperio disposiçõe a esse respeito?

O SR. COELHO RODRIGUE :-Apoiado. No art. 25~ do
projecto da cou tituinte.

OSR. PRESlDENTE DO CONSELHO :-Seria ocioso estar cu
dizendo á cama ra o que e1 la sabe, mas recordarei que na
lei de 20 de Outubro :de 1823 já se recommendava aGS
presidentes das provincias que pensassem nos alvi tres
necessarios para a emancipação dos escravos. Não es
tavam, pois, estas idéas no coração de todos os Brasi
leiros, como no coração de toda a humanidade, destl a
nossa independencia, e atê mesmo muito antes della ?
(Apoiados. )

Quando, Sr. presidente, o illustre Visconde do Uru
guay veio nesta casa defender-se do dis abore por que
pas, ou a nação brasileira na época em que os cruzeiros
jnglezes aiTrontavam a nossa bandeira, elte nos disse que
fMamos imprevidentes na repressão do trafico de Afri
canos, condemnado pOI' tratados, por todo o mundo
eivilisado, pela moral e pela religião: que não podia
esse eseandalo continuar no Brasil, e que a imprevi
dencia levára-nos a olvidar as medidas neces arias para
não passarmos por transes como aquelles.

Quem não sabe, senhores, que entre nós a completa
extincção do trafico produziu os mesmos eITei tos que
nas eolonias francezas e ingleza e nos E tados- nido ?
Quem não sabe que esta medida só por si foi o golpe
mais profundo que se desfechou na instituição que nos
dóe, e é uma mancha em nossa bandeira? Quem não
sabe que a extincção completa do trafico produziu uma
grande transformação em nossos estabelecimentos agri,.
cola, nas relaç1'Jcs dos senhores para com os escravos?
O que era isto senão o triumpho lento, mas seguro
da grande idéa da emancipação, como uma daqueIlas
q,ue e tão gra adas, não ~jgo só no coração do 110-
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mon generosos, mas no da humanidade inleira ? (Muito
bem; a.poiados.)

Veio a guerra dos E tados-Unidos, e, durante essa luta
colossal, qual foi o pensador brasileiro, que, vendo des
apparecer o ultimo exemplo, que podia servir de con
solo e de apoio moral ao nosso atrazo na, manutenção
do trabalho servil, não comprehendeu que era preciso
pensar no que devia ser de então em diante a escravi
dão no Brasil ?

Não foi este o sentimento geral? E não deviam estas
idéas merecer a altenção dos estadistas deste paiz~ Seria
preciso que uma vontade irresponsavel, uma entidade
que está inaccessivel ã censura, lhes dissesse: E' tempo
de cuidar àesse assumpto?

Sr, presidente, se esta alJusão fosse verdadei ra, não
importaria uma censura, porém o mais exp,lendido elogio
ao poder irresponsavel (apoiados), e ao mesmo tempo
a mais grave accusação aos estadistas e ao povo do.
Brasil t (Apoiados,)

Nas camaras, na imprensa, em ciiscUl'SOS, como aql1el
le que o nobre deputado pela provincia de Minas, o.
$1'. Dr. Perdigão Malheiro, reci tou peran te o Instituto
ela Ordem dos Advogados, foi este assumpto.muito bem
trat<ldo; recordo-me que o nobre deputado tomara
então por titulo de um de seus discursos ...

O SR. P'ERDIGÃO MALHEIRO dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Eu sin to que fo 

semos chamados a esta discus ão com tanta s-ofregui
dão, sem que ao menos se nos désse tempo para de
cidir se a questão devia ou não ser tratada em s-essão se
creta, porém os nossos prudentissimos amigos, que
querem a união do partido conservador, offeteceram
DOS este contlicto ...

No discurso, a que me referi, o nobre deputado por
:Minas Geraes discutia e procurava deffioITst1'3:r a il
legalidade da propriedade constituida sobre o escravo.

O SR PERD1GÃO l\lALHE'lRo:- No diteito absoluto.
O SR. PRESl1>ETE 1)0 CONSELHO:--- Quein enuD'cia e

sustenta theses G:omo esta no Brasil, não é, não póde
ser adversario da proposta do goyerno. Eu tenho aqui
os S&US projectos, e o 111ustre deputado ha de ooegar
por fDrça a um aooôrdo C@IDIilOSOO, JílOl'que nesses pro
jectos estabelece que, dep(!)Jis da lei, ·nasterã·o,livres.os
lUpos das escr.avas cons>ti tue @ peculi@ Ido e:scra \TIO.
e 1he dá o direito de alfOl~ria, mediante imdemniza.ção,
ao senhor.

OSR. P,ERD1GÃO I\11~LHEl1to dá um ap.ar Le.
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o Sil. PRESIDENTE DO CONSELHO:- O nol)I'e deputado,
quando apresentou essas idéas, que são as cal iLaes
ne ta questão .•.

U SR. PERDIGÃO M.\.LI:IEIRO dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-1\'1as quem diz que

não póde ser o projecto modificado? ..
Sr. pregidente, os nobres deputados co !locaram-se em

terreno falso e balofo. Para se manterem nessa posi
ção são obrigados a lançar sobre o seu partido a pecha
de inimigo da emancipação. A camara ouviu o nobre
deputado pelo 4,. o district'o dizér •..

O SR. ANDRADE FIGUEUlA dá um aparte.
O SR. PRESlDE. TE DO CONSELHO :-... ouvimo -lhe

dizer que a idéa da emancipação não é do partido con
servador, mas sim do liberal, que a gloria da iniciativa
per tence a es te.

SI'. presidente, é preciso repeti l-o bem alto: Agloria
não compeL'e exclusivamonte a nenhum dos dous par
tidos, como nenhum delIes é responsavel pela nossa
inacção a esse respei to. .

A idéa da emancipação dominava ha muito nos sen
timentos de todos os Brasileiros, e foi apregoada até
mesmo an tes de nossa independencia poli tica, quando
não existiam ainda os partidos actuaes. Se é desse
tempo, como se arroga o nobre deputado o direito de
ser o unico intel'prete do partido conservador, e vem
dizer-nos que a idéa nasceu do partido liberal? Ahi
estão os factos para provar ocontrario. Acausa da eman
cipação não pertence, nem ao partido conservador, nem
ao liberal; a causa da emancipação pertence verdadeira
mente a todos os Brasileiros (ap.oiados); e mereceria
la~tima e muita lastima o partido conservador se ins
crevesse na sua bandeira-não queremos emancipação
-(ltpoiados) ou-queremos adial-a para as kalendas
gl"egas-o que seria o mesmo. (Muitos apoiados.)

Sr. presidente, quando em França muitos membros
da commissão especial nomeada para daI' pareceI' a
respeito de materia identica, concernente ás colonias
francezas, impugnaram a solução dada na proposta da
maioria, que opinava pela emancipação immediata e
s'Ímultanea, o meio suggeridG pela minoria dissidente
foi o que se con tém na proposta do governo brasileiro.
E tão ponderosos pareceram á pI'opria maioria esses
"'otos dissidentes, que ella apresentou um segundo pro.,
jecto, oomo iniciativa digna de ser apreciada e quiçá
preferida .
. ~ntre nós ,uma proposta analoga, uma proposta que



- 2U-

está apoiada nos pareceres de conselheiros de estado,
e nos trabalhos elaborados por uma commissão espe
cial desta camara, encontra essa re istencia calculada,
que fecha os olhos e cerra os ouvidos a toda a discus
são I Ao ouvir tanta intolerancia e tão exagerados re
ceios, recordo-me das palavras do nobre deputado pela
provincia de Minas no discurso a que jã alludi (1'isadas),
e com ellas me alento:

«Mas é impossivel que no seculo XIX as cousas con
tinuem do mesmo modo por todo o correr dos seculos.

« Vozes generosas se têm levantado por toda a parte;
as nações cllristãs mais civiJir:.adas convergem em uma
idéa, e a têm espalhad'O e feito fructificar.

« Essa idéa, que na ordem moral e politica se torna
caracteristica do seculo em que temos a felicidade de.
viver, é a abolição da escravidão.

« Parece-me estar ouvindo um susurro, e o éco repe
til': Sois abolicionista; q~tereis conflagar o paiz,' des
truir a lavoura, já tão acabrunhada; estancar uma
das fontes da riqueta publica eprivada; finalmente, des
truir a prop~'iedade constituida sobre os escravos.

« A semelhantes censuras direi, como Themistocles
a Eurybiades : Dai, mas ouvi.»

E' o que nos está acontecendo, e os nobres deputado
não seguem o conselho do illustre orador do Instituto
da Ordem dos Advogadós (~'iso) : elles dão e não querem
ouvir, Sr. presidente I (Apoiados.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Era um emancipador
convencido, e não desses improvisados ...

O SR. PERDIGÃO MALHEIRO:- Hei de explicar tudo isso
a seu tempo. Quanto ao fim, estou de accôrdo; quanto
aos meios da proposta, discordo.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Mas o que eu não
esperava do nobre deputado é aquiJIo que elle tanto 1'e
ceiava em i863, aquelIas exprobrações ... Não esperava,
delIe que, como'observei, tem idéas identicas ou pelo me
nos, muito proximas ás nossas, que viesse levantar esta
questão, e condemnar a proposta sem exame e sem de
bate. Este procedimento é que eu não esperava do nobre
deputado; e se elle votar pela emenda, não haverá
juiz imparcial no Brasil que o absolva. (Apoiados·.).
(Oh! Oh!) (Interrupções.)

Sr. presidente, bem se vê de que lado está a pru
dencia e o espirito conoiliador que deve trazer a um·
só gremio esta familia conservadora I V. Ex. note que.
nós ouvimos immoveis e silenciosos os nollres depu"
tad,os quando discorrem e censuram desde a cupola 50-
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ciul atê ás ultima camadas; ningTIem os intelTompc.
(Apoiados.) Os nobres deputados (rindo-se), exemplos de
prudencia, os apostolo da união do partido conserva
dor, não nos podem ouvir sem in tenomper gamdo
queremos mostrar perante todo o Brasil, que não têm
motivo plausivel para a apresentação desta emenda, o
que é preciso dar-lhe algum outro I

Sr. presidén te, es ta ma teria não páde ser rejei tada
in limine; os nobres deputados têm o poder de fazei-o,
mas não têm o direito, porque para tel' o direito, eria
preciso que pudessem convencer o paiz de que este
seu praceei imento é prudente, e de que a proposta do
govel'llo não contém solução que possa ser tomada em
consideração. E para demonstrar quanto é prematura
essa condemnação, sem exame e sem debate, eu quero
an tepór ás opiniões dos nobres deputados opiniões do
autoridades, que el/es não podem deixar de reconhecer
como muito illustradas, e muito dignas de todo o apoio
do Brasil.

Senhores, o projecto da commissão especial da camara
é conhecido; debalde levantaram-se aqui vozes dizendo
que esse projecto é muito diverso, A seu tempo, quanclo
o confrontarmos com a proposta do governo, ver-se-ha
que estão ambos quasi de inteiro accôrclo.

O meu honrado collega, Sr. ministro dajustiça, leu
já o parecer do sempre lembrado Euzebio de Queiroz
sobre a idéa capital deste projecto. o conselho de
estado votaram tambem por esta idéa homens da im
portancia dos Srs. Visconde de Abaeté, Nabuco, Sal/as
Tones-Homem, Visconde de Sapucahy, Viscon~e de
S. Vicente, Visconde de Jequitinhonha, EuzebLO de
Queiroz, Vis onde de Itaborahy, e a humilde pessoa
que tem a honra de dirigir-;e á camara neste mo
men to.

O SR. A'iDIl.\DE FIGUEIRA :-0 Sr. Barão do Bom Re
tiro, 'om restricções.

(lIa otttros apartes.)
O SR. PRESIDE, TE DO CONSELHO :-Sr. presidente, não

me incommoda que os nobres deputados digam que
votei neste ou naquelle sentido, no conselho de estado, e
V. Ex. vê como eUes se irri tam só porque citámos
duas autoridade a que S . EE. não podem deixar de
curvar a cabeça, os Sl's. Euzebio de Queiroz e Visconde
ele Itaborahy.

O Sr... PAULINO DF.. OUZ\ :-V. Ex. autoriza-no :I ler
todo os pareceres?
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o SR. PRESlDE TE DO CONSEI,BO :-Quando OS nool'
deputados quizeram apresentar a emenda, não me pc
diram con elho; por conseguin te, a este respei to, acon
selhem-se comsigo mesmos. (Apoiados e hilar'idrtde.)

O SR. À.i'lDnADEFIGUEfRA:-E VV. EE. peuirameon
selho para apresentar a proposta? Atil'aralll aflui
essa bomba sem ouvirem a ninguelll.

O SR. P.\ÚLINO DE SOÚZA:- Nós não temos dever
de pedir conselhos para apresentar idéas, e o governo
deve consultar as camaras.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELfl0 :-Tenham paciencia
os Dobl'es deputados, esta questão não pMe ser levada
por este modo; exige muita calma, muita tolerancia.
(A1Joiados.) _

Vou lêr a opinião que emittiuo Sr. Viscomle de ILa
borahy:

« Assim, pen o que o meio que temos de abolir a es
cravidão no Brasil é decretar a liberdade do ventre, a
contar de um prazo que dê ao governo tempo de pl'Ovel'
o modo de executar esta medida. A emancipação se
fará lenta e gradualmente, mas de uma maneira efT:lcaz
e infallivel, e satisfará as a. pirações dos que desejam
ver a raça escrava I'ecuperar os direitos que lhe deu o
Creador, sem ser á custa do aniquilamento dos seus
senhore . Não acredito, touavia, que tal medida mesma
seja isen ta de perigos. »

OSR. ANDRADE FIGUElRA :-teia o resto.
O SR. PAULlNO DE SOUZA. :-Sim, leia até ao fi m.
O 3R. ANDRADE FIGUE1R\ :-0 contrario é defraudar

o pensamento alheio. Leia até o'fim.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Sr. presiden te, o

que se vê neste periodo, e que debalue tentaram ohs 0
recer os nobres deputados, é que o Sr. Visconde ele
ltaboralry votou pela liberdade do ventre. Era o que
cu pretendia mostrar. A continuação do que eslá neste
impresso, o nobre ex.-ministro do imperio o po sue;
leia-o eIle, se quizer ; es~a publicidade não !la ele
correr por minha coo la I (1lfltito bem 1Oh 1oh I)

O R. ANDRADE FIGUEIRA :-E' pouca lealdade.
O Sn. PRESIDENTE no CONSELHO :- Sr. presi<1entc,

peço a V. Ex. que convide o nobre deputado pelo
[L o districto do Rio de Janeiro a rcspeitar-me, para
que eu o respeite taml1crn I (Muitos apoiados.) Onobre
deputado não pMe dizer quc ha u slealdade no meu
procedimento, quando leio um periodo que contém
uma idéa completa, eque é attinellte ao meu Um, que
é provaI' que esse illustre êstauisla YOlou pela lil.Jel·~
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dndo do von Ire! (Apoiados; '1nnilo bem.) Não julgo ne
cessaria por minha con ta lêr e dar pulJlicidadc a todas
as consideJ'ações que elle fez eru uma sessão secreta
do conselho de estado. 03 nobres deputados que as leiam
e tirem dahi o p:lrLillo que quizerem em favor de sua
causa; mas não podem dizer que sou desleal, porque
não quero tomar a re~ponsabilidade de tudo quanto alli
se disse. (Mtúto bem I)

O que impol'ta saber é se foi aceito o principio da
Iiberdade do ven tre. Que essa sol lIção, como qualquer
outl'a, tem inconvenientes, Sr. presidente, sabe-o todo
o mundo, e não o igno['amos nós. (AIJoiados.) Quem não
sabe qua na solução dos negocios humanos não se póde
c:onseguir cerraI' :I porta a todos os males c incon
venientes, mas cvitar o mal maior, não o de uma.
ela sse sómen le, porém ode todas as classes da sociedade?

Venhn a solução que os nobres deputados estão
claborando c veremos se ella remove todos os in
convenien tes que olfel'ece a solução desta grave questão.

OSR. PRESIDENTE (Condi] de BacjJendy): - Eu não ouvi
que o nobre deputado pelo Rio de Janeiro tivesse pro
ferido pala\Ta alguma que fosse offensiva ao caracter
de V, Ex. ; se ouvisse, immediatamenle pedil'ia que a
retirasse.

OSR. ANDRADE FIGUIi:IRA : - ão proferi nenhuma.
Isto é recurso de rhctol'ica.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Ora, Sr, pI'esio
dente I O nobre deputado, C/ue condemnou o parLid
conservador a ser escl'a vocra ta, já quer tambem agora
condemnaI' até a I'hetorica, entretanto que elle hon
tem usou de rhetorica com a maior lib rdade I (Hilm'i
dade.) Os quadros sombrios que S. Ex, aqui nos des
creveu, essas ('egiões a que remontou- e, regiões inac
cessiveis, tudo i Lo o que foi senão l'hetorica a bem
de sua causa? Portanto, tenha o nobre deputado to
lerancia ; o publico nos observa, o paiz ha de ler-nos e
ha de dizer de que lado está a pl'Udencia, ha de ver se
os nobres deputados querem, com etreito, chegar a
uma solução satisfactoria, digna deste paiz, ou se o
procedimento que têm lido é com o fim de enlregar
este gravíssimo assumpto á mercê de acontecimentos
que ninguem póde prevêr. Tenham, pois, os nobres
deputados paciencia para ouvir, respondam, contestem
mas não dêm apartes que possam azedar o debate, e
não procurem a todo O momento interromper os
oradores que su "tentam esta causa, que é a causa da
justiça, e que a despeito de todos o esforços de seus
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antagonísta;;, ha de f.l'iul11pl\ar, e,Ll'j:llll disso rcrLo: M

nobres deputado, (rlpoiadosgernes.)
, Ouço sempre com prazer os apartes que poJem elu
'Cidar a questão; apartes, porém, como os qlle se teJ11
dado, certamen te não os desejo ollvir. E sobretudo o
que eu temo, Sr. pre,idente, é essa excitação quI' app:l
'ece em nossos debates, porque este publico que nos

ob erva, e que sabe que e. Ia camara unanime é de con-
servadores, não pOllerá deixar de perguntar: - Como
pMe uma irléa tão eenerosa prod uzi r essa ti iSC01'G ia eu tre
amigos? (Apoiados.) E quem já a condemnou qUCI'
{lutra medida que possa substituira esta? .

r, presidentp, j.i mo trei que uma proposta (11'5ta
natllreza não póde ser recebida n;IS ponta de baioue
tas, seI' condemnada in limine; é digna da conside
racão da camara e de nm debate reflecticlo. Já mos
trei tam1)em que o nohrc drDlltac10 pr10 Rio de Ja
neiro dormiu o gomno de Epimrnides quando no,
disse que esla irléa de rmancipação surgiu inespe
radamente, que não e. lava no scntimento publico, e
~lão tinha confluistauo o. espirilos: fll1C o grandc
pensadore,q drsle paiz a jnlgavam ainda muito longe
da actualidade,

Agoril, SI'. pre~id('nLe, devo eOll idrr:lr as Pl'Opo. i
ções do nobre deputado a respei to do pllr Iido con
. el'vador.

O nobre depu lado e;;forçoD-se por c!emonSlr:ll: qlle 1\

idéa da emancipação é cios liberaes, que ° seu par
tido nunca a in. cl'evêra em 1'11;) bandeira. Eu espe
rava que, . egnndo a consequeneia Jogica dos sens prin
cipio , reconhecesse e diss('sse lambem que ~ão os li
ler'ues que drvem realizar esta idéa; mas a logica do
Rohre deputada não o levou a essa solução, e rnLão
S. EL, (lefinindo-nos o caracLer e a missão de c~da

"Um dos dou pal'ticlo.;, di. sr: o partido con!'crvildor
é de resistrncia, o liberal é de inicialiya, é o que
explol'a os telTenns desconhecidos.

Quererá, Sr. prc. idente, o partido conservador de
i870. ilceitar a missão, que lhe dá o nobre drputaclo
pelo 4." clistrieto? E~taráelJe privado de iniciativa? Não
será mais que a remara do partido liberal? (Apoiados.)
E por sua. parte quererá o partido liberal aceitar tam
bem a missão que lhe deu o- nobre deputado, de ir
flX pIorar o desconbecido, P., quando ti ver feito alguma
descoberta, chamar então o partido conservador para
qne lhe vá tomar o privilegio da invenção, e encar
regar-se de leval-a a etreito? (Risadas e apoiados.)
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Pois o partido conscr\"aélor, senhores, -ti 'ondem
Ilado a inercia, á inacção? Não cuida do' factos 50
daes'? N,lo pensa do futuro deste paiz? Não póde
ter inicia ti \'a? E' prcc iso que esta v.enha do parI ido
contrario? E o lado liberal, para qUEI esta theol'ia,
eminentemente commoda para o partido conservador,
seja uma realidade, prescindirá da: vantagens do :;ua:
ill\·en~.ão, deixauuo que e ta seja aproveitada e execu
tada pelo partido con ervador t

Sr. pre idcnte, nãn é esta a mis'ão do "partido con
senador, e lião o tem ido! (Apoiados.) O partido con
servaqor tambem tem iniciativa, lambem tem previsão
~(l1)oiado J; não é ó um partido de resi tencia e reac~ão,

e o tem provado mui tas vezes. (Apoiados.)
Quem promoveu, na ordem dos melhoramentos ma

t'cl'iaes, os caminhos de fenu no Bra ii? Quem d'u
desenvolvimcnto á :sua navegar;ão Iluvial? Quem extin.
guiu o traJico dos africanos? Quem tomou sobre i a
grande rcsponsabilitlade de arrostar os preconceitos
tlcsse poder, com que tanto nos as u. tau S. Ex., o
poder que da os- diplomas de deputado? Quem fez a
eleição por circulas? O partitlo conservador: a ini
cia tiva lhe pertence.

Agora mesmo estaluo iniciaudo reforma de accórdo
com o que diz o nobre deputatlo. O illustre ex-mi~

uistro do imperio não se mostrou um C011 ervador do
pl'ogresso iniciando tanta reformas? Corno é, pois,
que o nobr'e deputado, empenhado em deter-nos o
pa:;sos ne ta questão, m impedir que se faça alguma
cousa a bem da emancipação dos escravos, chega ao
ponto de negar iniciativa ao eu partido, condem
nando-o a um papel tã') triste, e impondo ao mesmo
tempo ao partido contrario a pena de Tantalo, pois
que ao aprox.imar- e do poder terá que renunciai-o
para que sejam as suas idéas, as suas descoberta
realizadas pelo partido con ervauor?

ão, Sr. presidente, não é esta a mi 'ão do paI'tido
liberal, nem o partido con ervador stá reduzido ao
unioo papel de pÓ!' calces na rodas do CarTÇl do pro
gresso dirigido pelo liberaes, quando veja que elle
Yai cahir no precipicio I (Apoiados; m1títo bMn.)
- E quem não vê, Sr. presidente, que o nobre de
putado, deprimindo assim a missão do seu proprio par
tido, está em terreno falso, advoga uma causa 'que não
pMe ter os votos nacionaes; quem não vê que o nobre
deputado (flLOr intere ar o eu partido em favor Ile
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uma idéa que é contraria á opinião uni ver ai no Brasil
e fóra deBe? (Jl1uito bem.)

Sr. presidente, não desprezemo essa opinião publica
estrangeira, em que ha pouco com tanta razão fallava
o meu nobre amigo, SI'. ministro da justiça. Ella tem,
quér oqueiramos quér não, uma grande influencia sobre
nossos sen timen I.os, nossos costumes e nossas idéas.
Hoje 05 povos estãu em communicação mais frequente
entre si, do que ha annos estavam as dilIerenLes fracções
de uma mesma nacionalidade. Não podemos encer
rar-nos dentro dos muro da China, c dizer~: Não nos
importa a. opinião estrangeira; prevaleçam por toda
a parte a moral, a religiãó, as verdades das sciencias
Jlolitica e economica: os exemplos do mundo ch'ili
sado não podem influir sobre nós, não nos devemos im
portar com elles I

Não, meus senhores, esla idéa, não cessarei de re
Jletil-o, penetrou no espiri to naciona I do Brasi I, e não
JlMe deixar de ficar victol'iosa! (bfuitos apoia,dos;
muito bem! ) ,

Eu nada podrlrei llcrescentar, Sr. presidente, ao
q.ue disse o meu illustre amigo Sr. ministro da jus
tiça, no sentido de offerecer aos proprietarios agri
colas do Brasil conselhos mais prudentes e salutares
do que aquelles que lhes deu o nobre deputado pelo
4.° districto do Rio de Janeiro.

Ninguem pretende pôr em perigo a sorte da la
voura no Brasil; não ha insensa to que não reconheça
quanto tem de sagrado e respeitavel essa propriedade;
mas tambem todos reconhecem que não é passivei
manter-se o statu quo, que está no interesse da propria
lavoura não oppÔf-se á essa idéa; que é preciso con
ciliar os interesses bem entendidos da propriedade
agricola com os de todas as outras classes da socie
dade. ( Apoiados. )

O nobre deputado falIou-nos em medidas prepara
torias, em meios materiaes de execução; citou-nos
tambem o parecer do Duque de Broglie.

Quando, porém, assim se exprime o nobre depu
tado porde sempre de vista este ponto capitaJ : o Duque
de Broglie, como aquelles que o acompanharam nesta
materia, não queria a solução que lhe dá a proposta
do governo; não queria a emancipa'tão lenta e gra
dual, queria a abolição simu1t.anea e immediata.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:-Não apoiado.
O SR. P RESIDENTE DO CONSELHO: - Onobre deputado

obriga-me a trazer para aqui os livros e a ler •.•
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mas de que serve tàmbem Ler? Não está ahi o voto
cle graças? Todos nós não o entendemos como ínof.
fensi vo das intenções dos nobres depu Lados a rCFpei to
dl'l proposta? De que serve trazer testemunhos? O
nobre deputado contesta sempre o que digo. Pois a
eamara não sabe que o Duque de D,'oglie oO'ereceu um
projeclo que tinha por Hm a abolição simulLanca e
immedia ta da escravidão? (Apoiados.)

Eu desa(Jo o nobre deput.ado que conteste isto!
O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Tem dous projectos;

sc,!{undo as circumstancias.
OSR. PRESIDI,NTE DO CONSELHO:-O nobrc depu tadocon

funde o projecto da maioria da commissão franceza
com o da maioria, de que ha pouco fallei, que era
de emancipação lenta cgl'adiJal; o do Duque de Droglie
era para a abolição immediata.

O SR. ANDnADE FIGUEJnA: - Mas o relatorio era
commum, era da maioria.

OSR. PR ESIDENTI!: DO CONSI!:LHO :-0 aparte que me deu
o nobre deputado foi ouvido pela camara. Quando
cu affirmava que o Duque de Brog-lie queria a eman
cipação immediata, o nobre deputado disse: - Não
apoiado.

Explico as cousas, sustentando o que havia dito:
o nobre deputado cOflcorda neste ponto, mas salta
para out.ro e diz: o I'elatorio era commum I Que im-
ROl'ta isto, porém? .

O SR. ANDRADE FIGUEII\A: - E approvado por todos
os membros da eommissão.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Continha a solu~ão
mais grave e extrema que offerecia a maioria da com
missão. Então eram precisas essas medidas preparatorias,
porque, dizia o Duque do Droglie, é preciso preparar
aquelles que vamos destinar a uma condição nova, para
que possam entrar nessa condição. . .

Sr. presidente, eu procuro impôr-rnc nesta matena
todas as limitações possíveis; não discuto com plena
liberdade, posto que os nobres deputados tenham pro·
vocado este debate antes mesmo que a camara, como
jã observei, pudesse tratar da preliminar, se deviamos
discutir o projecto em sessão secreta.

As medidas preparatorias, Sr. presidente, não são
neste caso necessarias. Refiro-me a todas aquellas que
indicava o Duque de Brogl ie, porque de ha muito
tempo temos tomado algumas me4idas preparalorias
e indirectas; ahi está em nossa legislação tudo 9ua.nto

" e tem feito para melhorar a condição do captlvelro.;
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e expellir a escravidão das cidades, e levai-a para o
estabelecimenLos agricolas.

Medidas, elelllen tos ma teriae' pa ra a execução, meios,
diz o nobre deputado, de Jllal1ter a ordem publica, a
segurança individual, disso é que precisamos. E' esLc o
pensamento de S. Ex..

Estes meios, senbore., me parecem sumcicnLes) e o
seu aperfeiçoamento lião escapou á previ 'ão do gabinele
actual. A reforma judiciaria e a ua guarda naGÍonal são
os meios com que mel boI' poderemos prevenir o' abusos
da autoridade, os vexames do cidadão, e Lornar mais
efficazes os esforços de todos para a defesa da proprie
dade e da egurança jndividual.

E, pergunto aos nobl'·s deputados que nos faliam em
risco que esta medida póLIo trazer: 110 presente não lia
tambem perigos 'I Não se lemora lU os nobres deputados
de tempos não ainda muito remotos? E com que meio.
desfizemos esses perigos? Não conllcceis a !listoria ela
lei de 10 de Junho de 1835? O projecto aCLual olfere(jc
os mesmos perigo ? Não; ahi esta o nobre deputado
por Mina Geraes, o SI'. Perdigão Malheiro, que res
lJonde por mim nesta parte, quando via tão poucos.
perigos nesta reforma, que propunha a revoga~ão da lei
de -lO de Junho ue '183:5.

OSR. AN'DHADE F1GUE1HA ; - E' melhor revogai-a do
que sacrilica!-a na r,xecUl)io.

O SR. PEHDIGÃO l\1ALllElRO : -V. Ex. tenha a bon
dade de ler o que eu propuz, e verá que o que propõe
o Sr. ministro da agri 'ullura é muito mais adiaulado.

O SR. PRESIDENTE DO CO~SELHO :-A vista Llestas dene
gaçõtJs, não ha remedio senão ler o que propóz o iJlustl:e
t:leputado (r'isadas) para ser inserto em meu discurso:

« Art. 1. U Ficam revogados oart. 60 elo codigo cl'i
milral, a lei de -lO de Junho de 1.830. salvo o disposto
no art. 2,°, e o art. 80 da leide3 de Dezembro de 1.841-

(C Reputar-se-lta compl'ehenuida na II i posição do
art. i6 § 7. U do codigo criminal a circumstancia de
ser ooffendido alguma das pessoas referidas no art. 1.. o

da mencionada lei de 1.835.
cc Paragrapllo unico. A pena de açoutes impost.a pelo

art. 113 do codigo cJ'im inal fic<.; ubsti tuida pela de prisão
com trcbaJho por 10 a 20 annos. .

« Por cabeça en t.ende-se o princjpal tl'a tacJor. »
Não está aqui reyogada a lei de 1.0 ue Junho de

1830'1 (Apoiados.) Ese fossem reaestoclos o perigo"
ljue se afiguraram na imaginação do ilJustl'e deputado
;>el0 4,. U distric Lo do ltio dc Janeiro, o illllstre deputado
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p /np:-oI'inci:lucJ in:lSpropol'ianom .mot mpo:1rcYo
g":lção claquelln lei r'\cepcional, decrctada pllra época
cm qne tllcs perigos Re dera m ? ,

Oi! perigo., pois, não são os mp,smos, n50 são tão
graves; o que nTmpl'c. c é i!'.so que eu prço á camara.
o que cumpre é considerar qlle perigos e perigos muito
grillldps podem e hão de trazer as pretençues d:lqnelles
rIU I' jul.o-am possivel impedir esta reforma. (Apoiados_)

SI'. presillente, não imitarei o illustre deputado, con
servador, que nos ameaçou com uma rcvolução, se
nC;l!'.O houvesse adiamcnto da camar;), aliás faCllldad
d:lcJa pelll constituição cio Impcrio ao poder mocler:ldor:
não, não ca 11 irei cru tae. (''{cesso!', mas devo e pos o diz I'
ao nobre deputado, que essas sna: idélls absolutas, e ,
tenar:idMle qu mostra e com que pI'etrnde arrast.:rr o
pllrtido conservador, serão funestas aos jJJ'oprios inte
resses de que elle se julga o melhor interprete e o mais
esclarecido advogado.

Eu espero que os pl'oprietarios :lgricoJa" e t.odo.<;
aqurlle;; que têm a perder, porque mesmo alJuelle que
não possuem riquezas, nem escravo, e. tão illteressado~

cm que esta questão se resolva do modo o mais pacifico
e regula r ; eu espero que lodo o Bl'a. iI não se deix!'
levar pelo panico que se lhe c tá incutindo' esper!)
que os proprietarios agricolas, não cec(pndo a seme
lhante pres ão, confiem no poderes do Estarlo, porque
afinal hãode reconl1ecel', c[uemelhorconsultamos ver
dadeiro interesses da propriedade lrrritorial desl
paiz os que querem prever o futuro, tratando desta
reforma, qualldo as circulUstancias são tranquilla~, do
que aqurlles que pretendem que não se façam reformas
desta ordem s~não em caso de força maior, (Apoiados.)

E' o que querem os illu tres deputados. ào resol
vamos isto agora, deixemos a onda ir crescendo, c
quando já não houver meios l1eevital·a, então sejarr:os
al'l'astado I

Esta poli tica de inrrcia, de laisser ruire, laisser passeI',
que os i Ilustres deputados querem inscrever como
emblema do pal'tido cons nador, jã tem sido prejudi
rial, em alguns periodos da nossa vida politica, ao me mo
partido, e se.ria no CelSO actual fune tissima não só aos.
lavradores do Br-asil, mllS a todos os interesses desta
sociedade, (Muitos apoiados.)

O illustre deputado nos disse que seguia a politi~a

do gabinete de i6 de Julho, e acrescentou que _ess.e gabI
nete nas faJlas do tl1rono de 1~(j9 e ,1870 nao JIlSenll
3. idéa da emancipação.
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SCllbol'C', acaso isto prova que o illusll'aúo SI'. Vi'·
onde de ltaborahy, chcfe desse gabincte, que ha"ia

tratado de tão melindroso assumpto no conselho de
estado, que ahi havia dado sobre elle um voto, se ti
vesse inteiramente olvidado desta materia e não reco
nhecesse que ella devia ter uma opportunidade? Elle
não quiz imitar ogabinete de i867, annunciando uma
pr.oposta, quando não tinha ainda uma solução formu
lada, nem era opportuno suscitar esse debate, porque
a guerra durava, ou apenas aca]l:.Iva de cessar; mas o
illustrado Sr. Viscondcde Itaborahy de certo cogitou e
muito neste assumpto, e a prova está nos factos ulte·
riores que oillustre deputado passou em silencio.

Não conIlccemos todo o proced i men to que teve o
gabinete de-i6 de Junho nesta camara a proposito da
questão do elemento servil? Recordei-o ante-hontem;
será preciso que o I'cpi ta hoje? Não se sabe que esta
materia foi estudada por uma commissão especial, que
não repl'esentava sómcnte a opinião de um lado, mas
a opinião de toda acamara? Não se sabe que o minis
tel'io de 16 de Julho, pelo orgão de seus membros no se
nado, declarou que este anno apresen taria a solução
do problema de que ora tra tamos? (Muitos apoiados.)
Como, pois, o illustre deputado nos diz que aquelle
gabinete não queria tratar da reforma do estado
servil? I

Se ella estava annunciada desde o anno passado, e,
considerando o governo como entidade moral, direi
mesmo que desde 1867; se na falia do throno deste
anno está ella tambem enunciada; onde a causa da
sorprez::I, onde o fundamento dos reparos do illustre
deputado?

Eu não estranharia as dissidencias neste assumpto.
Sei bem quanto elle é grave, conheço que é do maior
alc.ance, porquanto trata-se de um problema complexo.
SeI que, se em questões mais simples e menos impor
tantes as dissidencias são naturaes, menos ha que es
tranbar, e impossivel é evitai-as, sobre materia desta
natureza. Mas eu pergunto :lOS illustres deputaclos: Se
vós entendeis que esta questão não deve ser entregue
ao amor-proprio, ao capricho, ás ambições, e ainda
menos ás animosidades de partidos; se vós entendeis que
d~ve ser considerada, não cotno uma I ide de partidos, mas
Sl~ como uma questão social; e ainda mais, se enten·
deIS que para a solução deste problema, o mais impor
tante da sociedade brasileira neste momento, é neces
sario o concurso de todos: para que assestam os illustros
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depubauos suas baterias contra nós e nos r pel1em do
seu seio? Para que nos dizem desde já, antes de toda
discussão, que não ha accórdo possivel, que os votos
e tão con tados, e o ministerio fique sabendo que não
tem outra sahida senão a de entregar-lhes o poder?

Qual era a politica do ministerio nesta questão, nos
perguntou mais de uma vez o illustre deputado pelo
4. o districto do Rio de Janeiro. Temos sido muito
francos e muito explicitos.

Sr. presidente, perguntar a um ministerio que oITe
receu á consideração da camara uma proposta se faz
dessa proposta questão governamental, é pôr em du
vida o que está manifesto, é suscitar questões inoppol'
tunas. (Apoiados.)

Quando o governo aprcsenta uma proposta, está
convencido de sua utilidade. Emquanto não fM con
vencido do contrario, não póde dizer que abandona as
suas idéas. (Apoiados.) Como querem, pois, os illustrcs
deputados, que não correram ainda a sua cortina, que
ai nda não disseram a sua opin ião, que ogoverno decla re
já se sustenta o projecto tal qual está ou se o aban
dona? Não se vê nestas, interpellações intempestivas
que os ilIustres deputados sentem alguma anxiedade,
mas que não a querem manifestar? Não se vê que
vêm forçar-nos a dizer aquillo que faremos, quando
não se trata do debate sobre a proposta~ sendo preciso,
para nos reconciliarmos com os iIlustres deputados,
ou para que SS. EE. nos concedam o seu apoio, que
abandonemos a proposta, ou que então desde já no
retiremos?

Tão ha exemplo, Sr. presidente, de perguntar-se a
um ministerio se elle sustenta uma proposta que apre-
entou (apoiados); não ha exemplo de pepguntar-se

a um ministerio se fará questão de gabinete de uma
proposta sua, quando ella não está em discussão I
(Apoiados .)

As questões de gabinete dependem não só da ma
teria em discussão, mas ainda da significação que pos a
ter o voto da camara em relação ao gabi'nete e em
relação á marcha dos negocios publ icos. (Apoiados.)

As questões de gabinete não se levantam previa
men te " não são decididas com essa an tecedencia.

Emendas como estas podem ser ofTerecidas e susten
tada contra um ministerio amigo, ao mesmo tempo
que se protesta querer a união do partido conservador,
qne se está de acoórdo na idéas politicas; mas um
gabinete, que sabe qual é o seu devcr, 1150 púue dizer

2!:l
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se fará ou não questão tle gabinete de uma medida
que não e tá sujei ta ao deba te (apoiados) > quando não
se sabe quaes são as idéas a respei to desta medida,
que terão o voto da camara neste ou naquelle sentido.
(Apoiados. )

O que eu posso dizer á camara é que a proposta
assenta em convicções profundas dos ministros.

O SR. SAYÃo LOBATO (ministro da fustiça) :-Apoiado.
O SR. PRESIDENTE no Co SELHO:-E que elles hão de

vir aqui com todo o empenho e calma sustentar es as
idéas, e'applaudir-se-h'io, se por ventura a camara des
cobrir melhol' solução para o problema que a todo
interessa. (Apoiados.)

Não se preoccupem os nobres deputados com os exe
cutores da reforma que projectamos. Tratemos da
causa publica; e quando cbegar o momento decisivo,
cumpra cada um o seu dever. Se é nobre atacar estas
posições, o illustre deputado ueve reconhecer que
tambem é nobre defendeI-as emqnanto o dever nssim
o exige. (Apoiados.) Nós sabemos bem até onde chega
o dever de sustentar estas posições; asseguro aos nobres
deputados que não. as abandonarem o senão quando a
dignidade do governo e os interesses publicas o exi
girem I (bfuitos apoiado. . )

VOZES :-MuiLo bem!
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO:- Sr. presidente,

espero que a proposta do governo seja opportunamente
consiuerada pela camara dos Srs. deputados. Eu não
posso crêr um só momento que a maioria desta ca
mara dê o passo precipitado que lbe foi aconselhado
pelos nobres deputados, o de levantar uma questão de
gabinete sem motivo conheci::lo; não posso crer que
declare desde já que uma proposta, fructo de opiniões
tão respeitaveis e uma das soluções conbecidas para
o problema de que trata, seja desprezado in limine,
.-;omo querem os nobres depu tados, e que o seja sem que
o paiz conbeça quaes as idéas que os nobres deputados
querem substituir a essa proposta. (Muitos apoiados,)

E' necessario que venha o momento opportuno, que
os nobres deputados saiam desse mysterio e nos digam
francamente para onde nos querem levar e oque desejam.

Já disse e repito: ás vezes as propria questões que
encontram a sympathia geral de um povo le,'antam
grande opposição. A independencia da nação norte
americana passou por um voto! E Franklin, que tivera
assento na convenção de Albany, dizia nesse tempo:

« E' imposc;ivcl a união das colonia !
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Quando nesse paiz se tratou do primeiro canal em
Juga escala, a medida só pôde passar depois de uma
discussão tumultuaria e acrimoniosa. Devemos, pois,
ser tolerante para com o nobre deputado pelo 4. o dis
tricto do Rio de Janeiro, e esperemos que elle tambem
o seja pará comnosco.

VOZE :-Muito bem I muiLo bem!

DISCUR '0

prouunch,do U8 senado mu 1~ de Junllo de 18':'1.

(Emprestimo para a construcçe"io de caminhos de (erro.)

Eutl'a em 3. a discu. são a proposta apresentada pelo ~abiDet
de 16 de Julho, Da sessãó do anDO aoterior, autorizando o goc
vemo a abrir um credito de 35.000:0008000 para a termiDação
da estrada de feITo de D. Pedro II. Foi lida, apoiada e posta
em discus ão a seguinte emenda:

" Emenda s1Jbstitutiva do art. 1. o :
II Art. 1.0 O govemo fica autorizado a eonlrahir, por partes

011 int~gralmeDte, o empre timo de 20.000:ooo,~000, de tiuado
a completar a ~.a secção da estrada de ferro de D. Pedro II,
e prolongar a mesma cstrad:l até a Lagôa Dourada, na provincia
de Mina Gerae .-"Visconde do Rio-Branco. "

O SI'. Z1CARlAS prODunciou um discurso e mandou á mesa o
seguinte requerimento, (Iue foi Lido, apoiado c posto em dis
(;u são: « Requei,'o que a proposta volte á com missão de orça
mento para, ouvindo o governo, interpôr o cu parecer.-S. n.
-z. de G. e Yasconceltos. l)

O SII. VISCONDll DO RIO-BRANCO (presidente do conselho) : -Peço
a palavra.

O Sn. PnllSlOENTIl :- O SI'. Visconde de . Vic nle pediu a
palavra sobre o projecto: Y. Ex. sobre o atliamento. \

Tem a palavra.

o S ... Visconde do Dio-D.'auco (presidente
cloconselho): - Sr. pre idente, eu estou disposto a con
descender com o illu 'Lrados membros da opposição,
, empre que o possa fazer sem sacrificio de minha con~

~ciencia e do interesses publicos que aqui debaLemos.
O adiamento, que ora propõe o nobre senador pc~a
Bahia, não me p.1rcce ncccssario; trala-.,e do matel'la

'.
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cuja discu são foi iniciada o anno pas auo, de materia
que todos mais ou mono conhecem, a respeito da qual
correm i lU pressas mui tos documen tos ...

O SR. ZACARIAS: - Agora ó que se distJ'ibuiram na
casa.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O governo julgou
Q.ue os esclarecimentos presentes ás camaras o anno
passado eram sullicientes para que esta proposta pu
desse ser considerada e decidida. Como, pois, reconhe
cermos hoje a necessidade de um adiamen to para estuuo
da materia e isto quando os nobres senadores concordam
com o meu illustre coLlega, o nobre ministro da agri
cultura, em que a questão simplificou-se, desde que o
governo limita o prolongamento da estrada de ferro á
Lagõa Dourada e reduz o credito de 3õ.000:000$000 a
20.000:000S000?

Ha mudanQa de systema, nos -disse o nobre senador a
quem estou respondendo; mas em que consiste essa
mudança? O illustrado Sr. ministro da agricultura,
não aceitando a questão de preferencia, suscitada pelo
Sr. Saraiva, julgando-a inopportuna, não quiz todavia
condemnar a estrada de ferro de D. Pedro II, a parar de
finitivamente na Lagôa Dourada, ou a não poder seguir
até o Rio S. Francisco. O que o meu nobre collega disse
foi que não se trata ao"ora de levar a estrada até o Rio
das Velhas ou S. Francisco, e o proprio nobre senador,
que fallou em primeiro lugar, na preferencia que dá á
estrada de feITO da Bahia, não excluiu a de D. Pedro II
de poder ohegar tambem áquelle grande rio, porque
uma eousa não ó inc.Olup:ltivcl com a outra.

As regiões do S. Francisco, nos disse S. Ex .• seriam
melhor servidas pela estrada de [erro da Bahia ; ma.> isto
não importa dizer que a estrada de [erro de D. Pedro II,
chegando áquelle rio, não vá igualmente attenc1er a
interesses naciouaes muito valiosos como são os do
norte da provincia de l\Iinns. Para sustentar-o e a the e
contraria fóra preciso provar que a navegação do Hio

, S. Francisco, na sua parte superior, é inutil para a
provincia de Minas; mas todos nó sabemos que assim
não é, que a naveg<lção do rio das Velhas e do alto
S. Francisco, é necessaria a l\Iinas, serve a uma parte
importante desta província. Logo, não se tl'ata aqui de
(;ondemnar a estrada de feno cle D. Pedro II a não es
tender-se até o Rio S. Francisco; o que apenas se disse
foi que, por ora, não se cogitava da ull.ima secção;
pára-se no ponto a que elta eleve chegar, qualquer que'
s<'ja . c1c1ib('ra~.(lo que uU riorUlcntc .c 10m': bre o
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eu desenvolvimento com dil'erção ao Rio . Franci coo
]\las é de crel' por Lodo quanto se tem escl'ipto a I'e •
peito das nossas estradas de ferro, que as tres cheguem
ao rio S. Frant:isco.

U~I SIl.. SENADOR :-E' mais encapotado ...
O SII. PnEslDENTE DO CONSELHO: - Não ha nada enca

potado; já observei, creio eu, que o nobre senador
Sr. Saraiva não contestou que a estrada fluminense e
mineira pudesse chegar até aquelle rio central; o que
S. Ex.. disse foi que o prolongamento da estrada da
Rahia até esse pon to era ma is urgen te. Ora, não se tra
tando agora de levai' a e trada de ferro de D. Pcdro II
ao Rio S. Francisco, não ha motivo para ei:ta questão,
nem tem razão de ser o adiamento do nobre senador.
Se acaso pretendesse fundar o sen adiamento na falta
de estudos, de dados sufficientes para decidir-se do
prolongamento ua estrada até á Lagôa Dourada, o
nobre senador estaria em boa posição. lUas esse estudos
existem, já existiam em parte o anno passado; foram
ha pouco completados; póde-se discutir os dous traços,
que tinham sido suggeridos, quér o do valle do Parahy
buna, quér o do Pirapitinga, e vê-se que o primeiro,
seguindo a direcção da estrada União e lndustria,é mais
curto, mais economico, pois que poupará ao thesouro
não meno de 20.000:000~OOO. E' questão sufficiente
mente estudada. O nobre senador deve attender a que
o projecto de 1864, vindo da outra camara, auto
rizando os estudos, au torizava tambem o governo
para contractar desde logo o prolongamento, não de
uma ...

O SR. ZACA RIAS: - ão, senhor.
O SR. PnEsLDENTE DO CONSELHO: - ... mas de todas a.

e. tradas de ferro, á meuida que os estudos se fossem
cOllcluin lo: lá está no projecto ele 1864.

Ora, !Ia e tudo.' feitos até a Larrôa Dourada, e. tu
dos technicos: sabo-se rTual é a extensão, e qual a des
peza ; é uma linlra de e trada de ferro pl'oduc
tiya; sua renda lia de pagar a dcspeza; não está,
pois, no caso do prolongamento daquellas que, com~

(juanto uteis, trariam, por algum tempo ao menos,
um verdadeiro onus aO Illcsouro. Vê-se que a e tl'a
da de ferro de D. Peuro II ne ta zona, á meditla que se
prolonga, a sua renda cresce cOllsideravelmente, co
brindo toda a despe7.a.

E' pois, uma v ia de ouro o pl'olon.!!;amcnto .até á
Lagôa Dourada; Hão pódc, não eleve haver I'C('()IU em
autorizar o gO\'l:rnu para kral-u a clTejto.
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Já que tenho a palavra, Sr. presidente, não sei se
poderei responder á interpeltação que o nobre senadol',
o Sr. Zacarias, dirigiu-me, quando se discutia a pro
posta. Perguntou S. Ex.. como se faria o emprestimo,
e pretendeu até que a proposta, no tocante á quantia
do emprestimo, carecia de uma modificação radical,
por i so que o projecto do anno passado tivera antes
cm vista uma operação fjnanceira para resgate da
divida f1uctuante do thesouro do que obras de estradas
de ferro, ..

O Sn. ZACAUlA :--Não; não disse i, to.
O SR. PRESlDENTE DO CONSELHO :-Creio que o nóbre

senador nos disse que a proposta do anno passado tinha
em vista aqueUa operação financeira, e até julgou
que, sendo a proposta feita com tal designio, estaria
plenamente justificada.

O SR. ZACARIAS :-Era feita para a estrada de ferro.
O Sn PRESiDENTE DO CONSELHO :-Mas, senhores, o

nobre ex-ministro da fazenda, o iIlustrado Sr. Viscon
de de Itaboraby, não di se precisamente o que o nobre
enador lbe emprestou, nem podia dizel-o. A proposta

pedia um cI'edi to para a estrada de ferro de D. Pedro II,
c sob ~ste titulo, sob esta declaração expressa, por uma
autOrIzação com fim determinado, o governo não
poderia applical' o emprestimo ao resgate de bilhetes,
senão como medida provi oda. .

O Sn. VISCONDE DE hABORAHY :-Peço a palavra.
O Su. ZACARIAS :'-Pois é isto.
O Sn, PRESIDENTE. DO CONSELHO :-Logo, (perdôe-me

o nobre senador) o fim da proposta era a estrada de
ferro de D. Pedro II. O que o nobre Visconde de Itabo
l'ahy disse, ou creio que diria, porque eu não estava
}Jre eu Le foi que o credi to era avultado, e que, trazen
do eJle para o l:hesoUl'o um grande fundo disponível,
pois que não podia ser logo applicado em sua totalida
de ao serviço da estrada de ferro, o empl'egaria entre
tanto no resgate de bilhetes do tllesoUI'O. Que, por
tanto, não havia razão para receiar que a importan
eia do empl'e. timo licasse dormente no thesouro pela
demora natural que houves, e em ,ua applicação aos
trabalhos da estrada ele ferro de D. Ped 1'0 Ir.

Creio que foi este o pensam nto do nobre ex-mini~

t.ro da fazcnda. l\Ias elte não podia dizer que pedia
3i.i.OOO:OOO,~ para a estrada de [erro ele D. Pedro U,
c;om o pensamento tacito do appli al-o ao resgate
de bilhetes do thcsouro.

Foi a de 'laração flue fel, o noure ex-presidente do
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conselho, ministro da fazenda, á cen ura daCJuelles
que diziam que se pedia um grande credito. que não
poderia er desde logo consumido na estrada de ferro
de D. Pedro II, e ficaria dormente no thesollro pagando
este os respectivos juros. Então o nobre ex-ministro
respondeu que, ernquanto ;JS quantias levantadas pelo
emprestimo não fossem applicadas á estrada de ferro
de D. Pedro II, poderiam ter es a utilis ima applicação.

O SR. ZACA RIAS :-Não pod iam ser applicadas todas;
a proposta era para se gastar durante sete annos.

O SR. PRESIDEi'\TE DO CONSELHO :-Mas a objecção do
nobre senador é que a proposta tinha cm vi ta uma
outra operação financeira, e que, portanto, agora era
inteiramente impossivel.

O SR. Z.\CARIAs.-Por força. .
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Á proposição do

nobre senadol; não era exacta. A proposta Unha por
fim as obras da estrada de ferro de D. Pellro II, na 3."
e 4.' secções, e o seu prolongamento pela provincia de
Mina. A outra applícação que se podia dar ao pro
ducto do emprestimo era tral15i toria, não podia ter
applícação permanente. (Apoiados.)

Sr. presidente, a autorização que pede a proposta,
se fór dada ao governo ...

O SR. ZACARIAS :-A proposta caducou; faça uma
outra proposta.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Ora, o nobre sena
dor tenha paciencia ... S. Ex. mesmo não aceitaria,
este. eu conselho, se fosse ministro.

Sr presidente, trata-se de uma proposta para a es
trada de ferro de D. Pedro II' hoje é preciso pedir
35.000:000S, bastam 20.000:000,000.... porque não
se trata do prolongamento até ao rio das Velhas. Hoje
não se tra ta de dar á estrada aquella ex tensão; que
remos limitai-a. á Lagóa Dourada. A unica alteração,
pois, que temos de fazer nesta proposta é reduzir a
quantia de 35.000:000n a 20.000:000$ e der.larar que
o ponto terminal do prolongamento é a Lagôa Doura
da e não o rio da Velhas.

O Sn. FIRMINO:- Apoiado.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Para fazer esta

mudança era pl'eciso trazer uma nova proposta ás a
maras, perdendo-se todo o traball1o, que houve com
esta discussão na camara dos Sl's. deputados e no
senado? Pois isso é conselho que o nobre senador
nos dê, e que nós possamos aceitar como conselho de
amirro? Tão importa, pelo contrJrio, perd:J de trmpo



procraslinar o ímpul~o que reclama e.te melhora
mento, que todo reconhecem nccessario?

SI'. presidente, o governo, se lhe fór concedida :1
:lUtorização, usará della do modo mais prutiente. Não
é preciso que eu informe ao nobre senador se o eIll
preslimo será levantado dentro ou fóra do Imperio.
As camaras comprehenderam que convinha neste ponto
dar arbitrio ao gOVtrJ10, e o nobre senador, que é fi
nanceiro, que foi um distincto ministro tla fazemla,
não quered obrigar-me a que cu venha agora pe
ran te o senado ....

O SR. ZACARfAS: -Não, não.
O Sn. PRESIDENTE DO CONS~LOO:- " .declarar se hei

de levantar este empreslimo dentro uu fóra do paiz,
porque seria isto coarctar a faculdade que no inte
resse publico se deve deixar ao governo, crear-se elle
proprio tlilIiculdades, quando é necessario que e ache
com toda a liberdade para que o empreslimo e rea
lize do modo mais con venieu te ao thesouro. O pro
jecto de lei autoriza que o emprestimo se levante
por partes ou integr'all1lente; o governo, pois, o fará
egundo as necessidades tl0 serviço para que se vota

o credito.
Sem duvida alguma que o thesouro hoje tem ainda

fundos disponívei destinados ao resgate da divida
lluctuante, porque esta divida não póde er resgatada
enão á proporção que se forem vencendo os prazo

tIos bilhetes do thesouro. Se, por exemplo, hoje c
tratas e do prolongamento da estrada de ferro e esta
proposta estivesse votada, o governo pod ia usar de. se
fundos de preferencia'a ii' descle já levan tal' um em pres
timo, porque esses fundos lhe custam juro; emquanto
estão inactivos, aquella applicaçiio seria em duvitla
alguma conveniente e legal.

Eis, pois, as explicações que poso o dar ao nobre
senador. Se ha necessidade de estudo, e te estudo
pórle ser feito nu intervallo da 2. 3 para a 3.' discus ão; o
adiamento, pois, de fónna alguma me parece ju tificado.

O nobre senador disse: « Não tenho esperança de que
o adiamento passe. D Mas reflectiu e acrescentou: « E
dahi quem sabe? Ha, dias um adiamento, que era
:)ceito pelo ministerio, não pas. ou; é po sivel que
c te, contra o qual se pronuncia o ministcrio, passe. »
O nobre senador fez esta observação para allnclír ao
facto de outro dia, COlIO uma derrota do mini terio.

Ora, en peço :lOS meus amigos e até aos meu aL1
ycrsal'ios, (lue me dêm sempre derrota como tiquell'h
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A ~cl'l'ota on~istil1 ~m annuir o milü,lcrio ::l que um
proJccto que tinha Ido dado para a discussão com o
seu accôrdo plldesse ser e. tudado por uma commis&ão
da casa, e iSLO para não se mostrar intolerante com
os illustrados membro" da opposíção, e enLcmleu o se
nado que não ha via nccessidade dessc exame peja com
missão, e que sem inconveniente o projecto podia con.
rinuar a ser discutido, indo assim, portanto, a maio
ria do senado al~m dos desej0 do ministel'io (Oh! Oh!),
- tanto que dIgO der1'otas como c.~tas cu qUf'rerei
quc (j senado m'ii de. rmprc.

DlsCURSO

pl'OnUlll'i:ldo no . ellado rOl '13 tle Junho de .. 8"'1.

( J1e.~mo d .~111tlp'1(J do all(pr'iol'. )

o S.'. \lisconde do Rio-IJ.'anco (pl'e idente do
conselho): - 'I', presidente, o nobre senador pela Bahia,
que acaba de fallar, di correu como se não houves. c
tomado em con ideração o artigo addi tivos olTere
ciclos á proposta do governo pola camara dos 81's. d 
putados; o nobre senador figurou a proposta como
inCensa ao progresso das estradas de ferro do norte.
A verdadé é, porém, Sr, pre idente, que e3ta pro
posta, attendendo a interesses legitimos e urgentes da
estrada de ferro de D. Pedro II ou antes das provincia.
3. que esta estrada serve principalmente, em n~da

prejudica. o futuro das estradas de feITO de Pernam
buco e Bahia. (Apoiados.)

Senl!ar'és, é necessario que os nobre senadores s
colloq'uem no ponto de vista pratico; que sejam justos
para comnosco. E' po siv'el que tra temos ao mesmó
ten'lpo de lev.antar avultada somma de capitaes para
que' todas as estrádas de ferro marchem pari passu?
E' p0'ssi'vel que ao pTlover-se sobre o adiamentO" de
uma, mais nécessaria, mais urgente, eui'de-se.301n1esmo
tempo ~e n3: mé'sma proporç.ãO' do ad iaritameffto d3S
outra ? I to não é- po ,iV'el.

30
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o SR. SILVElllA Lono: - Gaste·se alguma cousa an"
nualmente.

O SR. PRE~IDENTE DO CONSELHO: - Pelo que respei ta
á estrada de ferro de D. Pedro II temos dados posi
tivos até ao ponto a que se trata de prolongai-a;
sabemos que é ja uma estrada productiva, cuja renda
cobre oonus que vai pesar sobre o thesouro, assim como
sabemos que a renda vai crescendo do modo mais li
songeiro á medida que a estrada caminha. Pelo que
toca, pois, a este prolongamento, não se dão as mesmas
difficuldadts que temos de vencer para conseguir os
das outras estradas de ferro, que devem merecer-nos
a todos a maior consideração. 1\1as, porque ora tra
tamos da estrada de ferro de D. Pedro II, segue-se
que ficam as outras esquecidas e esquecidas para sempre?
Seguramente não. \

O SR. SARAIVA: - Porque não se trata já?
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO :-Pelo projecto da

camara dos Srs. deputados de -1864" a que se referiu
o nobre senador, e conforme a proposta actual, se
reconheceu bem que a estrada de ferro de D. Pedro II
jã estava muito estudada ....

O SR. ZACARIAS:- Não se reconheceu tal.
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO - ... que a sua con

tinuação não o1Jereceria difficuldades sob o ponto de
vista economico.

O SR. ZACARIAS ;-PeJo contrario.
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: - Vou lemonstrar

esta proposição, porque não posso admittir que o nobre
senador assevere o que está em manifesta contradicção
com a letra do projecto, e isto quando nós appellamos
mais de uma vez para o que está escripto nesse projecto.
O nobre senador o Sr. Zacarias nos disse: « O principio
da camara foi mandar fazer os estudos e á vista desses
estudos decidir sobre a preferencia da estrada. )

O SR. ZACARIAS :-Não ha tal.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Vou demonstrar com

as palavras do projecto. O que está escripto ahi é uma
autorização ao governo para mandar prolongar todas as
estradas de ferro, designando os pontos terminaes; a es
trada de ferro de D. Pedro II, da Bahia e Pernambuco,
deviam ir ao Rio S. Francisco, a de S. Paulo dirigir
se ao Rio Paraná: á medida que esses estudos se fossem
concluindo, o governo ficava autorizado para concluir
o prolongamento do tronco principal da estrada de ferro
de D. Pedro II com direcção ao S. Francisco, e bem,as
sim o prolongamento da' outras estrada . Mas 'enho-
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res, quem não abe que a estrada de ferro de D. Peuro
II estava sob este ponto de vista mais adiantada, que
tinha estudos feitos e que seria a primeira a prolongar
se? PMe haver duvida a e te re. peito? Seguramente
não,

O SR. ZACARIA. : -Isso é o que pen avam os autore
da emenda ao Vl'ojecto.

O SR. PUESlDEN'I'E DO CONSELHO: - Resulta, pois, da
letra do projecto: primeiro. que a estrada de ferro de
D. Pedro II devia dirigir-se ao Rio S. Francisco ...

O SR. ZACARIAS :-Depoi dos estudos.
O Sn. PRE'>IDENTE no CONSELHO: - ... que sempre se

lhe marcou esse de ·tino ; em segundo lugar, que o go
verno manJava fazer taes estudos, não pal'a vir' com elies
pedir autorização â assembléa geral para contracta1' o
prolongamentos, mas sim para, sem mais audiencia das
cam aras, celebrar os precisos contractos.

Eis-aqui as disposições literae do pl'ojecto de 186(1"
a que acabo de refel'ir-me :

( Art.1.° Fica autorizado o governo para mandar pro
ceder aos estudos teclmicos nece sarios á determinação
dos desenvolvimentos mais uteis das actuaes estradas
de ferro para o interior do Imperio.

1.0 Será objecto desses estudos a conveniencia do
prolongamento da estrada de ferro ue S. Paulo na direc
ção do valle do rio Paraná; e a de comm unicação do valle
do Rio S. Francisco com os portos do Rio de Janeiro, Da
hia e Pernambuco por meio das respectivas estradas de
ferro.

i § 2. o Fica outrosim o governo autorizado a mandar
levantar a carta geral das grande vias de communicação
interior, a fim de habilitar o corpo legislativo a decretar
as novas linhas de estradas de ferro ou de rodagem, que
tendam a ligar as provin.cias en tre si e com o centro do
Imperio.

« Art. 2. o Logo qlle pelo progres o desse' estudo se
houver reconhecido qual seja o mais util prolongamento
para o interior do tronco principal da estrada de ferro
de D. Pedro U até o curso navegavel do Rio S. Francisco,
assim como qual seja o mais vantajoso braço elas outras
estradas de ferro, fica autorizado o governo para incum
bir a execução de cada uma dessas linhas ás companhias
eiitrangeiras ou ás existente, sob as seguintes con
dições. )

Não se fixará quantia; i to ficará aos ol'çament~s,

como se o governo os obtivesse e os procurasse apreCIar
e fiscalisar. Hoje de que se tra ta ? De concluir a q.! sec-
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ção da estrada de ferro ueD. Pedro rI e ue prolongaI-a
até certo pon to pelo interior de Minas. E tas fin lias e 
tão conhecidas, não trarãoonus ao thesouro, irão servir
a interesse reaes; e não. e deve vêr nestes interesses
do Rio de Janeiro e de l\1ina senão uma Gausa muito
lJenelica, um estimulo forte para que tratemos tambem
das estradas de ferro de Pernambuco, da Bahia e de S.
Paulo.

aSno VI.CO'DEDE . YJCE.'TE :-Apoiado.
a SR. PHE lDENTE DO CON~ELHO : -A prosperidade de

uma das partes deste [mperio não póde deixar de influir
a bem de todo o seu corpo Gcial (Apoiados.) Portanto,
para que c tabe!ecer essa rivalidades e entender que
não é possiv I que se dê um. pa '50 no sul, sem que se dê
paralellamen te ou tro pas o no norte?

a R. S.\RAIVA :-Porque não nos dão uma prome 'sa
ao menos neste projecto '.

a Su. PRESIDENTE DO CONSELHO: - SI'. presidente, o
artigo addi tivo á proposta au toriza o governo a resga tal'
das companhia actuaes as estrada de ferro de S. Paulo,
Pernambuco e Bahia. Ahi e têm ponderado as razões de
conveniencia para que não se trate do prolongamento
destas estrada", sem que primeiro se resolva ou ao me
nos se procure re 01 ver a difficuldade que orrerecem a.
Gompanhias actuaes, cujos contractos não foram mo
delados pelo da e trada de ferro de D. Pedro n. A tra
tar com essas companbias ou com outras o pro
longamen tos, convem emprega r esfot'ços prudentes e
efficazes para que taes companhias se colloquem em con
dições normaes, porque h0je não ha fundo de amortiza
ção, se póde dizer, para que, findo o pt'ivilegio, as Qstra
das passem para o dominio do Estado; o prazo da garan
tia tambem acompanha o privilegio.

Taes condições não são normae.. Nesta parte, o pro
jec to de i86~ é digno de ser estudado. Tomando por ba e
o antigo contracto da estrada de ferro de D. Pedro II, a
proposta em seu artigo additivo autoriza o resgate das
estradas em questão, primeiro passo para se cuidar séria
e utilmeute de seu prolongamento. 1\1as, quando o res
gate não seja possivel, e eu não dissimulo que prevejo
difficuldades para que o realizemos,o artigo additivo pro
curou ser tão favoravel ás estradas de feno de S. Paulo c
do Norte, que faculta ao governo o con tractar os prolon
gamentos independentemente dessa condição, de confor
midade com aSJleis anteriores, ou antes com a lei de 185~.

Portanto, pelo artigo additivo, o governo ficará auto
rizado para contractar o prolongamen tos de que faliam
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os nobre ,cnadorc com empenho que encontra em to
l.los nós a maior sympathia.

Mas, os nobres senadores quererão que o governo
emprehenda contractos tão importantes sem estudos
previos, sem conhecimento do terreno e do traço que
devem seguir os desejados prolono-amentos?

OSR. ZACARIAS :-Queremos estudos.
OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Mas a proposta tam

bem recommenda e autoriza esses estudos.
OSR. ANTÃO :-Apoiado.
O SR. PRESIDE 'TEDO CONSELHo:-Se os nobres :enado

res não são oppostos á estrada mineira, se a reconhecem
necessaria, porque levantam tantas objecções á propos
ta, em vez de aceitarem o artigo additivo e appellarem pa
ra o governo que não se descuidará das outras estradas de
ferro? Havemos de estudar o seu prolongamento, qual o
traço, quaes as despezas; procuraremos vêr se é possi
vel, e sob que condições, o resg~te, como autoriza e
recommenda o artigo additivo da camara dos Srs. depu
tados. Os nobres senadores, em lugar disto, levantam,
permittam que lhes diga, questão odi.osa que não está nos
seus nem em nossos sentimentos; figuram uma rivalidade
que não existe felizmente entre o Norte e o Sul (apoia
dos) ; suppõem que se dá a preferencia de opportunidade
á estrada de ferro de D. Pedro II, não pelas razões que
ternos allegado e que outros têm produzido com mais
proficiencia, mas porque ha predilecção por este lado do
Imperio! E o nobre senador pela provincia da Bahia, o
Sr. Saraiva, querendo explicar a causa da supposta pre
dilecção, foi achal-a em que a séde do governo está no
Sul. Não se lembrou elle que no Sul estão tambem os Srs.
~onselheiros Nabuco, Zacarias, Octaviano, Silvei.ra Lobo
e outros distinctos cidadãos seus conelig-ionarios que
influem e têm influido nos negocios do Brasil. ...

O SR. SILVEIRA LOBO :-Estamos influindo?
O SR. PRESIDENTE DO CON ELBO :-Seguramente.
OSR. SILVEIRA LOBO :-Ora esta ..
O SR. ZACARIAS :-Debaixo da oppressão. .'
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Sr. presidente,

eu quizera vêr eliminado desta discussão o nomo do
actual director da estrada de ferro de D. Pedro II. Os
nobres senadores foram summamente injustos. Elles
attribuem' tudo quanto pensa e propõe o governo ii

respeito desta estrada á~ inspirações do Sr•.Mariano
Procopio. Mas porque razão, Sr. presidente, os nobres
senadores podem ter LIma opinião proprja a respeito
das e tradas de ferro do Bra iI e os ministros actuae
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seus antecessores do mesmo credo poli Lico não podem
'vêr nem pensar a respei to das estradas do Brasil, senão
como vêe pensa o Sr. Mariano Procopio'l

Eu vi tambem em outro tempo, quando o direc
tor da estrllda de ferro não se cha ma va Ma riano Pro
copio, mas sim ChrisLiano Ottoni, attribuir a este
tudo quanto se dizia com relação a essa estrada: era
exacto? Não. Os govemos deixavam-se en tão (eval'
pelo Sr. Cl1ristiano Ottoni, abdicando a sua propria
razão, renunciando, pondo de parte o dever da fis
calisação que lbes cumpre exercer sobre a adminis
tração da estrada de ferro ? O assumpto de que se
trata é tão impol'tante, tão grave, tão transcendente,
que os ministros actuaes e os seus antecessores não
o podessem - comprehender e apreciar por si mes
mos, como fazem os nobres senadores? Pois preci
saremos da luneta do Sr. Mariano Procopio em tudo
quanto fór relativo á estrada de ferro de D. PedroU?

O SR. ANTÃO :-Não. (Apoiados.)
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - A que vem, pois,

este nome e a pessoa do Sl' Mariano Procopio ?
O SR. ZACARIAS :- E' elle quem se apresenta.
O SR. PRESIDE 'TE DO Cor;SELHO : - Para que levar

a mal que o director da estrada de ferro de D. Pedro
II, que peve ser dedicado aos seus deYeres, que deve
mostrar interesse natural por aquella empreza, que
está no caso de colher informações, traga estas infor·
mações ao conhecimento do governo e das camaras?

O SR. FlRl\lINO :-Apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Para que cha

maI-o oitavo ministro? ..
OSR. l\hNlSTRO DA AGRICULTUHA :- Se não o é de facto.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :- E' porque os no

bres senadores entendem que a respei to da materia de
estradas de ferro podem pensal' segundo suas proprias
inspil'ações, e que nós não podemos pensar senão como
pensa o Sr. Mariano Procopio. Mas d'onde vem esta in
ferioridade de condição? E' por falta de intelligencia do.
ministros actuaes e até mesmo dos seus antecessores?

O SR. SARAIVA :-Não.
OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - E' porque o Sr.

Mariano Procopio seja uma potencia?
O SR. SARAIVA:- E' pela confiança illimiLada deque

elle goza.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELllO ;- De confiança dev'e

clle gozar emquan to fór conservado. Desde que o go
vemo en tender que o ui freLor da estrada ele ferro não
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é lligno de sua plena confiança, deve reliral-o daqueIla
posição.

O SR. ZACARIS :-Apoiado.
O S1\. PRESlDENTE DO CONSELHO :- .Mas não levemos iI

mal a dedicação do Sr. Mariano Procopio, não levemos
a mal o zelo com que elle procura desempenhar as elll
prezas <le que se encarrega.

Os SRS. FIRMINO EANTÃo-Apoiado.
O SR. ZACARTAS :-Exemplo a União e Industria.
OSR. FIRnLlNO :-Apoiado.
OSR. PRESIDENTE DOCONSELIJO :-0 que tem a União e

Industria ~ E' uma estrada modelo ... Gastou-se muito,
gastou-se mal? E' questão em que não quero entrar .

. E não sei quem são os cul pados : será só o SI'. Mariano
Procopio o culpado de que a estrada saltisse tão di 
pendiosa?

UM SR. SENADOR:-A culpa é do goyerno.
U SR. PRESTDENTE no CONSELHO:- ... Será de go

vernos de differentes ceedos politicos.
Sr. presidente, o nobre senador nos disse que es

tava prompto a ofJerecer-nos uma autorização ampla,
um credito avultado, uma vez que a pl'oposta compre
hendesse lambem as outras estradas de ferro. Ora, já
vê o nobre senador, que, se não apressei-me a aceitar
o seu offerecimento, e não o aceito nos termos em que
o apresenta, assim procedi e procedo por um sentimento
de indecHnavel devCl'. Não poderiamos realizar um cre
dito tão avultado, como aquelle que S. Ex. não duvi
daria propÔ!'; seria uma autorização ampla, para que
mais de um ministerio pudesse usar delIa ; e convém
dar ao governo uma autorização com taes condições?
Não é melhor que a autorização se limite âquillo que
se pMe fazer dentro de um curto prazo, ou que é
destinado a serviços já conhecidos, já bem determi
nados? Seguramente que sim.

O nobre senador pela provincia da Bahia esteja certo
de' que hei de acompanhai-o nos votos que faz pelas
estradas de ferro do norte e de S. Paulo; esta não
carece mesmo talvez dos auxilio:: que aqui se lhe tem
offerecido, porque vai progredindo por si mesma, sem
auxilio algum do Estado.,

A solução que o nobre senador nos annunciou como
preferivel a esta, que não desa ttende ás estradas de
ferro do norte e attende como conV'ém á de D. Pedro II,
seria esta: levante-se a carta itineraria do Imperio,
e depois trate-se do prolongamento de todas as estradas
de ferro ... <
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o SR..\RAIVA:-E autorize-se já 3. despendGI' com
os prolongamentos, depois do estudos.

O SR, PRESIDENTE DO CONSELHO :-.... e autorize-se
já a despender, Em primeiro lugar, note o nobre se
nadol' que a carta itineraria do Imperio não é cou,;a
muito facil de levantaL'-se, se a quizermo em condições
de ser util; porq~le temos em parte as difficuldades de
um cadastro, visto que não basta para 13S0 lançar uma
vista de olhos sob toda a superficie do nosso terri torio. E
como levantar uma carta itineraria, e ella tem por
fim dar-nos a direcção prcci a elas difIerente3 linha
ue communicação, sem muito trabalho, sem muito e~

tudo, em percorrer os nosso. deserto ?
Não acredito, pois, que possamos ter por muito

tempo outra carta itineraria que nã seja a que
aproximadamente tracemos sobre o mappa cio no so
tcrritorio. Trabalhos parc1aes, esses im po leremos
ir conseguindo, e bom será que rlles c façam l1f>baixo
de algum systema.

Os estudos já estão em granrle parte feitos a res
peito da es trada de fel' 1'0 de D. Ped1'0 II: c ta mos
dispostos a fazei-os igualmente com verdadeiro en}
penho, quanto ás outras estradas de ferro. A autori
zação ampla que nos offerecc o nobre senador, creio
que não seria prudente; e por falta dessa autorização
as estradas de ferro de Pernambuco e da Bahia não
perderão a opportunidade do seu prolongamento; antes
de tudo é preciso cuidar do seu resgate; pelo menos
cumpre estudar o melhor traço e orçar a sua despeza.
Isto feito, podemos deliberar com acerto, e desde já me
eomprometto, qualquer que seja minba posição, a
acompanhar os nobres senadores pela Babia e Pernam~

buco nos esforços que fizerem para que tambem sejam
attendidos os interesses daquellas estradas.

O SR. SARAIVA:-Quero o apoio de V. Ex. agora e
não depois.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-0 nobre senador
por Minas o Sr. Silveira LobO, que é bom caçador, ao
que parece, já descobriu que o ministerio está quasi
em termos de ser enterrado. Depois deste prognostico
não me animo a dizer que tenbo muita vida; 1lsseguro,
porém, ao nobre senador pela Bahia, que me associo
cordialmente aos seus desejos, e que não estou disposto
a morrar só pelo prognostico do nobre senador por
~1ina . (M'!Iitp bem.)

O adiamento requerido p lo SI'. z:rc:rri'a ml e., iio ltnl elio'r
é I'ejei~ado.
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DfSCUI1S0

,PJ'r,feI'Íd3 nu l;cnad, en i-!.leJanh" deil31'I.

(Sobre o mesmn assllntplo.'

o !§r. ~.•~ "(lJn~~e do mtfo-JR:f'~H1CO (presidente
do consellw);-'r. presidcnte, eu não tI~ncionaya voltar
a este debate, porque estava per uadido de que tinha
cumprido o meu dever; mas o 110111'0 senador pela
província Lia Bahia, o Sr. Zacarias, demoveu-me deste
jJroposito, ourigando-mú agora a e1ar explicações não só
a S. Ex., mas tambem a outro illustre membl'os desta
ca-a.

Segundo o nobre enador, depois que immeJ'ecida
mente me acho na posição que occupo tellho mudado
de tom ...

O Sn. ZACAR[A~;-O immerecidamente é de V. Ex.
O 51\. PRESIDENTE DO CON5ELl:IO:-<- ... tenho fallado

I inguagem que não é a dos pobres mortaes, e linguagem
que só póde caber a pessoas que estejam na altura do
noure ~enador.

Eu confe'so a V. Ex., r. presidnn te, que, depois
de ouvir esta observação, tornei medo de faliar, porque
suppunha que, embora algumas vezes me ex.prima com
animação, guardo sempre todas as attenções; enun
cio-me com toda a cortezia para com o meus illustrados
collegas. (Apoiados.) E não pôde dõixurde sorprender-me
que a censura partis"e do nobre senador, deJle que tanta
liberdade toma no exercicio de seu dirf'l to nesta tri buna;
e que ainda lia poucos dias, posto que por hypothese,
qualificou de calumnia uma proposição enunciada pelo
nobre senador pela Bahiu, o Sr. Barão de Cotegipe .•.

O SR, ZACARIAs:-Seria culumnia, senão fosse pro
fcrida por elle.

O SR ..PRESIDENTE DO CONSEGHO :-Condicionalmente
o nobre senador figurou essa pl'OpO ição como calumnia;
ora, pelo rigor de cortezia de S. Ex" seria uma
grande offensa suppôr mo-mo que uma proposição enun
ciada por membros desta casa pudesse ter a intenção
ou o caracter de uma calumnia.

Eu realmente não tinha cOllsciencia de haver profe
riào ex.pressão alguma, ou cito gesto que pudosse
otrr nder o nobre senador pela Bahia. S. Ex. interrom

31
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pia-me honlem, quanJo eu procurava Ormar a venb
deira intelligencia de um projecto, vindo da camara
dos 81's. deputado em :1.864, a respeito das estradas de
feITo; e como o nobre senador insistia em suas inter
rupções, affirmando o contrario, eu declarei que não
pod ia admi t til' a denegação ....

a Sn. ZACAlUAS:- ... tolerar.
a Sn. PRESIDENTD: DO CONSRLHO:- ão sei se usei

dessa palavra; mas e usei, não tem sentido olTen
sivo .... não podia admittir, ou tolerar, que as denega
ções do nobre senac10r affirmassem o contrario do que
era expre'so e claro no projecto, como pa sava a de
monstrar.

Cl'eio que nesta expre sões não existe olTen a, a, por
t.an to, a h is toria de Xisto V não veio <I proposito, é ma I
applicada. E. pera que lambem o nobre senador não
queira ser o nosso Napoleão III, dando-nos, o dia
pasão ....

a Sn. ZACAllIAS:- apoleão lU, eu?
aSR. PnESlDEi'iTE DO CO.:'lSELllO: -Sim, senhor; porque

cJle nem se esqueceu de da r um di<l pasão para as suas
musicas ofliciaes ..

a nobre senador não se limi tou a attribuir-me uma
olJensa, encarregou-se igualm eu te de tomar a dare' e
isto já pela segunda vez, por outra supposta olTensa
minha ao illustr<ldo Sr. Viscond de Itaborahy.

a SR. ZACARIAS :-Não disse offensa,
a Sn. PnEslDENTE DO CONSELHO :-50 o 1l0bre senador

censurava o tom com que eu ottsa'üa responder ...
a Sn. ZAcAnIAs: - Não disse ousava.
a SR. PRESlDENTE DO CONSELHO ;-Eu não posso re

produzir o pensamento do nobre senador pelas mesmas
palavras d que serviu-se.

A vaidade, Sr. presidente, creio eo, não é um dos
llleus mais salientes defeitos. Conheço muitas perso
uagens, alias de grande merito, que peccam especial
mell te por esse defei to .. FalIo em gera I, e fique, po is,
assentado entre nós que devo ter o direito de expri
mir-me como puder, no tom que o meu orgão vocal, na
occasião, pCl'Inittir, e segundo o interesse do debate;
nunca entl a, porém, na minha intenção .0fIender a quem
quer que seja; e, se PS)!' menos adestrado no uso
da palavra do que o nobre senador ou qualquer
outro de meLlS collega , escapar-me expres ão que
pareça ofI'ensiva, fique subentendido que e tou sempre
prompto a rctiral-a, e a explicaI-a do modo mais sa
lJsfactorio.
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Mas vaOlosásuppo·t10lJen aaoSr. YiscondedeItabo
rahy, incidente no qual o nobre senador locou pela se
gunda ve7..

O Su. Z\CARU.S: -E hei de tocai' terceira.
O Su. PUE lOE:'iTE DO CO:'o/SELHO:- Pois seja a sim

traga.-o ~ b:lila q~lantas ve~es .llJe aprouver e verá qu~
esse lI1clllente nao tem aSlgnlficaçJo, oal'ance que lhe
qllizdar.

O !l. Z\CARIA :-You tomanuo nota dJS explicações.
O Sa. SILVElIlA LOBO:-A posição ém'llindro-a.
O Sn. PUESrDE:'iTE DO CO:'iSELltO: -O Sr. Visconde

de Itaborahy, quando Jallou para dar uma expli
cação sobre proposição que enunciára o anno pas
sado a re peito do empre timo de que trata a proposta
ora em di-cussão, disso, rel'erindo-se á emenda olJerecida
pelo ministerio, que votaria pelo adiamento que propóz
o nobre senauor o Sr. Z'leal'ia , o que eu í mpllgneí, se
não' houvesse 3.' discussão, porque desejava elar tempo
ao ministet'io para consiLlerar se convinha ou não modi
ficar a emenda ele modo a conceder autorização ao go
verno para al)plicanlo cmprestimos ultimamente COIl
lralliLlosaquellasomma emlun-al' decontrahir um novo
cOlprestimo.

Creio .que o nobre SI'. Vi.'conde de ltaborahy ex.pri
mindo-se'deste modo, usou de uma fOl'mula de benevo
lencia p3ra 'com o ministros, sem querer suppõr que
elles v'essem desprevenidos pal'a e te debate, ou
careces cm de muito tempo para considerai' aquella
idéa. ' .

O SI. ZA'C<\tRIAS:- V. E'{" pOl'ém, não aceitou a
bcnevolencia.

O SR. PRESIDENTI<:. nó CO:'o/SELHO :-Eu disse em aparte,
e creio que nobre SI'. Vi 'conde de Itaborahy nem
ouviu; ..

O Su. ZAC.\RIA :-l\[a eu ouvi.
O R. PRESIDE TE DO CONSELUO:-... eu lli:se: q Já

temos pensado, Sr. Visconde. »]\Ias, hOti ve um curioso
que no Jomal do Commel'cio escreveu logo que eu tinha
proferido eEtas palavras com força, e o nobre senador
incumbiu-se de avivar e ta força, porque recordou o
communicaclo do Jornal.

SI'. pl'esidente, o nobre senador não ó vi u neste meu
aplrte olJensa ao Sr. Visconde de Itaborahy, mas até
falta de modestia. Pois, senhores, um ministro que
tinha de sustentar esta proposta peran te o senado, daria
prova de immodestia, se a hOlÍvesse considerado bem
prevenido a objecções que ella pude se encontrar? A
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kléa cm questão é, ue tal ordem e LlilTI uld'aJe, flue se Hão
por necessidade, ao meno~ por modestia deye emos re ..
ponder:-Tdl iele;] não nos tinha occorrido; não podemos,
nós, ministl'ol', enunciar ainda um jl~izo a rcspcHo
della, nem me mo juizo provisorlo, que fica suj-eito< á
sabedoria do senado?

Decidid3l1cl te o. amos na época das corLezias e das
morie'tias I ,-e o poder x. cutivo, no uso de um direito'1
apresenL:l uma prop 'Ma, falta de eortezia para com a
camara I Secu respondo aoSr. Visconde de ltaborahy, e
cleclal'o que e tOI[- pl'ompLo a responder sobre a questão
pOl' elle usei t.alla, Tal ta (le modestia I Não devem os mi
nistros ter iniciativa, nem jui7.o formado, e s-im pedir
tempo para rellex.ão e sludo I Ora, realmente ê uma.
quadra es La bem exeepci onal ~

Senhores, quanuo o projecto entrar em 3. fi discussão,
eu manifestarei o ll05S0 juizo sobre a ldéa que suggeriu
o nobre Sr. Visconde de ltabot'ahy'. Entretanto, llão vejo
porque o facto possa prcor.cupar tanto o nobre senauor.
Oincideo te a quese referiu, repi.to, não foi falta de mI}.
destino nem foi tambem desGO-l'tezia de minha p.arte-.

O SR, SIl.VEIfI,\ LOBO :-Foi só represalia.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Sr. presidente, o

nobre senador pela Bl11Ía tornon a rusi ti r em que o
pensamento do projecto de 1.864, era o que elle tradu7.iu
e procurou explicar' lo-ngamente. PrehenGeu aiNda de
monstrar que a propostll do ~overno só corritou da es
traua de ferro de D. Pedro n, e o nobre senador disse.
j to como attribuinelo ao ministerio de 1.6 de Julho o
pensamento de nãl) cuidar do prolo-ncramento das outra
estradas ele ferro.

O Su. ZACARIAS :.-0 Sr. B.lrão de Cotegipe é que foi
bem cxplici,to hontem.

O SR. PHESlDENTE DO COo SELEtO :-0 nobre senador re
correu ao tex.to do projecto de 1.864, mas vendo que este
tex ~o não lhe favorecia, passou ao-s discursos proferidos
na outra camara, e pret ndeu que o projecto vindo ao
senado devia ser en tendido, não segundo a sua letra,
aliás muito clara, mas segundo os commentarios que o
no.&t'e senador e alguns outros membros da camara dos.
deputados tlzerão, quanuo esse projecto foi alli discutido.
No projecto, porém, está expresso, eninguem o punha
em duvida, que a estrada de ferro de D. Pedro II, assim.
como as da Bahia e Pel'llambuco, deve ser prolongada
até o Rio S. Francisco.

O nobre senador apresentou-se neste deba te dize ndo
que p.elo. projecto. de 18M" pelas hléas do. par tido h,
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JJr.l'al, autor do projecto, não 1<e rr.:,;olvia previamente
o prolongamento das estradas cle ferro até o Rio
S. Francisco; queriam-se estudos, e depoig deste es
tudos se del:idiria então qual a estrada que devesse
ter a preferencia para chegar áquelle rio.

O nohre senador l1ão póde sustentar esta these.
O projecto de i86~ dá como resolvida a idéa de que
a: trei! estradas a que nos temos referido, devem
chegar ao Rio S. Francisco.

O nobre senador lambem dizia-no' que o pensa
mento el\1 que os estudos feitos viessem ás camaras
para (Iue estas deliberassem sobre o que se devêra
fazer.

O Sn. ZACo\I\IAS:-Não, senhor; a emenda foi que
apresentou a idéa de virem os contractos ás camaras;
a 'emenda 11ão é o projecto.

O Sn. PnEsIDENTE DO CONSELHo:-Mas o nobre se
nador queria substituir essas idéas ao que estava no
projecto. Depois que reconheceu que o projecto não
continha semelhante rcslricção, então appellou para
os commentarios que se possam encontrar nos Annaes
da camara tempararia .

O SR. ZACARlAS dá um aparte.
O SR. PRE IDENTE DO CONSELHo:-Oartigoéexpresso,

autoriza o governo para con tracta r os prolongamentos
sem mai dependencia da assembléa geral.

O SR. ZA.CARIAs:-Depois dos estudos feitos a res
peito das tres estradas.

O SR. PRES~DENTE DO CONSELHO: -E o primeiro pro
longamento de que falla o projecto?

O SR. ZACAIUAs:-Era por esse que devia começar.
O SR. PRESJDENTE: DO CONSE:LHo:-Eotretanto, os il:

lustrados senadores que impugnaram a prolJosta, como
se apl'esentaram neste debate? Pretendendo que a es
trada de ferro de D. Pedro II não devia chegar ao
Rio S. Francisco, que este destino compete á da Blhia,
e, quando muito, tambem á de Pernambuco.

O SR. SARAIVA:-Estamos mais adiantados.
O SR. PRE:SIOENTE: DO CONSELHo:-1 to é questão qu.e

está ha muito resolvida.
O SR. ZACARIAS :-0 ponto objectivo?
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Cada uma destas

tres estradas tinha o direito de estender-se até ao Rio
S. Francisco, e não é preciso agora entrar nos fun
damentos dessa resolução das camaras e do governo.

O nobre senador leu-nos alguns discursos; eu vou lêr
tambem alguns trechos de um discurso do Sr. Ghristíano
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oLtul1i, em duvida o espi I' ito que inspirou o proj ccto
da camara temporaria. Vejamos o que elle, auLori
dade muito com potente, diz a respeito da estrada de
ferro de D. Pedro II. O que elle então disse con
demna não só muitas das objecções ofTerecidas contra
a proposLa na presente sessão, mas ainda as que ou
vimos o anno pas ado (Lê):

« O 81". C. Ottoni: -Acreditava, SI'. pl'osidonLe, que
obre uma questão desta natureza não haveria, e creio

não lu, duas opiniões na casa. (Apoiados.) Não ha
vendo divergencia de pareceres, pensava eu que o pro
jecto não soffresse hoje discussão alguma.

A questão dos meios; a questão da preferencia entre
diversas linhas; a dos principios que devem regeI'
as concessões, como seja a da perpet.uidade ou tem·
porariedade, a adjudicação á industria privada, a base
da ol'ganização das companhias, a garantia de juros;
a questão da venda ao Estado da estrada de ferro de
D. Pedro II, e posteriormente a alguma companhia es
trangeira; as questões connexas como a da navegação
do Rio S. Francisco, ti nham seu ::abimento na segunda
discussão, quando se tratasse das disposições correla
tivas. Daqui vem que nãu contasse eu ser chamado
a esta di cussão.

Obrigado, porém, pela referencia obsequiosa que a
mim fez o illustre preopinante, não deixarei de acom
panhaI-o, embora succintamente, para ser fiel ao re
gimell to da casa. D

« O projecto das nobres commissões, disse o nobre
deputado, contém um certo espirito de sofreguidão,
causa por que o parecer por mais de uma vez tomasse
a nuvem por Juno. Eis a these que o nobre depu
tado pretendeu demonstrar.

« Acomp nhando cada um dos argumentos que o
nobre deputado deduziu em sustentação desta sua thes3,
a final terei exposto á camara os motivos por que não
posso concol'dar com S. Ex.

(Primeiro araumento: As commissões insistem
sempre na necessidade de estudos; decretam no f. o ar
tigo do projecto esses estudos em larga escala, mandam
que se examinem technicamente qual seja o melhor
prolongamen to de cada uma das estradas de ferro
já decret-adas e encetadas, e quaes serão as novas linhas
que convém decretar; e, todavia, depois de assim re
eonhecer que tudo está por estudar, dizem contl'a
.d.ictoriamente em outro artigo: « Se acaso no des'1
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envolvimento uesses estudos se reconhecer qual 'l'ja
« o melhol' prolongamento de alguma da e tradas de
« ferro actuaes para o Rio S. Francisco, fica desde já o
( governo autorizado para contractar esse prolonga
« mento. »

« A contradicção, porém, não existe, Sr. presi
dente, (apoiados); e perdôe-me o nobre deputado que
lhe diga que, sem o querer, confundiu estuuos te~

chnicos com estudos commerciaes e economicos, ou
ao menos não attendeu bem para a dislincção que
se dá entre estas duas ordens de estudos, dos quaes
aGtualmente depenue a decretação de novas estradas
tle ferro. »

« Feita e!'ta di tincção, a contra(licção desapparece.
Em relJção ás nova- linhas, e á carta geral das fu.
turas vias ferl'eas, emquanlo o problema se COII ena
nestes termos amplos, póde dizer-se, e muito bem o
di seram as nobres commi sães, tudo está por exa
minar, ao menos os estudos commerciaes, economicos,
politicos, technicos, estão por completar. D

• Não seria de certo prudente decretar já novas e
grandes li nhas atra vessando o paiz, compromellenclo
gra ntles ca pi Laes sem possuirmos os dados precisos
para apreciar a pl'eferencia entre essa linhas, sem
conhecer apl'ox.imadamente o seu cu to, sem poder
njuiz'll' e os beneficios por ella promellidos hem com·
pensam os sacl'ificios que exigem. (Apoiados.) )

« Se, porém, em vez claquelle prol lema generico,
tl'a tamos especiallliente da conveniencia de ligar ao
oceano a navegação do Rio S. Fl'imci;co, diverso é o
caso, e di I'erw foi o proced imen Lo das nobres com
missões; sem duvida para a decretação desta grande
via de communicação não ão nece ario. novos e
tudos commerciaes, novo" estudos economico , novos
esturlos politico. (AIJoiados.) »

« A conveniencia desta communicação esLá cm todos
os espiritos, lia longos annos a reclama o paiz (muitos
apoiaclos), a nccessitlaele indecl inavel della todos a~en tem.
(Muito bem.) O que falta, pois, para que sej1 decpe~

t1(b? Faltam os e tudos tcchniGos unicamenLe.
(Apoiados.) »

« COIl 'egu i nLemen te o projecto, com muito bom
onso, com toda a razão inicia esta declaração; a linha

ele commullicação enLre os portos do ocea,no e navc·'
gação elo Alto S. Francisco eleve ser con lucrada de
Gretada, e fica autorizada, uma vez qlle os estudos
technicos convençam o governo, não só de qUiles sejam



as melhor.:; dirccçJes, l'ornvtlc qlle c. bc o melhoru·
menta em nossas faculdade: c recurso...

Eis, pois, que o illustrado Sr. Chr'istiano Ottoni
d-:lva como rl.:solvido o que aqui se apresentou como
questão: se a estrada de rerro de D, Pedro Ir tambelll
poderia aspirar a honra de ser desellvolvi~a até ao
Rio S. Francisco. E elle foi preciso, como era de
osperar, a respei to dessa estrada, como se vê da se
guinte passagem (Lê):

« O Sr. G. Ottoni :-A existencia desde já de um
vasto commercio fluvial, sulcando em todas as es
tações algun as cen tenas de leguas de rios na vegaveis,
c servindo a mais de um mill1ão de habitantes, são
ractos da maior notoriedade. A falta quasi absoluta
de communicação enlre este pequeno mundo interiol'
e o commercio maritimo é tambem verificada c sa
h;da. A Ilccessülade, a alta conveniencia de ligar a'
úuas navegaçõ~s por trilhos de ferro, servindo vastos
r. ricos centros de proJucção intermedios, está na
cünsciencia de todos. Esta linha póde ser decretada;
Günvll1do sômente, por bem da melhor execução, que,
antes de adjudicai-a, o governo se habilite par'a julgar
do custo, e para assignalar a direcção, insti tnimIo os
estudos technicos necessarios.

Tratando-se, porém, de novas linl1as, da rede futura
dDS nossos caminhos de ferro (porque o Brasil sem
elias nunca se sentará no banquete das grandes nações),
é de t.oda a convenienc.ia que o corpo legisla.t.ivo aprecie
a questão por todas as 'uas faces, que os e'tudos de
toda a natur'eza in tituidos pelo governo lhe ejam
1.lbmettidos. )

Portanto, é certo que a respeito da estrada de
ferro de D. Pedro II a questão aqui suscitada estava re~

solvida: essa estl'ada devia ser prolongada até ao Rio
S. Francisco. Na opinião do Sr. OtLoni já havia muitos
dados; faltavam só os estudos technicos. Estes estudos,
porem, estão feitos, pelo menos até ao ponto em que·
a emenda offerecida á proposta limita o prolongamento. _
- Creio, pois, que os nobres senadores apresentaram
a sua impugn<lção ao projecto sob uma face nova,
que elles proprios foram obrigados a abandonar no
decurso do deba te. Quizeram condemnar a estrada de
ferro de D. Pedro II a não chegar ao Rio S. Francisco;
RiaS reconheceram que não havia razão para isto, que
a e. trada de ferro de D. Pedro II pócte ir ligar-se ao
Rio S. Francisco sem prejuizo das outras estradas de
ferro que sr dirijam ir me ma via fluvial, e que, pelo
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contrario, esles trcs pl'olongamenlos se combinam
entre si perfeitamente, servem ao ~yslema de nos as
communicações interiores. (Apoiados.)

:Mas, Sr. presidente, eu tenho ainda empenbo cm
desviar a censura que o nobre senador pela provincia
íla BahiJ, o Sr. Zacarias, dirigiu ao gabinete de 16
de Julho quanílo disse. « A proposta .,tal como a apre
sentou este ~abinete não cogitava senão da eslrada
de ferro de D. Pedro II. D

Acaso deduz-se daqui que não nos mereciam at ..
tenção as ou tras estradas?

O SR. ZACAnIAS:-A proposta não falIa senão nesta.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-1\1as, se a proposta

altende a este serviço, segue-se que os mini tros não
cogitassem das outras estradas? E os artigos additivos
nITo se referiam a ellas? Não se davam cil'cumstancias
especiaes a respei to das ou tras estradas, além da neces
sidade de estudos? Antes de tudo não convinha vencer
as difficuldades que orrerecem as emprezas actuaes?

Mas vamos vêr se o nobre senador procedeu sempre
de conformidade com esta sua censura; isto é, se
sempre entendeu que, fallando-se na estrada de fcrro
de D. Pedro II, ou pedindo-se o prolongamento della,
era preci·so pedir ao mesmo tempo o das outras es
tradas.

Era o nobre senador chefe de gabinete, quando na
falia do tl1rono da segunda sessão de 1864: recom
mendou-se o ad ian Lamento das estradas de ferro. Vc
jamos se fallando na estrada de ferro de D. Pedro II,
entendeu que era obrigado a fallar tambem nas outras,
porque são irmãs e devem merecer o mesmo cuidado;
por outros termos, vejamos se quem deixa de falIar
nas outras incorre na ccnsura de não considerai-as
devidamen Ie (Lê):

« Na ordem dos interesses materiaes, é digno de
vossa particular attenção o prolongamento da estrada
de ferro de D. Pedro II. »

Não se fallou aqui nas outras estradas. Logo, pela 10
gica do nobre senador, eUe em 186'1, não era favoravcl ás
,c tradas do norte.

O SR. ZACARiAS:- Já estava determinado por lei o
prolongamen to que devia ter e ta estrada le ferro.

O SR. SARAIVA :-E não era disto que se tratava.
OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO :- Ora, SI'. presiçlen te,

é interessante ouvir agora estas explicações I Na falia do
tllrono trata-se exclusivamente do prolongamento da
esLrada dc ferro ele D. Pedro n, mel:i dizendo-se a rcs~

32
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peito das outras; e os nobres senadores agora dizem qnc
o prolongamento não era pelo iutcriol' c sim pela
mar·gem do Parahy1.Ja. Pois seja assim;·a minha ob..er
vação nada perde cle sua força. Dava-se, sem cogit:lr
das outras estradas, esta bagatella li ele D. Pedro II: con
cluir a 3. a e 4.' secções IQuando não se dava mais um
-palmo ás outras ostradas, era licito ao nobre senadol',
ministro, peelir que se fizessem mais Je 40 leguas para
a (Ie D. Pr.clro II.
• O SR. ZACARlAS:- E/'a I1ma qnestão vencida.

O SIl.. PnEslDENTE DO CO:';SELlIO :-E' isto o qne sem
pre tenho notaJo: o nobre sen:1lor tem nma eonsli
l.uição parti(~ular para si e outra par:! eus (l(lver. aril1s.
Elle, por exemplo, ás vczes falIa com muita animaçiio,
direi mesmà com uma aspereza quc não está nas Sua:;
intencões; mas, se a alguem escapa qualquel' exp:'cssão
que possa ser mal comprehendida, quc possa conside
rar-se menos diJTerentc, vem elte no dia seguinte c,
como Aristarco, faz uma censura como a de hoje.

O nobre senador, ex-ministro e pl'esidente do com'c
lho .insere, em rclação á estrada de feITO ele D. Pedro U,
na falia do throno um peJ'io:lo especial, pedindo o pro
longamento na c~tensão de mais àe qÜ legua-; não

-pede um palmo de prolongamento para as cstrauas de
ferro da B1hia e Pernambuco, e o nobre senador por
isso não incorre na censura de desattendcr aos inte
resses do norte eue cuidar só ou principalmente dos
'nteresses do sull Não obstante isto, ao ministerio de
-16 de Julho e ao ministerio actual, que wsLenta a
mesma proposta, dirige o nobre senauor esta grave cen
sura: « Onorte está esquecido; o norLe é desattendido,D
como se estes meios de prosperidade, que se procura
crear no sul, e que tem actualmente razão de prefc
rencia, não ti vcs:'em de revertel' tambem em pr-ovei to
do norte; como se o governo não tivesse a peito pro
mover o desenvolvimento elas estradas ele ferro tanto
quan to fÔI' possi vel, e elo modo ma is van tiljosO, assim
para o norte como para osul do Imperio.

E' preciso pOr de p:Il'te estas questões; não façamos
tacs di tincçõe. entre norte e sul (apoiados): não ha
eulre nós quem seja menos amigo lio norte e mai.
amigo do sul. Eu tambcm sou por nascimento nortista,
mas amo tan to ao norte como amo ao sul ...•

O Sn. FlfiMINO:- Apoiado.
O SR, PnESIDET\TE DO CONSELHO :-..• e quando vcjo fi.

prosperidade de qualquer das nos. as províncias, <1]1re-
cill-a como bem p::lra lorlos. (AJ'oüulos.j .
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O' noures senldores llefcndam, como é do n05'0 de
ver, e 'Como lhes incumbe especialmente na qualidade
de representantes da pro\·incia da B'lida, o. iuteresses
desta provincia, não podemdeiur de encontrar sempr
ria parte de todos nó as mais decididas sympathia . A
questão hoje, porém, versa sobre a opportunidade ; o
que não podemos é admi ttir que, t.ra tando-se de um me
lhoramento para o sul, necessariamente e eleya tralar e
ao me mo tempode idenlico melhoramenlo para o norle.

r. presidentr., tenho d do as explicaçõe a que fui
obrigado pelo nobre senador que encelou o debale ele
hoje. Espero que S. Ex:. fique satisfeito. E se por ven
lura, cxcitadopor S. E'L, algumas vezessahi daqúellas
condições cm que ~e deve collocar um pobre morlal
como cu, o nobrc senauor continue a dispensar-me a.
uas censuras, porque procurarei tornar-me digno do
eu apreço.

DISCUR O

l'l'Onull;)i.ulo no scnallo cm -19.10 Junho de '1871.

(Sobre o mesmo assttmpto.)

nejeitado o adiamcnlo requcrido PClfl r. Zacaria Cillra cm
3." discu ão, COI1l a clllcuua do r. Yiscolllle rIo Hio-BrancII,
a proposta concedendu UllI crcdiLo de 3,'í,OOO:OOO,~(JOO para u
Ill'olollgall1cnw úa eSLrada de ferro de D. Pedro n.

o §a'. '-iscondc do Rio-BI'mlco (presidente rio
conselho): - Ta 2." di:cus~ão de-lc projecto, Sr. pl'c-i
dente, o nobre mini;;tro da agricullura e eu ti vcmo. oc
casião de l11'luife l<lr ao ena(10 o pensamento dogabinelo
aclual, bem como o do gabinete que apresenlou a pro
110sla. Nunca foi ilJtenção do <Toverno, danilG maior im
pulso á. obras da eSlrada de f '1'1'0 de D. Pedro II,
dcsa llender aos i ntere ses n1cion<les que se Iigam ao
l1rolong<lmenlo L1as estradas de Pernambuco, llahia e
S. P,lnlo. O g-oyerno pediu uma antoriz~ção mais ampla
para a cslra la de forro de O. redro II, pela. condiçõe.~

,'sprGiaes que e d:io a respeilo de ta est.rada: havia
n.;tu·!o· muilo arlbntarlos: os u prolongamento não) tI' Z

nu ao llJcsoul'o ... ,
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o R. FWlUINO:-Apoiado.
oSn. PRESIDENTE DO C(,NSELHO: - .... e, portanto, o

l}edido era assaz justificado.
O artigo additivo da camara dos Srs. deputados, que

foi aceito pelo governo, contemplava as outras estradas
de ferro e contemplava tanto quanto então pareceu
razoavel. A respei lo do prolonga ffien to dessas estradas
não ha estudos feitos; existem difficuldades que vencúr
p1ra com as companhias actuaes. Um pedido maior
poderia soO'rer objecção e objecção fundada da par te
das camaras.

Não obstante o exposto, as obseI'vações que fizeram
os nobres senadores pela provincia da Bahia, observações
que se applicaram tanto á estrada de sua provincia, como
ás outras não comprehenuidas no art. LO da proposta,
foram desde logo acolhidas com a maior sympathia pelo
ministerio, e creio que por todo o senado.

O SR. FIGUEInA DE .l\'IELLO: - Apoiado.
O SIlo PnEslDENTE DO CONSELHO: - Tomámos como

deviamos na maio,.' consideração as idéas suggeridas
pelos nobres senadores, e depois de bem apreciaI-as
chegámos á conclusão de que se podia ampliar a parte
do projecto relativa ás estradas de ferro de Pernam
bueo, Bahia e S. Paulo sem inconveniente, e de modo
a sa tisfazer os nobres senadores.

O estado do thesouro e ae; circum tancias' do paiz
não permiltem de certo grandes commettimentos,
mesmo para despezas productivas como as ele que ora
tratamos. .Mas, se não ó possi \'el fazer tudo ao mesmo
tempo, se não é possivel fazer tudo quanto desejamos,
cumpre que tambem não fiquemos estacionarios. E'
minha convicção profunda, não de hoje, mas de
muito tempo, que os e forço que empregarmos para
() desenvolvimento das estradas de ferro, e de nossas

'"ias de communicação em geral, são de primeIra
necessidade'....

O SR. FIGUEInA DE :MELLO :- Apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-... darão resulLauos

productivos o as' difficuldades que por acaso se pre
vejam no presenle e no futuro do paiz, serão em grande
parte removidas, se a par dos meios que empregarmos
para o aperfeiçoamento moral e intellectual de nos a
população procurarmos desenyol ver e melhorar o nosso
systema de viação.

Não bastam as creações uteis e garantia 'legaes; é
preciso qae ellél e possam Lorna r e/Jec ti Vil s pelo in te
Tio!' do nosso paiz; e esle re llllado cle certo e não
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conseguirá -:Sem que demos o maior impulso pos ivel ás
nossas vias de commun icação.

A emenda contempla em igualdade de condições as
tres estradas de feno, a que se referiram os nobres se
nadores. Mas, ofi'erecendo-Çl, devo ponderar ao senado
que a provincia da Bahia está em circumstancias taes
que esse beneficio não lhe é sõmente util, mas até de
necessidade vital. Esta provincia, por causas que são
conhecidas, tem decahido de sua antiga prosperidade.
Elia reclama medidas que tirem o seu commercio e a
sua lavoura do abatimento em que cahiram; e posto
que não offereçamos muito, todavia por meio desta
emenda o/l'erecemos o que é p05si vel desde já, em auxilio
do proseguimento da estrada de feITo.

Eis-aqui a emenda, que eu sujeito á consi(leração e
approvação do senado (Lê) :

«Art. 1.0 E' aberto ao governo um credito do ~O.OOO

COD tos para completar a~.· secção da estrada de ferro de
D. Pedro llJ e prolongar a mesma estrada até a Lagóa
Dourada na Provincia de ~Iinas Geraes.

«Art. 2.° O governo fica tambem au torizado para:
«~ 1. ° Contractar com as companhias das ei'tradas de

ferro do Recife a S. Francisco, da B:lhia ao Joazeiro
c de S. Paulo o resgate das mesmas estradas por titulos
da uiviua publica, comtanto que o despendio annual
com os respectivos juro e amortização não exceda a
importancia da garantia concediua a cada uma das
c1 itas companh ias.

« § 2. ° Prolongar por secções as estradas de ferro
mencionadas no p3ragrapho antecedente, segundo o
traço que fór julgado mais conveniente por estudos
a que se procederá desde já, podendo despender an
nualmente em cada uma deltas a quantia de 3.000:000S.

« § 3.° Ma\1dar estudar o systema completo de via
ção e levantar a carla itineraria do Imperio, appli
cando pura este fim no primeiro anno até a quantia de
200:000 000.

«ArL. 3.° Para as despezas de que tratamos arts. L°
e 2.0 o governo poderá fazer quaesquer operações do
credi to, quando sejam insufficientes os funuo.> consigna
dos nas leis de orçamen to. »

E'pero que esta emenda satisfaça ao nobre sena
dores e mereç,a o assentimento do enado. Apre en
tando-a, eu animo-me a pedir I.ambem aos i1lu-trad~s

membros da opposição que contribuam, quanto e teJa
de sua parte, para que abreviemo, o debate, c e l
projecto possa ser quanto antes convertido emlci.



DISCURSO

pronunciado no scnado um 22 de Jnnho de iS'1'.,

(Sobrc o '//lcsmo assumpto.)

I
l'roscguiu a 3.' discussão da proposta do pndcr exccutivo

c cmcndas dos 81's. Viscondc do Rio-Ilrallco, Sinimbú c Pompcu
sobrc o credito dc 3i5.000.000S lJara o pl'olollgamcl\lO da es
tI'ada dc ferro de D. Pcdro II.

o Sr. Visconde do Rio-Branco (presidente do
conselho):-Sr. presidente, procurarei respúnder aos no
bres senadores, que ultimamente fallaram sobre a pro
posta, depois lia emenda que ti ve a honra de offerecer ;
c peço licença ao senado e a SS. EEx. para cumprir
este dever o mais concisamente que me fór possivel.

Começarei por agradecr.r ao nobre senadol' pela pro
vincia da B.lhia, o SI', Zacarias, o, termos com que
manifestou o eu voto a favor da proposta; e quando
responlier ás observações do nol)re senador pela pro
vincia do Bio deJanéiro, oSr. Vi conde de Itaborahy,
relati vamente ao modo por que se devem obter os fundo
que a proposta autoriza, espero ver confirmada a con
Jiança, que o nobre senador pela Blhia dispensou-nos
acreditando 'que o go\'erno usará. desta autorização
com a maior prudencia.

O nobre. enatlor, a quem me referi cm primeiro 10
gar, fez varias observações a respeito da contabilidade
tl aclministração da estrada de ferro de n, Pedro U,
fazendo notar ao governo a conveniencia de melhorar
cstc regimcn em ordem a que a superintelldencia e
liscali a<,:,ão , que competem ao ministerio da agricultura
e ao thesoul'o se realizem com mais efficacia. Pos!'o
assegurar ao llobreselladorqueoSr. ministro daagl'i-'
cultura tell1. ref1actido sobre e, ta ma leria, e está Jis
posto a melhorar o sy ·tema da administração oa cs
(rada tl:J ferro, contando para isto com o bom accôrdo
tlo cidatlão que se acll'l ii frente daque lia empreza.

A administração da eslraíla de D. Pedro II tem hoje
um regulamento dado pelo governo; este l'eglllamenlo
foi e deve ser cOJlsiL1eral1o como provisorio; as in
dica<,:õJ do tlle ouro iam além tia' dispo, iç.õe.;; adopla
d;\', exigiam fi i.. ; JI1aS entendeu-, oque, não havendo
aiuJa :ullicicnlc npcricll 'ia la'311CC'Cs. ithü 's d,ICjUelJ'
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serviço, conyinh:l c'perar dess:l expcriencia as mo~

dificaçues que o regulamento devesse receber.
Não se pMe pretender que a administração da cstrad:l

de ferro de D. Pedro II, ou qualquer outra empreza
semelhan te, seja em, tudo e por tudo collocada nas con
dições de uma repartição publica; mas tambem é certo
que não póde estar inteiramente fóra dessas condições,
ou sequer muito longe dellas; que é preciso que a
administração se aproxime o mais possivel daquella
norma, desçle que é uma em preza do Estado e admi
nistralla por conta delle . ..-

O nobre enador perguntou se a renda liquida da
estrada de ferro tem entrado para o thesouro, ou sic1n
logo applicada as despezas da mesma estrada. Tem-se
procedido de um e ele outro mouo; algumns yezes a
renua liquiua tem entrado para o thesouro, sahindo
depois a importanoia necessaria para as obra ; outras
veze , quando havia necessidade de applicação imme
diata de::>sa renda, dispensou-se a entr'ada para o the
souro, a fim de poupar tempo e adiantar o serviço.
Entrar para sahir immediatameute, parecia uma ope
ração escusada, sobretudo não soffrendo a fisCJI isnção
prejuizo algum.

Foi assim que no exercicio de 1868-1809 recolheu-se
a renda da estrada para o thesomo na importancia de
i.838:271~H 1, nada recebendo dessa qUlln Ua a admi
Jlistração da mesma estrada.

E,I11 1869 -1870 foi recolhida a renda liquida de
õOO:OOOS, e depois recebeu a admin istrar,ão o suppri
mento (13 600:000;~OOO. No exercicio de 1870- 1811
nada se recolheu ao thesouro, mas pelo contrario a
administl'ação recebeu o supprimento de 325:627~8;j0.

Tem-se, pois, segundo as circumstancias, procedido
de um e outro modo. Mas já o disse, e reconheço com
o nobre senador, que é preciso tornar mais efficaz a
superintendencia e fiscalisação cio ministel'io da agri
cultura e do tl1-O ouro; e isto, não só por amor da res
ponsabilidade do governo, mas tambem por interesse
do credito da propria administração da estrada.

O nobre senador pela provincia da Bahia pro
curou apreciar a renda liquida da estrada de ferro de
D. Pedro n. Es ta renda póde ser considerada como o
nobre senador a eonsiderou, ou em rela~ão as despezas
do éusteio, ou em relação ao eapital empregado na
estrada. Propriamente fallando, renela liquida é o ex
cesso da receita bruta da estrada sobre as desp3zas do
seu custeio, Qnando a e"trarla prrtencia ii uma com-
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lJanh ia, a com p:lraçào de sua renda com o capi Lal cm·
pregado era um elemento de calculo indispensavel,
porque essa relação é que determinava a quota que o
governo devia pagar pela sua garan tia; mag hoje que
a empreza 'pertence ao Estado, a comparação da renda
liquida com o capi tal empregado é apenas um elemen to
de apreciação para conhecer-se o interesse ou prejuízo
que a estrada dá ao thesouro. Ora, esta apreciação,
creio eu, tem sido sempre feitã; pelo menos no rela"
torio deste anno, do director da empreza, apparece essa
apreciação.

O SR. ZACARIAS dá um aparte.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Fez a comparação

da renda liquida, deduzidas a3 despezas do costeio.
O capital empregado na estrada de ferro, até 31 de

Dezembro ultimo, é 3~.6'J,9:064$OOO; a renda liquida
do anno civil de 1870 foi 2.õ73:900$OOO; compar:lda esta
renda liquida com o capital, vl~-se que ella representa
7,42 %dI) mesmo capital. Ora, esta porcentagem, de
7;42 % do capital, sem duvida que cobre o onus do the
s(~tlro; e uma estrada em taes conl1ições não póde deixar
de ser considerada prod ucti va, tan to mais sabendo-se
que a renda t~nde a crescer.

Eu concordo COÚl o nobre senador que é esse um
elemento de apreciação necessario, para que se po!>sa
conhecer bem quanto produz a estrada, o onus ou o in
teresse que della resulta para o thesou 1'0; mas "ê-se
que actualmente não deixa onus, cumprindo tambem
considerar os beneficios que os productores colhem pela
seg-urança, ra pidez e bara teza dos tl·ansportes ...

O SR. ZACARIAS: -E' cousa aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Bcm, mas é um

beneficio que redunda em provei to do tllCsouro, posto
que esta consideração se possa allegar a respeito de
todas as estr'adas de ferro, em gráo maior ou menor,
seRundo as suas tarifu .

Onobre senauor pela Bahia,o Sr, Fernandes da Cunha,
pareceu pôr em. dllvida a utilidade do prolongamento
desta estrada, utilidade que eu- já suppunha reconhe
cida por todos, separada a questão de preferencia que
foi aqui levantada pelo Sr. Saraiva. Eu associo-me a
tudo quanto S. Ex. disse a respeito da nossa terra natal;
applaudo a descripção brilhante que fez de todos os
germens de prosperidade que encerra em seu solo a
provincia da Bal1ia; estou convencido, como elle, de
que o prolongamento da estrada de ferro daquella pro
vincia aLé aO rio S. Fl'anci. co . erá de gr:lnde vantagem,
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quér para a provincia, quér para o Estado; nem con
testo tambem a S. Ex:. que essa estrada seja a mais
propria para ligar a navegação do S. Franci co com o
litoral. Não pude, porém, concordar com o nobre se
nador quando elle pareceu sustentar que era indiffe
rente, ou sem interesse real para a provincia de Minas,
a navegação do alto S. Francisco na parte em que este
rio banha territorio mineiro.

Não se tra ta aqui de disputar ao porto do Joazeiro
o emporio da navegação e commercio do Rio S, Fran
cisco, mas sim de apreciar se acaso a navegação do
alto S. Francisco e de seus affiucntes interessa ou não
á provincia de Minas. Basta olhar para a carta desta
provincia para conhecer-se que aqueHa navegação lhe
ha tie ser muito proveitosa, e que não ha razão para
pretender-se que se não ligue á estrada de ferro de
D. Pedro II, que communica o interior da provincia de
Minas com o litoral. Assim como seria um erro injus
lificav'el pretender-se encaminhar todo o commercio
do Rio S. Francisco para a provincia de Minas, não
menos injustificavel seria querer-se que o commercio
do alto S. Francisco não pudesse ser servido pela es
trada de ferro de D. Pedro II, no que ella interessa
<igueHa provincia.

O SR. FRNANDES DA CUNHA: - Só do Salgado em
diante.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O artificio seria o
mesmo; os monopolios naturaes são legitimos; mas
todo o monopolio artificial é um prejuizo, é um mal para
os interesses collectivos. Portanto, não prejudiquemos
o commercio do Joazeiro, distrabindo deste porto o
que naturalmente deve ahi cheglll', nem pretendamos
tambem que tenha o commer:;io do alto S. Francisco,
na parte em que este rio pertence á provincia de Minas,
de vir forçosamente ao porto do Joazeiro, quando póde
achar uma sabida mais próxima, natural e util pela
estrada de ferro de D. Pedro II.

O SR. FERNANDES !JA CUNHA dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Por isso estou di

zendo que as observações do nobre senador parece~

ram-me ter mais alcance em relação á estrada de ferro
de D. Pedro II, do que estava nas intenções deS. Ex.
dar-lhes. .
. O nobre senador contestou que o prolongamento
da estrada de ferro de D. Pedro II possa ser uma
obra sem onus para o tbesouro, porque a seu vel' as
linhas actuaes são productivas, mas, desde que se pro-

3::l
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longue a estl'ada na direcção indicada, pI'ocurando o
rio das Velhas, ou qualquer outro affiuente do S. Fran
cisco, não terá a estl'ada bastante seiva que a ali
mente, e, portanto, prejudicará a sua renda geral.

Sr. presidente, o prolongamento que se projecta
de Entre-Rios pelo valle do Pal'ahybuna, isto é,
a linha preferida á que corta a serra da Mantiqueira
no Pirapetinga, é de incontestavel vantagem. Não
tratarei agol'a de comparaI-a com outras; já se tem dito
bastante a semelhante respeito, já se mostrou q.ue a
linha do Parahybuna é mais cUl'ta, mais economica e
dará um serviço muito mais facil, porque exige menor
declive, carvas muito mais suaves do que a outra, que
teria 49 tunneis, quando a segunda, apenas terá 11. De
sejo sómente chamar a attenção do senado para o ren
dimento provavel (lesse prolongamento,

Se,!!uindo o Parahybuna, atravessando a serra da
l\fantiqueira, em Jo!Io Ayres, e dirigindo-se á Lagôa
Dourada, esta linha ferrea ha de receber tudo quanto
hoje vem do interior de l\finas pela estrada União e
I'ldustria; por consequencia, será alimentada por
tudo quanto exporta e importa a provincia de Minas
pela União e Industria (apoiados); além di~to, servirá
a muitos e importantes municipios, situados em ter
ritorios da maiot' fertiliJade; taes como Parahybuna,
Bal'b1Cena, S, J050 e S, José (l'EI Rei i Ouro-Preto, Pi·
tan.!!uy, Lavras, Mal'ianna, Sabará, emum não menos
de 13 'municipios sel'ão servidos por esse prolongamen
to. Ora, bJsta esta considera\lão para reconhecer-se que o
prolongamento da estrada de ferro de D. Pedro II,
atravessando terri torio fertil e po.voado de grande
parte da provincia de Minas, não póde d-eixar de ser
um prolongamento mui to van tajoso áquella provin
cia, e do qual não rei:iUltará para o thesouro onus
algum.

Defendenrlo a utilidarle do prolongamento da estrada
de ferro de D. Pedro II, não é de certo minha intenção
contestar o q.lIe onobre senador, a quem lue estou refe
rindo, ponderou em defesa do prolongamento da estrada
de feHo da Bahia, Concordo com oque S. Ex. disse
para .animar-nos a este prolongamento; o que não
posso. é acompanhaI-o nas objecções, tão graves, que
offereceu contra o da estrada de D. Pedro II, ou antes
contra o futuro da estra<1a mineil a, porque, quando o
lH'olonp:amrnto pa sal' de Entre-Rios, é que se poderá
dizer que percorro territorio mineiro, e que haverá es
'trada de fp.l'l'o para a provincia, de Minas, (A}Jo'iados.)
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o nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro,
o Sr. Visconde de ltaborahy, queixou.-se de que eu
havia tratado com de3amor a proposta apresentada no
anno passado pelo ministerio a que tive a)lOnra de per·
tencer; e outrosim lÍe que o nobre ministro da agri
cullura fõra ainda menos benevolo, tratando a proposta
como engeltada. Parece-me que foram estas as expres
sões do nobre senador.

Sr. presidente, eu é que estava para queixar-me
do nobre senador pelo Rio de Janeiro, porqlle espe
rava o seu auxilio, podel'oso auxilio, para a defeza
da proposta, e S. Ex, appal'eeeu para queixar-se de
nós, que aliás estavamos sustentando a proposta do
anno passado, susten tando-a em termos razoa veis,
aceitando m<;>dificaçõ-Bs que pareciam necessarias, e
que não prejudicavam o pen::.amonl.o essencial della.

O anno passado tambem me coube a !lonra de dizer
algumas palavras em defoza desta proposta, Então apre
sentou-se a questão eru terreno diverso, tanto por parte
do governo, 'como da opposição. O anno passado a pro
posta t:ra impugnada in limine, de modo absoluto; di
zia-se que o governo pedia um credi to extraordinario :
e, negando-o, allegava a nobre opposição que não havia
estudos, que nada se faria por emquanto, que não se
"ttendia ...

UM SR. SENADOR :-Davamos meios para o prolonga
mento da 3. a secção.

O SR. PllKSlDENTE DO CONSELHO: - Admitto a rectifi
cação do nobre senador; a sua memoria será mais fiel
do que a minha neste caso. Mas note-se que, quanto
ao prolongamento, a illu trada opposição este anno col
locou o deba te sob outra balie; nJo impugna va o pro
longamento da estrada de ferro de D. Pedro II ate certo
ponto, não negava absolutamente fundos, embora os
quizessc limitados, mas dizia que não era possi vel con
ceder tanto á estl'ada de ferro de D. Pedro lI, sem que
mais alguma cousa se désse tambem ás outras estradas.
A questãó este allno foi assim estabelecida em sua ul
tima phase.

No intervallo da sessão, o governo, que aliás tinha
rlados para justificc\l' a proposta, e logo explicarei este
meu pensamento, isto é, mostral'ei que na verdade o
governo estava habilitado para sustentar a proposta que
apresentara; no in Lervallo das sessões, colhendo-se novos
dados, desvanecendo-se as duvidas dependentes de exame
ulterior a respeito da preferencia que deve ter a 1int~a

do Parahybuna relativamente ã da Vargem Alegre e Pt-
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rapetinga, achou-se o governo habilitado não sõ com
e tudos topographicos e commerciaes, mas até com es
tudo tecbnicos para fixar o prolongamento até á Lagóa
Dourada, e mais algumas leguas além, até S. Gonçalo da
Ponte.

Não sendo possivellevar em curto prazo a estrada dc
ferro de D. Pedro II até ao seu ponto terminal sobre
algum do conOuentes do Rio S. Francisco, pois que as
obras respectivas exigiram não menos de sete annos,
como bem disse o nobre senador pe1a província do Rio
de Janeiro, pareceu-nos escusado su&tentar a nece%i
elade de um credito para o prolongamento até ao rio das
Velhas, pareccndo-nos ainda mais es::usado provocar
discussão sobre dever ir a estrada de ferro a l\Jacaubas
sobrc a margem do rio das Velhas, ou da Lagôa Dourada
ter outra direcção. Em taes circumstancias tomou o·
~overno o accórdo de limi tal' o prolongamen to até a
Lagôa Dourada, o que não prejudica qualquer deliberação
ulterior, Iimitando por conseguinte o pedido do credito
a 2ü.OOO:OOOi>OOO.

Por este modo simplificava- e, facilitava-se a delibe
l'ação do sénado a respeito do prolongamento desta es
trada, sem prejuizo algum do interesse que se tevc
em vista com a proposta do anno pa sajo, que era este
mesmo prolongamento.·

O nobre ministro da agricultura não disse, ou pelo
menos não era sua intenção declarar ao senaúo, porque
scria até inexacto, que o governo, quando apresentou
esta proposta, não tinha e tudos GOLDpletos alé cerlo
ponto do prolongamento. cm duvida quc os tinha e
até cstudos technicos muito aléLD la serra da I11anti
queira, mas estes estudos tet:1mico· tinham chegado até
S. Gonçalo da Ponte. Para vedir um credito com o qual
se pude se prolongar a estrada até ao rio das Velha,
não era preciso que o govel'l1o estivcsse já munido Úe
todos os estudos indispensaveis, porquanto dr.sde que se
conhecia a extensão da estrada, e todas as difficuldades
que o/ferecia o terreno, desde que havia e tudos tech
nicas já muito adiantados, e existia a base da. obras das
tres primeiras secções, estava o govel'l1o com os seu
engenheiros habilitado para orçar toda a despeza a..té
ao rio das Velhas. Os estudos teclmicos, que faltavam,
se iriam fazendo á medida que progredissem os trabalhos
do proJongamen Lo.

Não devíamos repetir a inexperiencia com que se fi
zeram os trabalhos das primeiras secções desta estrada.
Todos sabem que, quando se contractaram as obras da
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primeira secção, não havia estudos sufficientes para que
o governo pudesse formar juizo seguro a respeito de
suas despezas. Mesmo as da segunda secção, que eram
as mais importantes, foram contractadas mediante es
tudos feitos durante os trabalhos da primeira. Assim,
pois, tendo o governo já os estudos technicos muito
adiantados, podendo, com os elementos a Cj,ue referi-me,
julgar :Jproximadamente do custo das obras até ao rio
das Velhas, não commettia um acto precipitado, vindo
pedir ao corpo legislativo o credito ele 35.000:000$000
a 11m de quea administração publica pudesse applical'
sua attenção a este prolongamento, cOlltractar as diffe
rentes secções sob as condições mais vantajosas, apro
veitando a opportunidade que para isso se offerecesse;
porque todos sabemos ([uanto custa obter um credito
nas camaras, a delonga qu~ sempre trazem os debates,
as objecções que encontram taes pedido, resultando
dab i que as obras não ~e fazem a t.empo, que os fundos
não se levantam nas occasiões adequadas.

Attendidas todas estas razões, não se póde deixar
de reconhecer que o gabinete transacto tinha o seu
procedimento assaz j llstificado, embora não tivesse
ainda estudos technicos completos até Macaubas.

Quando o anno passado tive a honra de fallar . obre
esta materia, eu disse qtle havia estudose elementos
sufficientes para justificar a propo'ta: e portanto que
não me parecia fundada a repugnancia absoluta que
da parLe de alguns nobres senadores se apresentava
con lra a mesma proposta.

(j;;(plicaclas assim as palavras do nobre ministro ria
agricultura> e tendo-me eu tambem pronunciado ne,'I.e
entido, já vê o nobre senador pela provincia elo Rio

de Janeiro que não tem razão quando suppõeque acoi
mámos o nllnisterio passado ele baver procedido sem
a pl'udencia, sem a re1lexão' que um assumpto desta
lia tu reza reclamava. .

Qual a razão por que o govern o red uzi u o ped iel o da
proposta ao limite ela Lagóa Dourada? Porque abando
nou a idéa de se pedir desde já autorização á asse IU
bléa geral para que esta esLrada seja levada até á mar·
gem do rio das Velhas?

O SR. VISCONDE DE lTABORAIJY dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Não me refiro a

V. Ex.; não respondo a esta arguição, porque ella par
tisse de V. Ex. ; mas fizeram-se objecções neste sen
tido, econvém que o senado se compenetre bem do pen
samento do governo, pedindo esta limita~ãl). Ha estudos
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eestudos techn icos, não só até a Lagàa Doul'ada, como até
S. Gonçalo da Ponte, dez ou doze I guas além daquelle
ponto. .Mas é questão, segundo alguns, se o prolon··
gamento deve se~uir para l\lacaubas, isto é, para a.
margem do rio das Velhas, ou dirigir-se pelo valle
dos conlluentes Paraopeba e Pará. Póde ser que esta se
gunda diJ'ecção não seja melhor, que o" que assim.
pensam não tenham do seu lado a razão, que a linha
do prolongamento até ao rio das Velhas seja a mais utiJ..
1\1as, porque prejulgar desde já esta questão, quando nós
temos obras para Ires ou quatro annos, e neste largo
periodo a discordancia pMe ser exaa,inada e decidida
com perfeito conhecimento de causa, sem prejuizo do
desen volvimp.nto da esl rada de fl'rro de D. Pedro H?

O Sn. SILVEIRA DA MOTA: - E' pouco m~is ou menos
o que nós diziamos o anno passado.

O SR, PRI~SIDENTE DO CONSELHO :- Se os nobres sena
dores ti vesse .. votado o cretl ito o anno passado, não re
sultaria dahi prejuízo, porque o governo não gastaria
senão o necessario e não .ad.iantaria uma legua de estrada
sem o elCames previa' e indispensaveis. Sómente ter
se-hia adiantado esse grande melhoramento.

O nobre senador pelà pr.ovincia do Rio de Janeir-o
pergulltou-nos, referindo-se á emenda substHutiva aos
arts. 1.",2.° e 3.° do projecto vindo da outra camara,.
se abandonavamos a idéa do resgate das estradas de
feITo, ou se, não sendo esta idéa abandonada, seria ten
tado o J'esgate antes de emprehender-se o prolonga-
men to daquellas estradas. .

Sr. presidente, jã tinhamos dito, e eu repito, que o
govel'llojulga conveniente obter, ou o resgate daquellas
estradas de ferro, livrando-se assim dos embaraços que
lhe têm causado as actuaes companhias, ou, o queé Q..

mesmo, a mod ificação dos con tr'actos actJlaes, reduzin
do-o a condições mais claras e convenientes. Será,
porém, o govel'110 bem uccedido neste empenho '/ O
resultado não depende sómente de sua vontade e de
seus esforços, depende tambem do accórdo com as com
panhias aC,tuaes. E, se este accól'do não JÓI' possivel,
se não conseguirmos o resgate nas condições aufori
zadas, nem a modificação dos contractos aétuaes, ainda
com o incentivo' do prolongamento das estradas, pro
longamento que será de {rr'ande proveito ás companhias
actuaes, devem por isto ficar agueHas estradas condem
nadas a não passar dos pontos em que se acham? Se
gnrrJ mente não. Opensamento da emenda, o pensamento
do senado e da outra camara é que os prolongamento
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'Se façam, com o resgate, ou com a modificação dos
(Jontractos actuaes, se isto fÓr passivei, e independen
t-emenle desta condição, enão a pudermos conseguir.

Pelo que respeita ao modo de obter os fundos ne
cessarias para o creuito que a propoRta autoriza, o
nobre senadol' pela provincia elo Rio de Janeiro sugge
riu a idéa de que o governo fosse autorizado a appli
cal' do ultimo emprcstimo externo até à somma de
20.000:000 000, que é o etedito autorizado pela emenda
proposta, as obras de que trata a mesma propo ta.

a nobre ministro da agricultura não se oppõz em
termos ab olu tos á idéa do nobre senadol', procurou dar
uma informação ao senado, e provocai' que qualquer de
liberação neste sen tiuo rosse mu ito clara, para que o go
verno a pudesse cumprir fielmente. Seguramente estava
e está longe das vistas do governo a necessidade de con
trahir um emprestimo êxtel'llo para estas obras. Quando
fallei pela primeira vez, apenas observei que não seria
prudente que se cortasse esse meio ao governo, porque,
Soe elle preGisa. se levantar capitaes no paiz, sabendo os
nossos capitalistas que o:; não poderia obter por outro
modo, naturalment-e seriam ma iR exigentes.

'Fazendo, porém, esta observação, estava longe de
meu pensamento, repito, ir demandar um novo em
prestimo na praça de Londres, porque sei que o the
souro tem por ora fundos disponiveis, e capilaes dispo
niveis abundam tambem no pa iz presentemente, não
porque sejam03 muito rico, mas pelas circumstancias
que nasceram com a crise de 1864 e têm perdurado até
hoje.

,Eu tenciona va, Sr. presiden te, proceder deste modo.
Estand·o autorizado pela lei para levantar fundos até a
impol'tancía de 20.000:000~, com d"stino às obras da
es!rada de ferro de D. Pedro II, podendo fazer para
esse fim as precisas opel'açoes de credito, emquanto ti
Voesse no thesouro fundos disponiveis, provenien tes dos
ultimas emprestimos, que não podem ser applicados de
chofl'e ao resgate de bilhetes, eu os applicaria de prefe
renGia às obras da estrada.

O resgate dos bilhetes do thesouro se tem feito gra
dualmente; não convém, ao menos por emquanto, tomar
medidas mais vigoros3s para accelerar a amortização
dessa uivida fluctuante, visto que as circumstancias do
tbesouro, e suas necessidades futuras, não pOlliam ser.
ao menos por mim, bem apreciadas desde jà. Se em fu·
turo proximo houver necessidade de nova emissão de
bilhetes, como emprestimo m.ais faci! e cconomico, mal
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avisados andariamos privando o thesouro deste recurso,
e o privariamos, expeli indo os capitaes que alli 5e têm
depositado, forçando-os por esse mojo a tomarem defi
nitivamente outra direcção.

O~overno, usando (la faculdade que lhe foi dada, con
trahiu emprestimos até á importancia, pouco mais ou
menos, da .1ivida f1uctuante, que passou do exet'cicio de
1869 a 1870 para o exercicio corrente, isto é, até á
somma de 51.000:000$. Se acaso o nobre senador deduz
deste facto que o resgate se deve fazer forçosamente
dentro de um prazo muito curto, e que, feito o resgate,
não poderá o governo emittir novos bilhetes sem auto
lização expressa do poder legislativo, não obstante estar
autorizado para operações de credito e não ter o legis
lador excluido a idéa de conservar-se uma certa somma
de bilhetes na circulação, então o nobre senador tem
razão, é indispensavel que o governo seja autorizado
para a applicação que o nobre senador indicou.

Mas eu entendo que, tendo previsto o legislador a pos
sibilidade e mesmo a conveniencia de con erva r-se uma
certa somma de bilhetes na circulação, de não resga
tar-se toda a divida fluctuante; tendo deixado is-to a ar
bítrio do governo, pelo facto de ter o governo c.ontrahido
o emprestimo até á importancia ela mesma divida fluc
toante, não se segue que toda esta divida deva ser res
gatada immediatamente, quando parte elo emprestimo
pMe ter uma applicação tambem lerral e productiva,
qual a que exigem as obras da estrada de ferro de
D. Pedro II.

Aquella applicação provisoria dos fundos obtidos pelos
ultimos emprestimos, emquanto não fossem todos esgo
tados pelo resgate da divida fluctuante, seria legal, e
não traria inconvenien~es. Para o anno, liquidado o
exereicio corrente, e melhor apreciadas as necessidades
do exerc}cjo· futuro, o governo, se então julgasse con
venien te, pedit'ia ás camaras autorização para deixar de
mnorLizar parte da div~da que não exigisse immediato
resgate.

Sendo este procedimento l?rudente e regular, como
pensavamG&, nao havia necessidadg. de levantar já a
ques'tão que suscitou o Dabre sena~or, ou de modificar
a proposta nesta parte. Mas, nã(' me opponho á emenda
.(.lo nobre senadot· pelo Rio de Janeiro, se a qner apre
sentar, uma VBZ que S. Ex., autorizando o governo a
applicar de preferencia l'l.ma parte do ultimo e.mpres
timo externO' para as despezas de que falIa a proposta,
não a ka~a em termas tão imperiosos, que o thesouro
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tenha U' consenar inactivos os 20.000:0 O;, ou parI
deites, que não possam ser logo applicados ÚS obt'as,
porque e.stas têm um andamento regular. E' obvio
que, se o thesouro tivesse de con ervar uma parte
daquelles fundos inteiramente inactiva, por nITo poder
applical-a ás obras da estrada de ferro, que tem, re
pito, um andamento certo e determinado, nem tambem
ao resgate dos bilhetes, viria assim a pagar, sem ne
cessiuade, dou juros, um pelos bilhetes, e outro por
um capital que não podia ter logo emprego.

Adbiro, pois, á idéa do nobre senador; não recusarei
a sua emenda se a quizer apresentar, uma vez que con
ceda ao governo este arbitrio que lhe é indi pen avel.

Sr. presillen te, an te da c.rj e de 1864, e da guerra
do Paraguay, o regimen uo tllC ouro, quanto á di
vida t1uctuante, consi tente em bilheles exigivei a
curtos prazos, era de certo mai s seO'ul'O e pruden te.
Não se podia emittil' um bilheLe sem autorização ex
pressa do p:lder legisla tivo, e esta autorização era
dada até a sornma de 8.000:000$, pouco mais ou meno ,
como an ticipação de renda. Com as necessjdades da
guerra e as consequencias da cri e de '186i estabe
leceu-se outro regímen; a emi são ue bilhetes uo the
souro entrou na ca tegoria das operações de cred' to,
para que o govel'110 ora autorizado. Dahi resultou a
grande divida fluctllante, que mais de uma vez in
quietou o governo e inquietou as camara..

Sem contestar que a emissão de bilhetes possa ir,
mesmo ordinariamente, um pouco além do limite an
tigo, confesso que, todavia, não gosto do regimen em
que entrámos de 1864 a esta parte, de uma divida
fluctuante mais ou menos consideravel, exigivel em
curtos prazos. (Apoiados.) E' certo, e eu o lamento,
que o amortecimen to do espiri to de associação, a falta
de actividade industrial, a quasi paralysação que se nota
em nosso mundo industrial, facilitou e tem animado esse
estado de cousas. Masninguem nos póde assegurar quando
cessa o periodo de segurança que resulta dessa larnen
taveis circumstancias, e começa o periodo do perigo
ou da inquietação. Quem póde prever o futuro e di
zer-nos que de um momento para outro, quantio menos
o esperarmo, as circum tancias não mudem de modo
que 25.000:000~ ou 30.oo0:000~ de bilhetes na cir
culação constituam uma responsabilidade muito séria
para o tbesouro?

Foi por isso, Sr. presidente, que, como manifestei
em outra occasião, as vistas do nobre ex-ministro da

3[~
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fazcnt]a me pareceram 101lvaveis., quanuo procurou
habilitar o thesouro para consolidar toda a divida
lluctuante, ou pelo menos reduzil-a a proporções me
nores. O nobre ex-ministro declarou ne ta casa, e já
nos tinha ui to em suas informações, que serviram
para o meu rela torio, que ao con trahi r o segundo
empresti mo te"e em vista tambem qne, se a refe
ridas circumstancias continuassem, uma parte do em
presLimo poderia ser applicada com proveito ás obras
da estrada de ferro de D. Pedro II, deixando-se o
resgate de outra parte da divida fluctuante, que fI
casse na circulação, para novas operações de credito,
realizaveis dentro do paiz.

O SR. SILVEIRA DA MOTA: - Systema do arbitl'io.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Nós, pois, de'~emos

ter muito presente que esse regímen, que data de
1864, é perigoso, por cel'to anormal; que o regimen
antigo era sem duvida o mais prudente. O thesoUl'o
não deve, por via de regra, con tituir-se nas con
dições de um banqueiro. Ainda ha pouco li no Eco
nomist que já se começa a fazer esta censura ao the
souro da Inglaterra, porque, além de sua emissão
de bilhetes, é depo ital'io de uma avultada somma
que recolhe das caixas economicas, as quaes, como
se sabe, têm alli tomado tal desenvolvimento que todas
as agencias do correío são filiaes da caixa central.
Por isso, o Economist disse que o thesouro inglez se
tinha constituido banqueiro, á vista das declarações
que o ministro da fazenda, o Sr. Gladstone, havia
feito no parlamen to, e por conseguin te devia, como os
«mtros banqueiros, publicar semanalmente suas contas.

Mas, pensando assim, reconheço tambem, como o
nobre senador pelo Rio de Janeiro, que hoje e ainda
por algum tempo uma divida lluctuante de 20 a
30.000:000~ não trará inquietação ao thesouro. Con
sequentemente, se o senado entender que não ha
necessidade de resgatar toda a divida lluctuante, que
dos fundos destinados a este resga te, como já previa
o nobre ex-ministro da fazenda, póde se applicar
uma somma de preferencia ás obras da estrada de
ferro, eu aceitarei a emenda. O que sómente peço
é que a emenda seja concebida de modo que não se
tire o arbitrio de que' o governo carece; que em
quanto os fundos não tiverem etrectiva applícação á
estrada de ferro, o governo os possa applicar ao res
gate dos bilhetes C0m o fim de diminuir o onus do
thesouro.
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Respondendo assim ao nobre senador pela provincia
do Rio de Janeiro, eu dou arrIJas ao 110lJI'e senador
pela Ba hia em relação á confiança que dignou-se dis
pensar-me; o governo não pensa em contrahir em
presUmos no exterior; tem fundo disponiveis no
thesouro para as primeiras despezas da estrada de ferro
de D. Pedro II. Temos em andamento a 4:.' secção,
que já está em via de conclusão; as obras restantes
dena poderão exigir 4, a n.OOO:OOOS; o mais do cre
dito cle 20.000:000J será para o prolongamento da
mesma estrada pelo tenitorio mineiro. ão sendo
precisos immediatamente 05 20.000:000~ para as obras
da estrada, a somma di ponivel terá, entretanto, uma
applicação util no resgate cios bilhetes elo thesouro,
embora o governo tenha depois de emittir novos bi-
lhetes. '

Sr. presidente, devo desvanecer o receio que mani- ,
restou o nobre senador pela provincia de Pernambuco,
o Sr. Cunha e Figueiredo, suppondo que en deixára
entrever um pensamento de pl'eferencia pela estrada
de feITO da Dahia, em prejuizoda de Pernambuco.

Quando tive a honra de fallar perante o senado, não
deixei entrever esse sentimento de predilecção ou essa
iLléa de prefcrencia: não con testei a conveniencia ela
concessão para as duas estradas do norte, bem como
para a ele S. Paulo; alleguei porém, a rC'speito da da Ballia
o estado de elecadencia, permitta-se-me a expressão,
em que se acha aCJuella provincia. Emquanto Pernam
buco prospera, a Bahia tem decahido da sua antiga
prosperidade, pelos maiores sofIrimen tos que lhe causou
a crise de :1864, ou antes pelas diO'erentes crises com
merciaes por que tem passado, pelas seccas periodicas
a que estão sujeitos os seus sertões, e pela praga que
invadiu os seus cannaviaes, causando-lhe grandes pre
juizos na principal indu, tria, que é a do a suoar.

Estando ne ta circumstancia a provincia da Bahia,
o prolongamento de sua estrada ele ferro não lhe ser
virá, como á provincia de Pernambuco, para augmento
de pro~periclacle, ma para sahir do estado r.xcepcional
e lamentavel em que actualmen te se acha. E as im ex
primindo-me, não quero dizer que a estrada de Per
nambuco espere pela ela Bahia ; o que digo ó que a pro
vincia de Pernambuco está rica, em condições de pros
peridade que sem duvida mais ha de prosperar, em
beneficio sen e de todo Imperio, ~om o prolongamento
d.. sua estrada: entretanto que o prolonO'amento da da
,Sahia vai attender a necessidades mais imperiosa& e
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mais urgentes. Creio que esta explicação ueve tran
f[uillisar o nobre senador pela provincia cle Pernam
buco.

O meu illu tre collega pela província lo Pará fez
110n tem varias observaçãe não só a re pei to da pro
posta, como tambem, e principalmente a respeito do
nosso estado flnanceiro. Eu sinto que S. Ex. não es
teja presente. O nobre enadur trouxe para a discussão
desta proposta materia propria ela do orçamento, e es
pecialmente da fazenda. Entendo, porém, dever oppôr
sempre alguma contradicta as objecções de S. Ex.

O nobre senador quer o prolongamento das estra
das de ferro: quer dar uma estrada de ferro a Minas;
vota os creditos, mas recusa os fundos, porque en
Lende que o thesouro ~st[l rerrorgitando de dinheiro, os
saldos abundam e se vão accumulando de exercício em
exercicio. Ora, Sr. pre idente, cu quizera que o nobre
senador fosse ln fallivel em seus calculas, porque segu
ramente, se o tbesouro tivesse saldos abundantes para
esta e outras despezas do E tado, Dão haveria ministro
da fazenda que cuidasse de levan Lar emprestimo, pedir
dinheiro emprestado, quando os tem do Estado em
abundanc~. .

Mas em que funda o nobre senadoT o seu calculo?
Considerou a renda de 1.869-1.870 elevada a iOO.OOO:OOO~,

pelo que vejo do resumo do seu discurso publicado no
Jornal. Para elevar assim a renda desse exercicio, in
cluiu a massa dos depositos, e não sómentc a sua parte
disponivel ou o liquido, como determina a lei e indica
a razão; incluiu tambem os fundos obtidos pelas ope
rações do credito •..

O SR. SALLES TORRES-HoMEM :-Apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-... e da receita de

·1869-1.870, que em par te represen La empres timos,
concluiu o nobre senador que a renda do exercicio
torrente e a do futuro devem subir na mesma pro
porção.

Por outro lado, o nobre senador, ao passo que, não
se contentando com as receitas orçadas, vaticinou que
ellas devem cre ceI' sensivelmente, entendeu tambem
que as despezas orçadas são excessivas e que podem ser
muito reuuzidas. E por este modo o nobre senador fez
um calculo de sobras ou de saldos, que de certo dis
pensaria todos os fundos que reclama esta proposta.

Sr. presi:1ente, estes calculos do nobre senador
evidentemente peccam pela sua base, e em todo caso
não é possivel que o senado os considere infalliveis,
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e delibere sobre segUl'ança tão incerta. O nobre Se'
nador não quer considerar que as despezas extraord i
na rias da guerra não oessaram no 1. o de Março de 1870
com a terminação da mesma guerra. Onobre senador
não meUe em conta que ao terminal' a guena estava
um numeroso exercito em territorio estrangeiro, que
não podia transportar-se da noite para o dia: que o
transporte desse exercito e o do material demandava
tempo, exig-ia grandes despezas. Onobre senador não
quer considerar que ainda temos no Póraguay cerca de
3.000 homens e uma parte do nosso material de guerra.
Por i~so o nobre senador en tende que as despezas se
podem reduzir á vontade do governo, ao mesmo tempo
que a receita ba ele subir por eD'eito não sei de que
causas.

Onobre senador nos disse: « A clespeza do exercicio
corren te pela estima ti Ira que appa rece no rela torio
monta a 1.06.000:000#, ou 110.000:000$, se incluirmos
os 13.000:0006 ele bilhetes do thesoul'o resgatados na
data a que se refere o relataria, isto é, no ultimo de
Abril deste anno. » A de peza consideravel não cessou,
é o que não tem cessado de ponderar o nobre senador.

S. Ex.. não attencle, porém, a que esta despeza em
grande parte provém ainda dos gastos extraordinarios
ela guerra pelas razões que ha pouco expendi : não at
tende a que o poder legislativo tem decretado creditas
especiaes para differentes fins de uti lidade publica; que
depois da lei elo orçamento, que rege o exercicio cor
ren te, passaram varias outras disposições legisla ti va3
aug-mentando as despezas.

Eu já mostrei ao nobre senador, em ou tra occasião,
com os algarismos do thesouro, que o governo tem sido
economico, que a despeza publica de 1868 a esta parte
tem diminuído, não menos de 60.000:000$, que portanto
S. Ex. não t@m razão quando diz e repete que cessou a
guerra, e que as despezas continuam quasi na mesma
escala. Todavia, direi ainda que, pelas despezas da
guerra, no exercicio corrente, se tem pago não pequenas
sommas de premias a vo!untarios; que como ha pouco
disse, ainda temos 3.000 homens no Paraguay, e uma
parte do nosso material que não tem vindo por falta de
transporte, e por diversos accidentes que têm difficul
tado a navegação daquelles rios.

Se por acaso o senado procedesse como o nobre se
nadar, que quer os fins e nega os meios, o que se se
guiria é que nem mesmo a provincia deMinas teria a
estrada de ferra, que aliás o nobre senador lhe quer dar.
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Que o nobre senador diga que não se levante empresLi
mos, quando elles sejam dispensaveis, quando llaja saldos
disponiveis no thesouro, eu o eomprehendo: diz uma
verdade que ninguem póde COD testar estabelece uma
regra, que só um governo insensato deixaria de se
guir. Mas dizeI' « quel'em empl'estimos sobre empres
timos; nego a isto o meu voto; o governo reduza a
despeza, procure augmentar a renda, ílscalisando-a, e
isto lhe bastará, D estas puras declamações, permit
ta-me o nobre, errador, não são pl'oprias de um espí
rito tão reflectido e de uma pessoa tão competente
ne, tas materias.

Acon elhar economias e que sejamos parcos na decre
tação de novas despezas, que se fisca lise quanto é pos
sivel; nisto todos estarão de accôrdo com o nobre se
nador. ~Ias desconhecer o que está patente a todos, que
os ell'eilos da guerra ainda duram, pelo que toca ás des
pezas do Estado; que não é possivel suppõr que as des
pezas, longe de ficarem nos algarismos orçados, soffram
uma grande redut;ção; e que a renda, por outro lado,
a (I.espeito dos receios que tinhamos em Abril e Maio
deste anno, ha de cl'escer no exercício coiTen te, e cre, 
ceI' ainda mais no exercicio seguinte; são proposições
estas que o nobre senador não póde sustentar, são cal
culos evidentemente faltiveis e arbitrarios.

Lamentou o nobre senador que o relatorio da fazenda
eliminasse uma tabeLla que era c.ostume em outros tem
pos acompanhal-o, na qual se via a despeza do Estado
por ministerios em di1ferentes exercicios. O nobre se
nador disse-nos que essa tabeIla lhe fizera grande falta.

Sr. presidente, ha no relatorio deste anno, que aliás
nada innovou quanto ás tabellas, a tabeUa n.· 8, que
fornece dados mais positivos do que esses que o nobre
senador poderia encontrar na antiga tabeIla a que se
referiu. A tabella n.· 8 é um resumo da synopse, que
será este anno presente á assembléa g-eral. Dados obre
o movimento da ren~a e despeza do Estado tambem se
encontram em termos sutlicien tes no relatorio da fa
zenda e nos relatorios dos outros ministerios. Dados
mais seguros, mais completos, pelo que toca aos exer
cicios passados, só os poderemos obter quando vier o
balanço do penultimo exercicio encerrado, e a synopse
do exercicio de 1869-1870.

Não terminarei, Sr. presidente, sem dizer ao senado
que a esperança que o nobre senador nutre, de que a
renda deste exercicio não apresente a iliminuição que
receiavamos, tem algum fundamento, a julgar-se pelos
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rendimentos das alfandegas do Rio de Janeiro, da Bahia
e de outras provincias. Ainda não posso dizer, porém,
com segurauça que a renda, em vez de uma diminuição
relativamente á do ultimo exercicio, será igualou maior;
o mais seguro é estarmos pelas previsões fei tas com os
elementos de calculo que possuia o thesouro em Abril.
Quando chegarmos á discussão do orçamento da fazenda,
eu espero ter elemen tos sufficientes para melbor apre
ciarmos a estimativa do nobre senador e verificar se a
sua esperanQa, que eu aliás tambem hoje comparto, terá
ou não de realizar-se.

Onobre senador pela provincia das Alagóas oITereceu
uma emenda, que tem por fim o estudo ele uma estrada
de ferro á margem do S. Francisco para ligar a naye
gação da parte superi.or á da parte inferior do mesmo
rio, salvando suas grandes cachoeiras. Estes estudos já
estão em· pute feitos, como declarou o nobre senador
pela provincia de Minas, que foi ministro da agricul
tura. Sem duvida que são estudos de interesse e se
prendem ao systema das vias de communicação de que
tra ta a presente proposta; eu por isso aceitarei a
emenda do nobre senador, posto que ella esteja tambem
comprehendida na autorização do art. 3. 0

Não posso, porém, aceitar a emenda do nobre se
nador pela provincia do Céará. Não lhe prestarei o
meu voto, com quanto esteja de accôrelo com S. Ex.
e lhe afiance que o governo terá muito em vista os
estudos que .elle recommenda para a estrada da ca
pilaI a Ba turité, prolongando-se pelo interior até o
Crato. A provincia elo Ceará não merece menos ao go
verno do que as outras provincias. O nobre senador
foi, me parece, um pouco injusto, suppondo que a
sua provincia tem sido esquecida. A dilIerença é que ella
não precisa tanto de estrada de ferro como as outras.
O nobre senador, em seu excellente ensaio estatistico,
é quem nos descreve o solo do Ceara como facil para
suas communicações interiores. Comprazendo-me em
lêr os escriptos do. nobre senador, até copiei o que elle
diz das facilidades que o territorio de sua provincia
offerece ás vias de communicação.

Diz eUe (Lê):
« Â face do solo é geralmente desigual, por causa

das serras, serrotes, valles, taboleiros e ribeiros, que
a cortam em tod05 os sentidos; todavia não se póde
dizeI' montuoso, porque estas desigualdades na maior
parte do sertão são pouco sl{nsiveis, pouco a~ter~m
sua horisontabilidade, á excepção da grande cordIlheIra
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da Ybíapaba e uas serras de Maranguape, Aratanhll, Ba
turité e Uruburetama. »

A provincia elo Cea rã, não encon tranelo para suas
communicações interiol'es as mesmas difficuldades, que
se dão em outras provincias, não pouia pretender a
preferencia que obtiveram as de Pernambuco e ela Babia
para estradas de ferro. O nobre senador sabe que a
construcção de um porto na enseada de Mucuripe tem
merecido a attenção do governo. Esta mesma estrada
de que nos falia o nobre senador tem sido estudada. O
governo mandou engenlleiros á provincia para esse
fim. Se não fez mais, é porque havia outras nece 
sidades mais ul'gentes.

A estes factos accrcsce outro mais po itivo, que é o
da linha de paquetes do norte, e o da linha inter
mediaria, a cargo da companhia pernambucana, que
é bem subvencionada, e cujo sel'viço aproveita tambem
ao Ceará. (Apoiados.)

Não se tratando, Sr. presidente, na emenda do nobre
senador pela provincia do Cea.rá, de uma estrada que
se ligue ao systema das vias ferreas sobre que versa
o presente projecto de lei, a emenda de S. Ex. está
comprehendida no estudo completo das vias de com
municação, nos trabalhos necessarios á carta itineraria
do Imperio. Se eu aceitasse a emenda do nobre senador,
que especifica os estudos necessarios a uma estrada no
Ceará, teria de aceitar quantas emendas da mesma na tu
reza fossem apresentadas aqui e na outra camara; e
então o que teriamos? Que a autorização geral ficaria
prejudicada por estas especificações e que, ou as dispo
sições especiaes se tornariam inexequiveis, ou preva
leceria em todo caso o arbitrio que nestas materias
não se póde recusar ao governo.

Confie o nobre senador que a estrada de Baturité ha
de ser estudada; para isto não carece o governo de
uma autorização especial; tem faculdade bastante no
ultimo artigo da emenda substitutiva.

Sr. presidente, tenho assim respondido ás obser
vações que me foram dirigidas.

Repetirei por fim: se o nobre senador pela provincia
do Rio de Janeiro quizer mandar emenda no sentido
em que se manifestou, eu lhe prestarei o meu voto,
porque não desejo arbitrio além do necessario: pelo
contrario, em materia de operações de credito, estou
prompto a aeeitar quantas restricções pareçam ra
zoaveis~
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OI3SEHVAÇÕE

foi tas no senado, em 2'1 de Junbo ,Ie 1 '1".

( Sobre o mesmo asswnpto )

o Sr. "is~onde do Rio-Branco (presidente
do conselho) : - Sr. presidente, as observações que aca
ba de fazer o nobre senador pela provincia do Rio
de Janeiro, o iltustrado Sr. Visconde de ILaborahy,
se proce~essem contra. a .emenda apresentada por mim,
procederIam com malOl'Ia de razão contra a proposta.
que apresentou o gabinete a que tive a honra de per
tencer com o nobre senador.

O artigo additivo da camara dos deputado auto
rizava o resgate das estradas de ferro da Bahia, Per
pambuco e S. Paulo como solução da maiot' conve
niencia, que se deveria procurar an tes de outro aivi tre'
mas autorizava tambem o prolongamento inc1ependell:
temente do resO'ate, se este não fosse possivel. A
emenda, que olIereci, torna este pensamento mais
claro; autoriza o governo para o resgate e autori
za-o para o .prolongamento, ainda quando o resgate
se não possa obter. (Apoiados.)
. Diz o nobre senadoT: é preciso tratar do resgate.
E ta mos de accôrdo, e a emenda, bem como o artiO'o
additivo da camara dos deputados, o autoriza. Se nITo
fór possivel o resgate, procuraremos modiUcar o' COIl
tractos actuaes? Seguramente. Qnem está autorizado
para o resgate fó\ para o prolongamento, está autori
zado para entender-se com as companhias, <Jctuaes a fim
de modificar os contractos, em ordem a conseguir con
dições mais vantajosas. Logo a autorização que temos
6 sufficiente.

Se temos autorização para o resgate e para despender
3.000:000~OOO em cada anno independentemente lo re '.
gate, temos a autorização precisa para dar aos serviço
dessas estradas e ao, seu futuro as melhores condições.
Assim, pois, as observações do nobre senador não devem
mover o senado a retardar a sua decisão, já tão dis
cu tida.

O governo fica, pela emenda aqui offerecida, as nr.
autorizado para entender-se com as companhias actuae~,

011 no intuito de obter o resgate ou no de conseguir
J1lodificações nos respectivos contractos. Não está uera

•• 0 4)'"
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devia ficar inteiramente subordinado às companhias
actuaes, de modo que, ou tivesse de subscrever à sua
von tade, ou não pudessem as estradas ser prolongadas.

A êlssembléa geral, o poder legislativo, n:io devia
collocar o govel'110 nesta condição, e por isso auto
rizou tambem o prolongamento independentemente do
resga te. As companhias ac tuaes não podem dar a iei
a respeito do prolongamento; ~1a necessidade de um
accórdo ; este accÓrdo, que é tão necessario ao governo
como às ~ompanhiasJ será igualmente obrigatorio para
ambas as partes. (Apoiados.) Por consequencia, ellas não
podem pretender, quando não queiram chegar a um
accórdo, assim como ogoverno não lhes póde consentir,
que as estradas não sejam prolongadas. (Apoiados.)

Em conc.lusão : não vejo necessidade de uma nova
emenda e de uma nova discussão. As aspirações dos
nobres senadores, pelo que respeita às estradas de
ferro da Bahia e Pernambueo, eu espero que serão
plenamente satisfeitas mediante os meios que o pro
jecto ac tual offerece. (Apoictdos.)

Posta a votos a emenda substitutiva olferecir1a pelo Sr. Vis
conde do Rio Branco, foi approvada e ficou prejudicada a pri
meira emenda do mesmo senhor.

Posta a votos a emenda addiliva do Sr. Sioimbú, foi appro
vada. Não foi approvada a emenda additiva offerecida pelo Sr.
Pompêo. A do Sr. Yisconde de ltaborahy foi approvada. A
proposta com as emendas foi remettida á commislião de redacção.

mSCURSOS

pronunciados no sl"nallo em 22 e 26 de Jn!!Da de '8'71.

(llfoção do Sr. S. Lourenço sobre os ultimas successos de
França.)

Na essão de 22 de .Junho o Sr. senador Barão de S. Lou
renço apresentou o seguinte requerimento;- u Requeiro que
o senado acompanhe a Camal'a dos SI'S. deputados na manifes
~ação de sentimento de horror conll'a a anarchia selvagem e
saoguinaria que acaba de destrui!- a mais bella parte da grandt>:
capiLal da França, congratulando-se pela victoria da causa da
civilisação e até dos principios do christi:lOismo e mandando
consignar na acta da presente sessão esta solemne declaração;
e mais, que espera do governo a adopção de providencias acer~
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tada, pal'~ f'rit:lJ' o pel'i~o da entrada do~ aul6res de tão revol
taotes <ltLent:ldos 110 lmperio, como exigem· a eguran<;':l e a
civilisação, e cnmo tem 1)I'aticado as,.naçôe. civilisadas da Eu
ropa.-Paço do senadu, 22.de Junbo de 1871.-Barão de S. Lou
renço. li

O SR. l'ltESlOEHE (Visconde de Abaeté):- A.cho que é uma.
indicação o que n)anda á mesa o nobre selladol'.

O Sn. BARIu DE S, LOURENÇO :-E' 11m requerimento para se
çOllsignal' na aCla uma manifestação dos sentimentos do senado,
a(;el'ca rios ulLinlOs acontecimentos na França.

O SIl. PRESIOENTE: - Isto é quanto á primeira parle i mas
quanto á segunda não se póde considerar como requerimento; .
uma deci ão muito importante.

O SR, BARÃO DE S. LOUIlENÇO :-~este ca o supprimo a. 2."
parle, para que pa-sse a Lu ómente ..

O SR. PnESIDENTE :-A 1." parte é que o senado acompanha
a camam dos deputados (salva a redacçao) ...

VOZES :-Salva a redacção.
O. SR. PRESIDENTE :-... na manife lação dos senLim tllos de

horror conll'a a anarcbia selvagem e sanguinaria que acaba de
destrnir a mais bella pal'Le da grande apitai da Fraoça, con
graLulando-se pela vicLol'ia da cau a da civilisação e aLé do'
principios do chl'islianislI1o, e mand:lodo cOllsignar na acla- da
presente sessão esLa sotemnc <.lec\al'acão.

A 2.' parLe V. Ex. concorda em que ~ej:l upprimida?
O SR. BARIo DE S. LOUREi'iÇO :-Sim, senhor.
E' apoiado e posto em discl~ 'sao o I:eqllel'illlento do Sr. Barão

de S. Lourenço.

o Sr. Viscoud-e do Dio-Branco (presidente
do- con.selho) ~-Sr. presidente, o senado-, é minha pro
funda convicção, não póde deixar de adherir aos senti
men tos manifestados pelo nobre senador, quando elle
r:epl'ova do ·l1louo. mais formal os· inaudi tos ati entados,
que se commelteram na capital da França. Eu, poi~

por mim., c em, nome do governo- assoeio-me ao pensa
men to· do nobre senador.

O SR. 1\11i\'t TRO DA JUSTiÇA: -Apoiado-.
O SR. PRESI DENTE DO CONSELHO: - A sua· moção con·

tinha uma segunda pa r te, que o nobre senador retirou
á vista da observação que V. Ex.. fizera. Sobre este
ponto del'o ~ambem manifestar o pensamento do go
verno.

Como esta \':\ ['afligida a moção do nobre senador, eu
encontraria du,vitius, se por ventura elle quizesse imp6r
:w lSoverno a neces'idade de medidas preventivas; se,
porém, o pensamento do- nobre senador era, como eu
cl'eio, que o governo deve proceder para com estes Cri
minosos como reclamam a civilisação e o direito uni
versal, isto é, que a bandeira da tolerancia politica não
pMe cobeir taes crimes (apoiados), o governo está in
teiramente de accórdo com o nobl'e senador.

O SR. F. OCTHIA:'iO :-Peço a p-alavra-.
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oSIl. PRESlDETg DO CONSgLUO: -O tratado de 6 de
JUD hQ de 1826, subsistente en tre o Brasil e a França, não
especifica todos os casos de extradicção ; mas especificou
t;ertos crimes, cuja punição, como a desses, interessa à
todas as sociedades. E o governo do Brasil tem sempre
em taes casos concedido a extradicção, ainda que não
esteja estipulada no tratado, sob a clausula da recipro
cidade.

Entendo, portanto, que o governo do Brasil deve para
com esses grandes criminosos proceder de accôrdo com
a declaração dos governos da culta Europa, porque
trata-se de um interesse supremo de ordem social e de
moral publica.

N:l sessão lle 26 de Junho, depoi dc havercm fallado varios
senadorcs, o Sr. presidenle do conselhlt exprimIu-se nos
scguillles lcrmos:

o Sn·. W~sconde (aO Rio-Ba'muco (presidente
do conselho) :-Sr. presidente, as luminosas observações
do nobre ,enador pela provincia de S. Paulo n me
dispensariam de tomar a palavra para justificar o voto
que enunciei a favor da moção, se não fossem as que
ha pouco ollvimos ao nobre senador pela provincia
de Goyaz. Em todo caso, porém, seria eu forçado a
:pedir a atlenc.;ão do senallo por alguns momentos, pal'a
dizel' breves palavras em defesa do nobre mini tro dos
llegocios estr:lllgeiros, cujo discurso, proferido na ca
m Ira dos deputados, mereceu reparo e censura ao
nohre senador pela pl'ovincia do Hio de Janeiro.

O noure ena10r por Goyaz, ao passo que Dotava
Ilue a sessão vai adiantada, que temos feito pouco,
lrouxe para este debate assumpto inteiramente es
tranho, Assim, S. Ex. nos faltou do projecto con
t;crl1enl@ ao estado servil; das m(lnifestac.;ões a que
tem elado lugar esle projecto, e não pcrdeu a occa
sião para pronunciar-se conlra a idéa capital da
proposta, cxprimindo-se de modo que, no seu con
ceito, os cOll"clhciros de cstado não prcstavam ser
viço algum, nem merecem granlie apreço os trabalhos
que produziram cm uma serie de sessões havidas no
decurso ue um anno, a respeito dessa que 'tãu vital
para o uosso paüL

O SR. SILVEIHA DA MOTA :- ão conc1emnei, disse
que potlium ler fcito Cousa melhor. ..

( ) O SI'. ,;iscoIH!e de S, ViccuLC.
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o SR. PRE lDENTE no CONSELHO :-Quando sc disr:ulir
esse projecto, quando o nobre senador nos der conh('
cimento de suas idéas e nos demonstrar a prefcrencia
dellas sobre as do conselho de estado, então podel'emos
apreciar bem uma e outra opinião; então poderão ser
esses trabalhos devidamente julgados e aquilaLados,
tanto pelo senado, como pela opinião publica: e
conhecer-se-IM se por ventura as luzes do conselho de
estado, ficaram tão oITuscadas pelas difficuldades do
assump to, que não atinasse com a melhor solução do
nosso }Jroblema socia I.

Eu, Sr. presidente, por amor do tempo que nos é
tão necessario, não acompanharei o nobre enador em
todas as suas considerações politicas. Não posso, todavia,
deixar de pondcrar que S. Ex. foi summamente
injusto, quando nos disse que o senado não se tem
occnpado com matcria digna de sua particular atten
ção, discutindo as propostas rela ti vas ás estradas de
JeITo e á reforma judiciaria. Sc cstcs dous projectos
são insignificantes aos olhos do nobre senador, eu crcio
que não o serão de certo aos olhos do senado e do paiz.
Logo, o nobre eenador não tem razão em dizer quc
estamos perdendo tempo, que o senado não sc I fi
dado a trabalho digno de tomar-lhc tcmpo ou de real
e urgente utilidade para o paiz.

O nobre senador, a quem estou respondendo, levou
mui Lo a mal quc o meu nobre amigo sena 10r pela pro
vincia de S. Paulo motivasse no termos cm que o
fez o scu voto a fa vur da moção, de que ora tratamos.

Mas, Sr. presidcn te, creio que o nobre scnador p la
]1T'ovincia de Goyaz foi lambem summamente injusto
desLa vez. O Sr. Vi conde de S. Vicente enuncioll
todos os motivos que pesavam em ,eu espirito para
acompanhar o nobrc senador pela pl'ovíncia da Ballia
no volo que ofl'ereceu ú approva(;ão tIo senado. ão se
segl~e daqui, porém, que o nobre senador prla pro
vincia de S. Paulo, (') SI'. Vi conde de S. Yicentr,
pretenda que esLa moção seja dc, tinada a prcvenir
no Brasil el'l'cito iguaes áquelle que deploramos na
França.

As observar,ões do nobre Vi conde ram dictadas por
ou tro pensanlen to. Attcn la a solidariedade que existe
entre' as nações civi!is:Jdas na época em que vivemos;
considerada a commun idade de interesses, os vincl:ÜoS
estreitos de 'uas rclações, é neccssario que factos como
este., que attentados de tal ordem, mercçam a repro..
"leão ger,~l. I. lo uão significa, SI'. Irc itleulc, flue a
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moção seja uma manifestação de partido, uma arma
politica; não; nem o senado, votando pela moção,
lhe dá caracter diverso daquelle qU3 eHa tem por sua
natureza.

O SR. FIGUEIRA DE l\lELLO :-Apoiado.
O SR. PRESlDENTE DO CONSELHO:- Os motivos que

cada um de nós por ventura allegue para justificar o
seu voto, não determinam a natureza e o alcance da
deliberação do senado.

O que é a moção do nobre senador pela provincia
da B:lhia? A meu vêr, apenas contém um voto de
sympathía pelo triumpho da causa da civilisação em
França. A fôrma, a redacção. não deve prejudicar este
grande fim. Ficará mal ao Brasil, estará tão atrazado na
linha das nações, suas relações com a Europa são tão obs
curas, tão pouco importantes, que, manifestando este
voto desympathia, e a reprovação que lhe merecem os
attentados commettidos pela facção em deli rio que
tomou armas contra o seu propl'io paiz quando este
ainda tinha diante de si as phalanges estrangeiras;
acaso estas manifestações do senado podel'ão ser argui
(Ias de pretenciosas, como as qualificou o nobre senador
pela provincia de Goyaz ?

E', senhores, um voto de profundo pezar por aquelles
attentadasde que foi theatro a França; é um voto de
sympathia pelo triumpho dos mais vitaes principias,
triumpho de causa em que todos os povos CllUClS não
podem deixar de considerar-se interessados, porque a
commllna de Paris calcou aos pés, viajou as leis divinas
e humanas, todos os principias essenciaes da ol'dem
social.

Creio, Sr. pl'esiden te, que apresentada 'Jma moção
destas, o senado não póde rejeitaI-a. E, pois, eu prestCl
epl'esto-lhe de muito bomgrado o meu voto.

Não vejo, SI'. presidente, que desla moção possam
resultar os inconvenientes que se afiguraram ao nobre
senadol' pela província do Rio de Janeiro. Elle nos dis e;
vêele bem o alcance deste acto. Se hoje enunciais um
juizo sobl'e os successos da França, ficareis constituidos
na obrigação de proceder da mesma fórma a respeito
de quaesquer outros acontecimentos estl'angeíl'os.

Perdôe-me o nobre senadol' que eu não admi tLa esta
ex.tensão que elIe dá ao prer.eden Le que talvez tenhamos
de estabelecer hoje; a questão é de prudencia e de
conveniencia. Acaso o senado, expressando estes senti·
mentos, declara-se por uma parcillJidade politica, pOl'
este ou por aquelle parI ido da França? Seguramente, não;
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pronuncia-se por uma causa que é ue todos os Fr:.m
cezes, por uma causa que provocou identica manifes
tação em toda a Europa, e que, estou cei' to, ha d
rnerecel-a em todo mundo civilisado.

Se entre os revoluéionarios de Paris havia homen.,
como não duvido crêr, de idéas e de sentimentos sãos,
que reprovassem em sua consciencia e em seu coração
aquelles horrores, por ventura a moção do senado ilToga
alguma injuria a esses cidadãos francezes? De certo
não; porque elles mesmos convirão comnosco que em
taes factos, que assombram o mundo civilisado, não
podem senão provocar indignação geraL.

Se acaso, disse-nos ainda o nobre senador, excessos
semelhantes fossem praticados pelo governo da França,
o senado se manifestaria contra elles? Sr. presidente,
estou persuadido de que, se ogovel'llo da França fosse
capaz de cahir em excessos semelhantes o senado os
reprovaria, embora por conveniencias poli ticas não o
manifestasse ostensivamente.

O SR. F. OCTAVIANO .-Ah I
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Porque não havia

de provocar uma luta, um conOiclo internacional.
O SR. VISCONDE DE S. VICE.NTE :-Nem era governo,

era um monstro.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Assim, pois, a

questão é de prudencia e de conveniencia. Não póde
resultar inconveniente algum desta moção, porque
ella não expressa senão sentimentos que ninguem nos
póde levar a mal: é um pezar por aquelles grandes
desastres; é LIma sympathia pelo triumpho da causa da
civilisação, causa em que tambem somos parte como
todos os povos cultos.

O nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro
observou qLle o mau illustrado collega, o Sr. minis
tro dos negocios estrangeÍl'os, fõra talvez precipitadu
na declaração que fizera perante a camara dos depu
tados. l\1as a apreciação do nobre senador, permitta
que lhe observe, não é exacta. O nobre ministro dos ne
gocios estrangeiros não disse que o governo imperial
concederia extradicção neste ou naquelle caso pre
ciso •. "

O SR. F. OCTAVIANO :..,--Em todos que o governo
francez pedisse.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Commemorando
em geral os attentados, que se commettel'am em Paris.
disse o meu illustrado collega que os homens que por
esse attentados e constituiram 1'Ia classe dos grandes
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criminoso', aquelles que por delictos com111 uns estejam
comprebentlidos nos casos de extradicção. que esses não
poderiam encon traI' asylo seguro no Brasil. ..

O SR. SJLVElR,~ LOBO :-Argumentou do menos para
o mais.

O SR. PaE !DENTE DO CO:"l'SELHO :~ ... que para este.
a tolenncia politica não podia servir de protecção; que
a extradicção em taes circumstancias seria de toda a
conven iencia e justiça.

O SR. SILVEiRA LOBO :-E' um commentario muito
al'bi trario.

O SR. F. OCTAVIANO:-E' O que V. Ex. diria;
entendo perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-0 tratado de G ele
Jauho de i826, subsistente entre o Brasil e a França,
não é propriamente um tratado de extradicção ..•

O SR. F. OCTAVIANO: -Apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO-: .... é um tratado

de amizade, commercio e navegação, mas ahi estipu
lou-se alguma cousa a respeito ele extradicc;ão.
. O SR. F. OCTAVIANO: - Não, senl1or; negou-se

asyIo.
O SR. SIL,EIRA DA ?tfOTA :-E' cousa diversa.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Não é tão diversa,

porque nenhum dos dous governos recusaria asylo ...•
O SR. F. OCTAVIANO :-Asylo não é entrega policial.
O SR. PnEsIOENTE DO CONSELHO :-1\fas é o reconlle

cimento do principio cm que a sentam os tratados
de extradicção. E, de feito, qual tem sido a inteI
ligencia pratica, ou os factos de nossas relações com
a França sob este ponto de vista? Reciprocamente o
Jous governos se têm concedido a extradicção de cri
minosos comprehendidos nos casos que consagram
todos os tratados dessa especie. O governo imperial
a tem concedido á Frnaça e a França ao Brasil; ambos
os governos o têm feito sob a clausula de reciprocidade.

Pergunto: se preeuchidas todas as formalidades le
gaes, nos fosse pedida a extradicção de um desses
grandes cl'iminosos, que todas as sociedades devem
punir, sendo por isso que certos crimes são especi
ficadamente incluidos nos tratados de extradic~ão, do-

eria o Brasil reousal-a á França, unicamente pela
consideração de que taes individuas pertenciam a um
partido político de que os attentados por ellescom
mettidos o foram durante uma luta politica? Esta é
([ue é a questão, e é esta questão a que o nobre se
nador não resolyeu.
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SR .. F..: OCTAYlANO:-ÀO governo é qu'C omp le
n apreclaçao da prova.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Scm duvida alguma
que o governo, a quem é feito o pedido de extradi'Cção~

deve verificar se trata-se ele um crime em que é elta
admittida, cumprindo-lhe exigir os documentos neces
sarios para justificar o S€U proc'cdimenlo. Segundo os
nossos tratados de extradicção, são exigidos documentes
que proyem estar o réo ujei lo á prisão e julgamento
em face das leis do paiz a que é feito o pedido.

O nobre ministro dos negocios estrangeiros não se
referiu a incendiarias simpl€smente ; referiu-se ao om·
plexo de crimes que commeltcram alguns communistas
de França, crimes que todas as sociedades punem e devem
punir, que não têm o caracter de cl'imes politicas.

O SR. F. OCTAVIANO: -ElIe não disse estas palavras.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Não houve pois,

precipitação; o meu honrado colJega falIou nos termos
mais convenieJiltes; o nobre senador pela pruvineia do
Rio de Janeiro é que não deu ás paluvl'as do mini tI'O
dos negocias estrangeiros o seu verdadeiro sentido.

O nobre senador aventou a questão da extr·adicção,
mas elle proprio reconheceu que não póde ter seu assenlo
no ta moção, que não póde ser tra tada de passagem.

OSR. F. GCTAVIA 'o: - Sem duvida.
O SR. PRES1DENTE DO CONSELHO: - Eu con ten to-mo,

portanto, com offerecer á consideração do nobr se
nador o que aliás já lhe ponderou o nobre s nadar pela
provincia de S. Paulo, e é que, pela intelligencia que
praticamente temos dado á constituição do Imperio, o
governo do Brasil póde celebrar tratados de extradicção
independentemente de approvação da assemblúa geral.
Se o governo brasileiro tem procedido bem ou mal (e os
factos são de todos os tempos e de todos os partidos),
é questão que depois ventilaremos.

O Sn. F. OCTAVIANO:-Apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Tenho preen

cbido o fim que me propuz pedindo a palavra; reco
nheço com o nobre enador pela provincia de Goyaz que
o tempo nos foge -temptlS il'reparabile fttgit. n

(*) Durante o mez de Junho o Sr. pre itlente do conselho li z
ainda observações na ses ão do dia 1.°, e na de 1.6 r spondeu
ao Sr. Pompeu, que pedira explicações obre a nomeação do
presidente do Ceará, Barão de Taquury. Na e iio de 8 rlc
Julho teve ainda de fazer varias oh crvaçóes.

36
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DISCURSO

lJrOllUnciado na call1apa dos deputado. em
tO de Julho de iS"".

(Emancipação dos escravos.}

Na sessão de 10 de Juf1l0, declarando o Sr. Co DE DE BAR
PENDY, presidente da camara dos deputadoS f que a discussão da
proposta do govel'Oo relativa á refol'ma do estado servil ia c()
nleçar, o SI'. FERREIRA VIAl'iNA obteve a palavra e fundamentou
com um longo discurso o seguinte requerimento, que foi lido,
apoiado e posto em discussão: « Que seja preferido para a
discussão o projecto da commissão especial da camara dos
81's. deputados áeerca do elemento servil apresentado na sessão
de 1870. - Sala das sessões, 10 de Julho de 11871. - Ferreira
Yianna. "

O SR. PRESIDEl'iTE DO CONSELHO levantou-se para combatel'
esse requerimento que a opposição apresentava com o fim de
demorar a abel'tura do debate sobre a proposta.

o S". Visconde do Rio-B"anco (presidente do
conselho) (movimento geral de attenção) :-Sr. presiden te,
pensei que me fosse hoje dada a honra de assistir ao
debate do importante projecto posto na ordem do dia
desta augusta camara; com sorpreza, porém, ouvindo
ao illustre deputado pelo município neutro, reconheei
que em vez de adiantarmos neste grave e urgente ne
gocio, tinhamos retrocedido ao voLo de graças, já dis
cutido e votado por esta camara.

As declinatorias, que eu creio nascerem de impulsos
sinceros da parte de SS. EEx. estão revelando aos
clbos de todos que o projecto do governo encerra uma
verdade, verdade tão luminosa, verdade que tem calado
tanto no espirito publico, que os illustres deputados
não querem a[rontal-a de frente, aceitand{i} o debate no
seu verdadeiro terreno. (Muitos apoiados.)

No voto de graças appareceu uma emenda para con
demnar a proposta sem discussão; agora surge uma
questão de preferencia I Mas como nos é apresentada
esta questão de preferencia, Sr. presidente? Acaso os
illustres deputados aceitam as idéas do projecto que
preferem discutir? Não; elles o haviam manifestad(}
antes, disse-o ha pouco o nobre deputado pelo muni
cipio neutro. Não se tra ta de apreciar o meri to relativo
desses dous projectos, declarou-o o orador a quem res
pondo; a questão é puramente politica I Enc a capi-
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tulOll nas prerogativas parlameutal'es; mas todo com
prehendem que os illustres deputados o que querem,
o que unicamente desejam, é con]1ecer se têm aqui uma
maioria com a qual possam rejeitar a proposta sem
discussão alguma, sujeitando o ministerio a uma der
rota sem plena defeza. (Apoiados,)

Senhores I por amor desses grandes interesses que ele
fendeis, em nome dessa prudencia que tão sabiamente
nos acon elhastes, eu vos peço que abandoneis esses
meios indirectos (muitos apoiadas), esses adiamentos
sem fim I Vamos á discussão da reforma, discutamol-a
com toda a calma, vejamos de que lado está a razão,
vejamos quem bem comprehende os interesses presentes

- e futuros do Brasil, sob o pontQ de vista da emanci
pação, se vós dissidentes, se nós outros que defendemo
aquella medida, tão razoavel e tão cautelosa J (Apoiados.)

A que veio essa passagem da historia politica da
França, Sr. presidente? Quem já contestou que esta ca
mara tem o direito de iniciativa? Ao nobl'e deputado
pelo municipio neutro é que incumbia apresentar os
argumentos d'onde se devia deduzir que a inir.iativa,
que cabe ao poder executivo pela constituição do Im
perio, está revogada na presente questão. (Apoiados.)
Disso não se encarregou o illustre orador; S. Ex. só
ponderou-nos as vantagens da iniciativa parlamentar,
mas creio que não nos contesta nem pMe contestar que
a iniciativa do poder executivo em nossa fórma de
governo é principio essencial e salutar, que nunca foi
desconhecido, nem por liberaes nem por conservadores.

Senhores, ha dias os illustres deputados dissidentes
diziam que aberravamos dos dogmas da crença conser
vadora; se isso é verdade, é preciso reconhecer tambem
que nesta questão S5. EEx. estão avançando muito além
das raias do partido liberal, que nunca põz em duvida
Dem estranhou °uso de semelhante direito. Ahi estão
os exemplos da nação mais at1'eita ao systema repre
sentativo, ahi estão os factos parlamentares da Ingla
terra, SI'. presidente. Quando alli se con te tou, em
questões desta natureza, em questões essencialmente
governamen'taes e administrativas, que o executivo
tomas e a iniciativa? Pelo contrario, quando a ini
ciativa parlamentar naquelle paiz se adianta ao go
verno, e ° governo, provocado por ella, pede que se
espere pela sua solu.ção, as camaras se retrahem, dão-se
por satisfeitas e aguardam a proposta do governo.
Entre nós, porém, porque o governo est.u~a uma
(llle tão vilal, questão de alta monta, e aUXllJando-se
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pessoas competentes, que tinham feíLo elocubrações
sobre a ma teria, apresen ta o seu trabalho e sujei ta-o
á discussão da camara, os nobres deputados vêm lugo
Rma oITensa ás prerogaLivas parlamentares t

Acaso a existencia de qualquer projecto apresentaclo
por um membro do partamen to poderá acabar C'om a
iniciativa do poder executiyo? Quantos projectos não
existem nesta camara que têm sid(} postos de lado e
substituidos por novas iniciativas ela mesma ol'igem ou
do governo? Se temos ta:ntos precedentes, para que
estas questõe de preferencia, ue melindre, de co-mpe-
tencia, senão para consumir ~empo precioso? .

Nas proprias republicas, Sr. presidente, respeíLa-se a:
iniciativa do governo, e elIe muitas vezes usa desse
direito ....

UM SR. DEPUTADO :-No mesmo caso l'
O Sn. PRESIDE TE DO CONSELHO :-Já me referi aos

exemplos da Ing~aLeTfa, em que a iniciativa individual
ou parlamentar abstem-se desde que o executivo Se'
compromette a apresentar uma solução das questões que
se procura resolver.

Já disse, e os hOl1l'ados membros não pMem desconhe
cer,' que existe, mesmo nos annaes desta camara,
mais de um exemplo de serem abandonados pro
jectos de iniciativa parlamentar para se attende!' de
lJreferencia aos de iniciativa do governo, e vi-ce-versa.
A questão, pois, não pMe ser estabelecida no terreno
em que a cotlocou o nobre deputado que acaba de
fall"at'. Se os ilIustrados membros da opposição aceitassem
as ielé'as da commissão especial do anno passado, a
questão' mudaria de face, esóas imSS. EEx. se-riamlo
gicos e teriam razão de instar por esse projecto. Mas
não, Sr. presiden te, SS. EEx.. por emqua-nto se abstêm
de t'edo e qualquer juizo, e está patente a· todos que'
não. acei tam nem as idéas da proposta do governo·, nem
as ldéas do projecto da c'ommissão especial do anno
passado. A questão, portanto, se acaso- fosse resol vida no
sen'li'c1o em que o rUustre deputado deseja que esta au
gllsta cama'ra a resolva, sem que houvesse conf1icto·
entre as doos iniciativas, em nada menos importaria
f10 que na condemnação do exercido de um direito cons
titu.cional, a iniciativa do poder executivo. (Apoiados.)

O illustre deputada foí longe em suas observal;ões
polittieas. Pintou o Brasil como o paiz em que o go
verno se tem constituído prepotente, absorvendo as
ttribnj~ões que compeLem unicamente ao p'll:laemen·Lo.
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Eu não desejo nem devo acompanllar aS. Ex. nesta
sua digressão politica, inteiramente extranha á materia
da ordem elo dia; mas não posso deixar de dirigir-lhe
uma pergunta, assim como áquelLes que tão vivamente
o apoiavam em seus apartes, chegando um illustre de
pu tado pela provincia de Minas Geraes, quando o illus
tm orador, a quem me refiro, descrevia as phases das
lluestões da iniciativa parlamentar em França, a inter
rDgal-o se estava fazendo a historia do Brasil ou da
França (tanta semelhança achava entre uma c outra I).
Eu perO'untarei aos nobres deputados de quando data
essa usurpação dos direitos da camara pelo poder exe
cutivo? E' do ministerio actual? E' do ministcrio pas
sado, que apoiastes? .. Já se vê que os illustres depu
tados não têm razão, que são injustos para com o seu
proprio partido, que levantam queixas com as quaes
ferem a si proprios I Ainda o anno passado, duran te o
ministerio de 16 de Julho, vimos mais de um projecto
desta camara posto ele parte pela iniciaLi,ra do governo.

O Sllo PAULINO DE SOUZA :-Apresen tei projectos como
deputado e não como ministro ... Não eram propostas
do governo. .

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-E que importa, Sr.
presidente, que uma reforma seja apresentada pelos mi
nistros em fórma de proposta ou em fórma de projecto? I
(lIfttitos apoiados da maioria; 1'eclamações.)

O SR. CRUZ MACHADO :-Foi um deputado pelo Ri~
"de Janeiro que apresentou a reforma eleitoral, não fOI
membro do poder executivo.

O SR. EVANGELISTA LGBATO :-A ques"tão é que sejam
consultados os interesses publicos.

(Ha muitos apartes e agilaçcYo na camara.) .
O SR. PRESlDENTE DO CnN ELHO ;-As estrondosas IU

terrupçõesdos nobres deputados 5ão ~caso argumen~os
que possam destruir o que eu estou dizendo? I. .(MUitos
apoiados da maioria; interrupções da minoria.)

.. , E' aqui o caso de applicar as palavras de T11e
mistocles: a vossa irri tação é a prova de que a ca~lsa

que defendeis é má, de que não tendes razão I (Jl[~tttos
a2Joiados e não apoiados.) .

O SR. CRUZ l\1ACHADO :-Como V. Ex. vai como não
querendo attender, por isso fallamos mais alto: V. Ex.
commetLeu uma inexactidão, porque foi um deputado
do Rio de JaneiTo e não um membro do governo.

(Ha otttros apctrtes.)
O SR. PRE IOENTE DO CONSELHo:-Peço aos nobres de

putado , e muito especialmente ao nobre deputado pela
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provincia de Minas, dignissimo vice-presidente desta ca
mara, que·me consintam enunciar minhas proposições.
Depois vejam se eu tenho ou não razão, e contestem-me a
seu tempo. E como se trata de reivindicar prerogativas
parlamentares, permi ttam-me o direito da palavra e a li
berdade da tribuna, que é sem duvida uma das principaes
preroga tivas do pa r la men to. (Muitos apoiados da maioria.)

Dizia eu, Sr. presidente, que o projecto apresentado
por um ministro membro desta camara só deix.a dé ser
proposta na fórma, mas é a expressão da iniciativa do
poder executivo, é o pensamento do ministerio de
que esse deputado faz parte. (Apoiados.) Não se pretenda,
pois, crear mais essa ficção. (Muito bem.) Quando o
ministro, como orgão de um gabinete, apresenta um
projecto de lei, pondo de parte outros an tes iniciados por
membros da mesma camara, esse ministro antepõe a
iniciativa ministerial á iniciativa parlamentar.

O SR. CRUZ l\iAcHADo:-Neste systema as formulas
significam muito.

O SR. PAULINO DE SouzA:-Então V. Ex.. é solidario
no projecto de reforma eleitoral apresentado por mim.
(Ha oJttros apartes.)

O SEI. PRIlSIDENTE DO CONSELHO:-Não obstante omeu
proposito, responderei a este aparte, porque vejo que
os nobres deputados gostam muito destas digressões ...

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro, meu collega
no gabinete de 16 de Julho, acaba de dizer-me que, se
o projecto por elle apresentado, sobre reforma eleitoral,
era pensamen to do governo, o actual ministro da fa
zenda, que então tambem pertencia a esse gabinete,
deve ser solidario com S'o Ex. naquelle projecto.

Sr. presidente, mais de um reparo merece este aparte
do nobre deputado pelo Rio de Janeiro.

Em primeiro lugar, noto que S. Ex. parece assim
sustentar a doutrina erronea, sem duvida alguma inad
~issivel, de que um ministro póde apresentar um pro
Jecto sobl'e reforma eleitoral, sobre questão politica de
tanto alcance para nossa fórma de governo, procedendo
individualmente, não exprimindo o pensamento do
governo. Em segundo lugar, observarei ao nobre de
putado que seguramente, se eu continuasse nesse mi
nisterio, quando a reforma viesse á ::1iscussão, havia de
aceital-a ou retirar-me. Ma já expuz no senado, e muito
minuciosamente, o que aconteceu comigo a esse res
peito.

Achando-me fóra do paiz quando se apresentou essa
reforma, obre a qual não fui ouvido escrevi logo a
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um dos membros do gabinete, manifestando-lhe minhas
duvidas, e duvidas muito serias, sohre a constitucio
nalidade do projecto pelo que toca á eleição directa;
e, como o disse no senado, declarei terminantemente
que, se não fosse convencido pelos meus illustres colle
gas, não aceitaria a responsahilidade dessa medida. Asse
guro ao meu honrado ex-collega que eu saberia qaal o
dever que me cumpria desempenhar em tal conjunc
tura ..•

VozEs:-l\fuito bem.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-0 aparte, pois, de

S. Ex. obrigou-me a uma explicação escusada, e não
destróe o argumento de- paridade que apresentei.
(Apoiados.)

O nobre deputado pelo municipio neutro, Sr. pre
sidente, na sua questão de ordem ou pl'eferencia, foi
ao ponto de crear um mystel'io, e sobre elIe fazer
graves conjecturas, começan~o por perguntar-nos
porque apresentamos uma proposta, quando havia um

- projecto já iniciado nesta camara, e que não contém
solução diametralmente opposta á do governo. S. Ex.
não póde atinar com os verdadeiros motivos desse
facto, e outro iIlustre membro da camara disse em
aparte, alto e bom som, que os motivos não eram
confessaveis I

Deixo passar sem reparo a aspereza desta expressão
do nobre deputado por Minas; aceit0 tudo como re
missão da grande culpa de ter, com os meus collegas
ecom homens eminentes deste paiz, aceitado a respon
sabilidade de iniciar a reforma do estado servil.

Os motivos que determinaram a proposta do governo
nós já os manifestámos mais de uma vez; era direito
e era tambem dever do poder executivo nas circum
stancias actuaes. (Muitos apoiados da maioria.)

Em o anno passado esta augusta camara pediu ao
governo que tomasse a iniciativa nesta mateda. (Muitos
apoiados e não apoiados.)

O SR. EVANGELISTA LOBATo:-Foi até muito censu
rado por isso, não ha duvida.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHo:-Quandose tratado
projecto do anno passado, os nobres deputados dizem que
é da inioiativa da camara, e quando refiro-me á ill
terpellação que precedeu a nomeação da commissão
esperial que elaborou esse projecto, os nobres depu
tados declinam a responsabilidade dessa deliberação!
(Apoiados enão apoiados.)

Membros iIlustre desta :lUgus~a camara interpella-
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ram o governo sobre a questão do estado sel'vil, 110~

taram a sull abstenção, e convidaram·o a sahir della,
a iniciar suas idéas.

O Su. CRUZ l\fACI-IADO :-São actos individuaes, e não
acto da camara.

VOZES :-Essa é boa!
O SR. PRE IDE TE no CONSELHO :-Os illustres inter

pelantes reconheciam que essa questão mais cabia á
iniciativa do executivo do que á iniciativa parlamen
tar, e foi quando o ministel'io declarou que não podia
então manifestar juizo, mas que deixava plena liber
dade aos seus amigos para que iniciassem o que jul
gassem conveniente a esse respeito, que a camara, em
sua grande maioria, elegeu uma commi-são e pecial
para estudar a materia e apresentar o fructo de seus
trabalhos.

VOZES :- E' exac to.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Qual foi, porém,

a idéa que prevaleceu nesse debate? Que a inicia
tiva devia partir do governo! (Muitos apoiados e não
apoiados .)

E se acaso a iniciativa Jiarlamentartinha tanta força,
como nôl-o quiz persuadll' hoje o nobre deputado pelo
municipio neutro, pergunto: porque razão não se deu
andamento a essa iniciativa, porque razão o Drojecto
da illustre commissão especial ficou sopi tado, dor
mindo nos archivos desta camara? Foi porque todos
reconheciam que ogoverno não podia ser neutro, como
ora nos aconselha o nobre deputado pelo municipio
neutro, em presença de uma questão que, até certo
ponto, é tambem uma questão de ordem publica (nntitos
apoiados); todos reconheceram que o govemo estava
mais habilitado para propôr a solUÇão desta importan
Lissima questão social. E, por fim, o gabinete ele i6 de
Julho assim o comprehendeu tambem, quando perante
o senado declarou que no intervallo de uma á outra
sessão a materia seria accuradamente examinada, e o
governo apresentaria o resultado de seus estudos.
(A1Joiados e reclamações.)

Pois, senhores, é esta promessa do gabinete de 16
de Julho que o gabinete de 7 de Março veio satis
fazer.

O SR. PAULINO DE SOUZA :-Nunca fez essa promessa,
appello para o testemunho dos meus nobre coUegas
desse gabinete; V. Ex. disse que o ministerio havia
ele apresentar a sua opinião, não que havia ele trazer
uma proposta.
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o SR. DIOGO V~r.HO :-0 ministerio de JG Li Jnl110
tomou o compromisso de apresentar nesta se são uma
so Iução . obI'e a ma ter ia. (Muito bem, II apoiados.)

U~IA Voz :-0 Sr. conselheiro Diorro Velho tambem
razia pa ne de. c gabinete.

O Sr.. PIlESlDE:'ITI': no CONSELUO :-0 nobre deputado
pelo Rio de Janeiro está razendo questão de nome.,
mas o negocio é muito grave para que possam ser illu
didos os seus compromissos, Quando o gove1'00 diz qUI.
apresentará sen pen'ilmenlo, implicitamente se com
j1romet t.e a forJ11u lal-o ! (Muitos apoiados II não a,poiados,)

SI'. presidente, as palavras que cu eu tão proferi
como membro do gabinete ue Hi de Julho estão im
pressas nos annaes do senado; a essa palavra mI'
repol'to, c a dcclucção que e tira clesse compl'omis'o
ru a deixo á abedoria da camara e ao bom enso du
va i7.. (111uitos apoiados, ?Imito bem. )

~l SIl. DEPUTADO:- Todo o senado entendeu assim
as palavras de V, Ex.; haja vist.a os apartes dos ora
dores da opposição liberal applaudindo a declaraçã
do governo.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO --O nobre deputado
pelo municipio neutro entendeu que era tambem razão
pai'a a preferencia do projecto do anno pas ado a ex
posição' de motivos que acompanhou o parecer da
illustr'e commissão especial, a quem foi commettido o
exame da proposta tIo governo.

Todos sabem que as camaras, quando deliberam so
bre os pareceres de suas commissões, não votam sobre
a exposição de motivos; esla corre pOl' conta e soh
a responsabilidade de seus autores. (Apoiados.) Não ha,
pois, razão para que o nobre deputado tire dos funda
mentos do par'ecer da commis~ão especial apprehensões
para não entral'mos com sangue-frio e sem receio no
exame da proposta e das emendas offerccidas pela
mesma mustre commissão.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Hei de ser ex

plicito, não penst: o nobre deputado que pretendo fugir
á interpellação que me dirigiu tão formalmente o no
bre deputado pelo municipio neutro; vou conside
raI-a, mas não po so acompanhar o nobre deputado
11a sua sofreguidão permif.ta-me o termo. (Apoiados e
não apoiados.)

O que disse, Sr. presidente, a nobre commis ão
especial no seu relatorio que não tenhamos lido no.
autores que têm tratado destr a. snmpto? O rrnr di. e

37
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que não lenllamos liJo cm Cocllin, Broglie, Wallon,
nos trabalhos do illustrallo Sr. DI'. Perdigão l\lall1eiro?
Ofu.itos apoiados.)

e SR. PINTO DE C,nIPos:-Foi um dos meus mestres.
O SR. PRESIDE 'l'E DO CONSELHo:-Ha pouco, Sr. presi

dente, se nos reclamava pela iniciativa parlamentar;
permittam-me os nobres deputados que eu reclame
agora para a ilIustre cOl11missão espe ial a liberdade
do pensamen to.

(JIa muitos apartas.)
Sr. presidente, estes apartes (r'indo-se) me estão

agradando muito, porque vejo que as verdades read
quirem o seu imperio, que o systcma representativo
vai receber UiU grande prorrre so com estas mutuas
reclamações. (Risadas.) O' nobres depu tados recla
maram' dizendo- nos que oJTendemos uma preroga tiva
parlamentar: já lhes demos plena satisfação, ren
dendo a devida IIOmenagell1 a esse principio: por
nos, a vez reclamamos liberdade de pensamen to para
a illustre commissão especial desta 'amara, e os illus
tres deputados reconheceram que não podiam recusai-a.
Portanto, estamos em pleno systema representativo...

(Da var"ios apartes.)
SI'. presidente.) não se póde levar a mal que a copunis

são especial, depois de tudo o que se tem publicado
pela imprensa, depois das idéas falsas que se tem
incutido nos espiritos dos nossos proprietarios agricola~,

depois dos terrores exagerados e chimericos com que se
tem procurado impedir esta reforma; não se póde cri
minal' á illustre commissão ateI' ella levantado esse
pIlarol para mostrar aos proprietarios agricolas e a
todos os pensadores deste paiz os perigos das opiniões
extremas. (Muito bem; a,poiados da màioria.)

(JIa varios apartes.)
Por outro lado a iIlustre commissão especial não

podia ser mais prudente do que foi em zelar os ver
dadeiros e legitimas direitos da lavoura e do com
mercio, que com ella se acha entrelaçado.

Aqui estão (rnost'rando o parecer) as palavras da
illustrada commissão especial, e eu peço aos nobres
deputados que em aS5umpto tão sério sejamos reci
procamente justos uns para com os outros.

Pergu.nto á consciencia dos nobres depu tados se a
illustrada commissão especial, esct'evenclo as palavras
que vou ler, quiz ou não re peitar os direitos legí
timos dos proprie tarios agrícolas (Lendo): « Sim,
« reconheçamol-o bem alto: têm elles (os propriefario'
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« de escravos) intcl'csses reaes, cx.ten o , respeitaveis;
a se da natureza o não receberam como direito con

feriu-lll'os a sociedade, que falLaria a outro 'dever
a sagrado se os esbulhasse do que a lei considerou, bem
a ou mal, propriedade circumscripta, mas pro

priedade.
(Na varios apartes da minoria ereclamações da maioria.)
a Os fóros do proprielario dc escravos estribam-se

a pois, não em direito natural, ma em razão poli~
«( tica de ordem publica. Disse-lhe a lei que respei
ataria aquella propriedade; nessa fé adquiriu ou can
a servou seus havcres n'uma dada fórma. Não pMe
« o E lado Qurlar os cidadãos, que na sua palavra de
a posit:.lram crec1ito. FOra uma extorsão e um desholl
u rosa abuso de confiança. »

(Ea varias apartes que cobrem a voz do orador.)
Nossos lavradores, que por ventura assistam a este

debate, e aquelles que lerem os nossos discursos, dirão,
Sr. presidente, de que lado está a prudencia, se e~tá

ela parte daquelles que, ouvindo essas palavras, cujo
sentido não pMe ser contestado, não se satisfazem com
ellas e requerem que se leia o que julgam perigoso,
interpretando o texto do parecer em sentido opposto
á verdaLleira intelligencia que lhc dá a commis ão
especial. Os nossos lavradores que reflictam, e res
pondam se, procedendo assim, os nobres deputados
são os que zelam com prudencia os interesses que (l
guram ameaçados I (Mltito bem.)

O nobre Lleputado pelo municipio neutro fallou no
protesto de lavradorcs e negociante, que !la dias foi
publicado nesta côrte, contra os principias cxarados
no parcccr da commissão especial.

PermiLta-me S. Ex.. que eu, respeitando muito os
autores desse protesto, não po. sa todavia accital-o
como tribunal superior e infalli"cl, para julgar do
acerto e fundamento juridicos do parecer da illus
trada commis ão. (Apoiados.)

São elles parte nesta qu stão; e o. proprietarios
agricolas e negociantes, tomados dos terrores que a
opposição, seguramen te de muito boa fé, tem procu
rado inClltir e espalhar por todo o paiz, é natural que
tenham por melhor o statu-quo. Tudo quanto não eja
esle stattt-quo ....

O ,S",. enUl. MACHADO:- E' neccssario conccder ao
paiz e aos lavradores mais bom senso' c o, lavra
dores não são crianr.as.

(LJa varios (/l/arte, .)
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o SR. Pil/~SJDENTE DO CONSELHO :-Sr. presidente, os
nobres deputados estão tomando a de[eza elos lavradores,
do seu bom senso e da sua iIIustração, como se cu
os offende se e puzesse em duvida e SilS qualidades
. ociaes; mas o certo 6, Sr. pl'esiden te., qUf\ não são
. ómente as crianças que se assustam; os velhos como
nós tambem se as ustam, c ás veze os que maio
gritam são os mais medrosos. (Hilaridade.)

(Ea val'ios apartes.)
Ao termillill' o meu discurso, peço a esta augusta

camara que ponhamos de parte as excepções dilato
rias, e entremos na discussão do projecto, qualquer
que seja a dissidencia que nos separe. (Apoiados.)

Os nobres deputados não podem deixar de reconhe
cer comno co que esta questão deve ter uma solução
prompta, porque, se não a resolvermos agora, essa re
si tencia que se procura levantar contra a proposta ...

O SR. PAULINO DI;; SOUZA.: - A resistencia levan
tou-se espon taneameute.

(Ha outros apm'tes.)
O SR. PUESlDENTE no CONSELHO :-Tolerelll os nobres

deputados que eu commetl.a estes erros, e que enuncie
estas apreciações que lhes parecem inexactas deixem-n'a
passar, e o paiz nqs julgará ... (Apoiados).

Esta questão, senhores, Gomo eu ia dizendo, deve
ter uma solução prompta. A agitação que apparcce de
um lado pMe tambem provocar agitação em sentido
contrario, e convém, que tão importante negocio ...

O Su. DUQue-EsTRADA. TEIXEIRA dá um aparte.
O SR. PRE lDENTE no CONSELHO :-Não tenha medo ela

palavra agitação, ella é propria .•. Essa agitação, SI'.
presidente, pMe tambem provocar reacção em sentido
contrario, e então perderemos a opportunidade de re
solver a questão ::om aquella calmai e prudencia que os
importantes interesses que a eUa se ligam, intere e
individuaes e nacionaes, o exigem. (Apoiados.)

O nobre deputado pela côrte disse-nos ainda, 110
final de seu di. curso :-O que ambicionais? A gloria?
Vêde que a gloria que vos pMe trazer essa propos ta é
gloria ephemera e perigosa, porque. como C011se
quencia desta reforma, podem vir grande calamidades
.'obre o nosso paiz !

Senhores, se ha gloria na apresentação desta pro
posta, se a houver na adopção de medidas no sentido
della, e ta gloria não pertence Jlem pertencerá ex
clusivamente ao mini. terio actual; }Jertence f\ per
tencerá a e~la camara~ a tudo os que têm tomado a
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il1lciaii\'a para S't') grauLle mellioramento oeia!. A
gloria será de todos nós! Será gloria verdadeiramente
nacional! (1I111ito úem; rnttítos apoiados.) E, quan to
ás apprehensões, ao tristes vaticinios com que o
nobre deput ado procurou aterrorisar-Ilos, di rei que,
para crel' em S. Ex. como em um verdadeiro pro
pheta, fMa preciso que desconhecessemos o fundo de
verdade c de justiça que se encerra na proposta do
governo. (Mnito bem.) Longe de acompanbar o nobre
deputado em eus propositos e em suas predicções
aterradora, se eu \ isse aquelles principias postergados
por mais tempo, exclamaria como Washington cm cir
eumstancias analogas: « O' meu Deu, tremo pela minha
patria quando me recordo que sois justo I 1 Washington
referia-se a quem condernna va principias tão justo'
como os que dictaram a proposta do governo.

VOZES: Muito bem! muito bem! (O omdm' é COrrt
primcntado paI' muitos senhores deputados.)

Fallal'am ainda ":.ll·io ol'adores, reinando a maior agitação
na camara. Na se ão de 11 foi o debate encenado, e, proce
dendo-se ii vutação do requerimento, foi I'ejeilaoo, começanoo
a discn ão da proposta cio goycmo.

DISCUR O

pronunciado na. camara. dos deputados em of 4 de
Julho de 01 8'101 .

( Emancipação). ( • )

Eutrou em úiscll são o art. 1.° do projecto.

(~) Para melhor intelligencia dos discursos transcrevemos aqUI ;/
proposta que se di cuUa, com as cmenda da commis ão especial da
camara dos deputados.

Augustos e Digoissirnos Senhorcs Representantes da a~ao. 
_-110 convindo que continue indecisa a solnção ~a quesUlo serYJI, urg
dirigil-a com acerto, por causa da fortuna particular e publ!ca. .

Disposto o governo imperial a concorrer .para que adopteiS provI
dencias que realizem pausada, mas SllcceSSlvamente a emanClpaç40
lia escravatura no Brasil, de ordem de Sua Magestade o lmperador
tenho a honra de apresentar-vos a proposta s~gninte, !Ia qual, a
~orte das gerações fulura. c o dircilos da proprredade eX1 tente S,IO
attendidos.
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OS.'. liscoudedo lBio-BI'anco (lJ1'esidertte do
conselho) (jJt'o{ttndo silencio) :-SI'. presidente, depois da
nossa constituição politica nunca veio aO parlamento
as umpto tãodignode suas luzes e de seu patriotismo.
(Apoiados.) Esta questão merecia ser c.onsiderada cm si
mesma com toda a calma, com todo °rigol' da observação,

Art. 1.0 Os filhos da mulher eserava, que nascerem no Imperio
desde a data desta lei, serão considerados de condiçilo livre, e havidos
por ingenuos.-Emenda da comm'isseLo :-ll Antes deste artigo acres
cente-se: A assembléa geral decreta:-Supprimam-se as palavras - e
havidos por ingenuos. "

§ 1.° Os ditos menores ficarão em poder e soh a autoridude dos
senhores de suas mãis, os quaes terão a obrigac.ão de criaI-os e tra
taI-os até a idade de S annos completos.

Chegando o filho da eserava a e~la idade, o senhor du mãi terá
a opção, ou de reeeber do Estado a indemnização de 600S000, ou de
ntiilsar·se dos serviços do menor até a idude de 21 annos completos.

No primeiro caso n governo receberá o menor, e lhe dará de tino
em conformidade da presente lei. '

A indemnização pecuniaria u.:imu fixada será paga em titulos de
renda eom o juro annual de 6 % , os quaes se considerarão extinetos
no fim de 30 annos .-Emenda:-ll A este paragrapho acrescente-se:
- A declaracão do senhor deverá ser feita dentro de 30 dias a contai'
claquelle em que o menor chegar á idade de 8 (lonos; e, se a não
fizer então, ficará enteodido que opta pelo arbitrio de ulilisar-se
dos servicos do mesmo menor. »

§ 2.0 Qualquer destes meuores poderá remir-se do onus de servir,
mediante prévia ior!r.mnização pecuniaria, que por si ou por outrem
otTereça ao senbor da sua mãi, procedendo-se á avaliação dos serviços
pelo tempo que lhe restar á preeneher, se neLO houver accól'do sobre
o quantum da mesma indemni=ação.

§ 3.0 Cabe tambem aos senhores criar e tratar os filhos que as filhas
de suas escravas possam ter quando aquellas estiverem prestando
serviços.

Tui obrigação, porém, cessará logo que findar a prestação dos
serviços das mais. Se estas fallecerem dentro daquelle prazo, seus
filhos poderão ser postos á disposição do governo.

§ 4.0 Se a mulher eSCraya obtiver liberdade, os filhos menores de
S annos, que estejam em poder do senhor della, por virtude do § 1.0,
lhe serão entregues independentemente de indemnização, excepto StJ
preferir deixai-os, e o senhor anuuir ii ficar com elles.-Emenda:
Supprima-se neste paragrapho as palavras - independentemente de
indemnização.

§ 5.° No caso de alienação da mulher escrava, seus filhos livres,
menores de J2 annos, a acompanharão, ficando o noyo senhor da
mesma escrava subrogado nos direitos e obrigações do antecessor.

§ 6.0 Cessa a prestação dos serviços dos filhos das escravas antes
do prazo marcado no § 1.0, se, por sentença do juiz, reconhecer-se
que os senhores das mãis os maltratam innigindo-Ihcs ca tigo ex-o
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pesando-se a ouro e 00 suas vantagens e seus inconve
nientes; conviria, e era, meu ardenle descjo, que,
tendo nós tantas Oppol'tunldade" como temos tido e
ainda teremos nesta sessão, para questões politicas,' a
grande ref(\rmado estado servil, nãoob lantequacsquel'
dis, idencia de opinião a rêspeito dclla, fosse cOlisidc-

cessil'os, ou fa Ito1ndo á ohrigação dc os criar c tralar, (-Emonda:
« Neste paragrlllJho cnl lugur du pala\'r3-juiz-digu-sc-juizo criminal.
- E sllpprimam-se as ullil11uS - úu faltando á obrigaçiJO de os criar
c tratar. »)

§ 7, o O direito conferido aos senhores no § 1.0 podcrá ser transfcrido
nos .casos, de successão necessaria, dCl'cndo o filho da c cral'a prc tal'
SCrI'lÇOS a pcssoa a Qucm nas partilhas pertellccr a me ma escral'a.
(-Emenda:- « Em lugar das palanas-podcrá ser transfcrido-, di
ga·sc- transfcre-se. »)

Art. 2. o O govcrno podcrá cntregar a associações por el/c auto
rizadas os filhus das cscravas, nascidos dcsde a data dcsta Ici, quc
scjam ccdidos ou abundo nados pelos scnhores dcllas ou tirados do
podcr destes cm virtude do urt. LO, § 6. 0

§ 1. o As ditas associações tcrão di,'cito aos serl'iços gratuitos dos
menores até a idadc dc 21 anuas complctos, c poderão alugar esses
sCrl'iços, mas scrão obrigadas:

1. o A criar e tratar os me mos menorcs.
2. o A constituir para cada um del/cs um peculio, consistentc na

quota dos salurios que para este fim fór reserl'ada nos respectivos
estatutos. (-Emenda: - "SupprimuUl-se as palavras-dos saiu rios .,,)

3. 0 A procurar-lhes, findo o tCITIllO de serviço, apropl'iada eol-
loeação.

§ 2. 0 As assoeiaÇÕes de que trala o paragrapho antecedente scrllo su
jeitas á inspeeção dosjuizes de orphãos. (-Ertwnda:-llNo fim do pri
meiro periodo deste paragrapho acrescente-se-quanto aos menores. v)

E ta disposição é applica"cl ás casas de elpostos, e á pessuas á
quem os juizes de orphãos encarregarem a educação dos ditos me
nores, na falia de associações ou estabelecimentos creados para tal
fim. (- Emenda: -" O segundo periodo do mesmo paragrapho deva
formar um novo paragrapho, que será () 3. 0 , substituilldo-se as pa
lavras-Esta disposiçilo-pelas seguintes-A disposiçno deste artigo.»)

§ 3. 0 Fica salvo ao governo o direito de mandar recolher os re
feridos menores aos estabelecimentos publicos, transferindo-se lleste
caso para o Estado as úbrigaçõcs que o § 1. o impõe ás associações
autorizadas. (-Emellda:- « Aqui a numeração será -§ 4. li)

Ar!. 3. o Serno annualmente libertados em cada provincia do lm
perio tantos escravos quantos corresponderem á quota annualmente
disponivel do fundo destinado para emancipaç.ão.

§ 1. o O fondo de emancipação compõe-sc:
1. o Da taxa de escravos.
2. o Dos impostos geraes sobre transmissno de propriedade dOi

escra"os.
3.0 Do pl'Ouncto de seis loterias annuaes, isentas de impostos, e da

rlpcima parle das que forcm concedidas d'ora em dianle, pam correrem
na capital do Imperio.
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elas d isseuções pessoaev, de qune quer ou teas prevenções
estranhas a esta materia, que não podem senão obscu
fi~cer os espiri tos e impedir o accúrdo que é necessario a
todos, que o paiz tem dÍl'eito [I exigÍl' de tocIos nó ,
(Nl1titos apoiados; muito bem.)

4. o Das multas impost.lls em virlude desla lei.
5. 0 Das quolas que sejam marcadas no orçamenljl geral e no.

provinciaes e municipaes.
6.' Oe subscl'ipções, doações e legaJos com esle destino.

§ '!. o As quotas marcadas nos orçamentos provinciaes o muuici
paes, assim como as subscripções, doações e legados com destino
local, serão applicadas á emau 'ipação nas provineias, comarcas, mu
uidpios c freguezias designadas.

Art. 4.° O escravo tem direito ao peculio proveniente ue seu tra
balho, ~conomias, doações, legados e heranças que lhe aconteçam. O
governo providenciará em seus regulamentos sobre a colloeação e ga
rantias do mesmo pecnlio. (-Emenda:-Cl Substitua-se pelo seguinte:
-Art. 4,0 E' permittido ao escravo a formação de um peculio com o
que lhe provier de doações, legados e heranças, e com o que, por
consentimento do senhor, obtiver de seu trabalho e economias. O
governo providenciará nos regulamentos sobre a collocaÇiio e segurança
do mesmo peculio. )))

3 1. 0 Por morle do escram, seu peculio se transmitle aos ascen
dentes e descendentes, segnndo a ordem hereditaria estabelecida pela
lei: na falta de herdeiros necessarios, ao conjuge ; e na falta de uns
e outros, será o peculio adjudicado ao fundo de emancipação, de
que trata o art. 3,0 (-Efflenda:- Cl Substitua-se pelo seguinte:
-~ 1.° Por morte do escravo, metade do seu peculio perteucerá ao
conjqge sobrevivente, se o hOllver, e a outra metade se transmittirú
aos seus herdeiros, na fórma da lei civil.

Na falta de herd~iro, o peculio será adjudicado ao fundo de eman
cipação tle que trata o art. 3. o ,,)

§ ~.o O escravo que, por meio de setl peculio, ou por liberali
dade de outrem, ou por contracto de prcstação de futuros serviços,
ol>tiycr meios para indemnização de seu valor, tem direito a alforria.
Se a indemnização não fór fixada por accôrdo, o será pOl' arbitra
mento. Nas vendas judiciaes ou nos inyenlarios o preço da Illforria
será o da avaliação. (-Emenda:- Il Supprimam-sc as palavras -ou
por contracto de prcstação de futuros sel'viços. )

Art. 5,° Serão sujeitas á inspecção dos juizes de orphãos as socie
dades de emaocipaçao já organizadas e que de futuro se organizarem.

Paragrapho unico. As dilas socicdades tcrão privilegio sobre os
serviços dos escra"os que libertarem, para indemnização do preço da
compra.

Art, 6. 0 Serllo declarados libertos:

§ L" Os escravos da nação, dando-lhes o goycrno II occupaçilo que
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infelizmente, scnhores, não me é dado cil'éum~crcvet'
{'ste debate aos eus limites l1a turaes, nem V. Ex.
mesmo, Sr. prcsidente, o poderia conseguir, c o qui
tesse. A questão foi levalla cio, cu terreno natural para
~.tel'reno das velhas e novas questões politicas. Elia tem
"Sulo an.tes censidcrada à luz do antagonismo politico

julgar convenien'te. (-Emenda: -«Em lugar de-escral'o da naçno-,
tllga-se - escravos perteu1:entes á nação. ,,)

§ 2.° Os esCravos dados em usufructo á corÔa •

.§ 3.° Os escravos <las orllells Trglllarcs, llentro 111' sete anno~, me
(ltante acclJrdo do 'goveruo corn as mesm.1S ordens religiosas.- (E./uel/
da: - « Suppr'ima-se este par'lgrapho. ,,)

~ 4.· Os esCravo' das hel'o1nças vagas. (- Emenda:- " Pas. a a 3.·
'c,1.e paragrapbo. )))

~ 5. 0 .Os escravos Que alvarem a "ida de cus senhores e dos as
'Ceudentes ou desceudcutes destes. (-Emenda:- « Supprima-se. ui

§6. 0 Os escravos abandonados pOT seus senhores. (- EllIclIlla:
« 1'as-a a 4.· ,,)

Se estes os nb,ll1donarem por 'illYalirJos, srrií'o ohri~:\llos a sus
~ental-o , sal\'o o caso ue penuria, sendo os alill1en'lo' taxados pl'lo
juiz de orphãos.

§ 7.• O escravo que, por onsentimento e~llresso do 5 nhor, SP.
'('stabelecer por qualquer f6rma tomo livre. ( - Emenda: -« Sup
prima-se. " i

§ 8. n Em gera1 os escra\'Os libertados em vírtude desta lei ficam
durante cinco annos sub a inspecção do ~overno. Elle são obrigados
,1 contl'1JCtar seus erviços, sob pena de serem constrangidos, sc vi·
'verem vadios, a trabalhar nos estabelecimento publicos. (,-Emcnda :
-Passa ,a 1>.0 ,,)

§ 3.'0 O contracto de prestaçiio de futuros serviços, p:lra o escravo
obter sua liberdade, é dependente da approvação do juiz de orphãos,
'e não poderá eIceder do ma'ximo de sete anno . (- Emenda:
" SulJsmna-se pelo seguinte: - ~ 3.0 E', olltrosim, \1('rmittido ao
escravo, em favor de sua liberdade, contractar rQ.n terceiro a
llre taciio de futuros 'Servii;os por tempo que uiio exrrda de sete
.;\nnos: mediante oconsenl.imento do senbor e :lpprOvn~ão tio juiz
de orphr\Qs_ )J)

§ 4.0 O escravo que pertencer a condominos) e fOr Iibertailo por
um destes terá direito á sua alforria, indemnizando os outros se
nhores da quota do valor que lhes pertencer. Esta iD~emniznçüo poderá
ser paga com serviços prestados por prazo não mawr de sete allDos,
'Cm conformidade do paragrapho antecedente.

~ 5.• A alforria com a clausula de servieos durante cerlo lcmp;
Dilo ficará anunllada pela fa'/la de impedimento da me ma dllusnla

38
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tradicional de nossos partido!;, sob a influencia mesfno
de dissenções transitarias la'mentaveis, do que sob o seu
verdadeiro ponto de vista.

Foi assim que nós vimos tambem neste deba te, que
devia.,er sel'eno, e quedevêl'a ter pOI' base os interesses
mOl'aes e materiaes que se prendem a esta reforma; foi

lllas o liberto será compellido a cumpril-a, por meio de trabalho nos
estabelecimeuLos publicos, ou por contractos de serviços a particu
lares.

§ 6.· As alforri.1s, quer gratuitas, quer a titulo oneroso, serão isentas
de quaesquer direitos, (~Illolnmentos ou despezas.

~ 7.° Em qualquer caso rle alienação OII transmissão de escravos, é
prohibido, sob peoa de nullidade, separar os conjuges, e os filhos
menores de 12 aunos, do pai ou mili.

~ S.· Se a rlivisilo dos bens entre herdeiros ou socios não compprtBr
a reunião de uma família, e nenbum delles preferir conservaVa sob
o seu dominio, mediante reposição da quota-parLe dos outros' inte
ressados, será a mesma,familia vendida, e o seu prodncto rateado.

~ !lo° Fica derol!ada a Ord. liv. 4.· til. 63, na parte que reyoga as
all'ol'l'Ias por ingratidão.

Cessará, porem, o eonstrangi mento do trabalho sempre que o liberto
e hibir contracto de serviço.

Art. 7.· A primeira iustancia r.m todas as questões civis de liberdade
serú a do juizo de orpbãos. (-Emenda. :-u Substitua-se pelos egninte:
-Art. 7. 0 Nas causas em favor da liberd~de. »)

~ 1. o O processo será summario.

~ '2.0 Havcn\ appellaçilo eit-officio, quando as decisões forem con
trarias a liberdade.

~ 3. o Os promotores publicos poderão promover os direitos e fa
vores que aiO leis concedam aos libertos e escravos, e repre ental·os
em todas as causas de liberdade, em qne forem partes. (-Emenda:
- u Supprima·se. »)

Art. 8,0 O governo mandará proceder li matricula especial de todos
os escravos existentes no Imperio, com declaração 110 nome, sexo,
idade, estado, aptidão para li trabalho e filiação de cada ulU,se fór
conhecida.

§ 1.· O prazo em que deve começar e encerrar-se a matricnla será
annllllciado com a nHlior anlecedeucia possi\'el por meio de editaes
repelidos, nos quaes será illserta a displlsiçao do paragrapho seguinte.

~ 2. o Os escravos que, por culpa 011 omissão dos interessilrlos, não
fo;em dados ú matricllliI, até um anno depois do encerramento
desta, serão por este Ca,IO considerndo libertos. {-Eml'nr/(f :-" Acres
ccnLc-:w :
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llssim que nós vimos a·pp~recer ainda uma vez a questão
d.o governo pessoal, desse espectro teITivel com que a
imaginação, algumas vezes romantica, do il1ustl'e
deputado pelo Ceara nos tem qu.erido atemori. ar.
Foi assim que ouvimos dizer a:jui que os m.ini tros
da corõa, os illustres membTos da maioria e todos
aquelles que, segundo os illustres deputados dissidentes,
têm a desgraça de pensar c-om o governo nesta materia,
não procedem conforme a sua consciencia, ão verdadei
1'0s automatos, instrumentos servis. Repito a expressão
e repi to-a sem indignação, porque ella não nos pôde
offender. (Apoiados.J

Somos instrumentos servis de uma vontade estranha,
de um poder invisivel, que tudo póde nesta terra, só
não póde com os illustres deputados dissiden tes I (Apoia
dos da maioria.)

A monarchia não escapou a esses devaneios e ameaças.
Agora, como em outras occasiões, se nos disse que o

§ 3. o Pela matricula de cada escravo pagará o senhor por uma vez
s6mente o emolumento d'e 500 rs., se o fizer dentro do prazo marcado,
e de lnOOO, se exceder o dito prazo. O producto deste emolumento
será destinado ás despezas da matricnla, e o excedente ao fundo de
emancipação.

§ 3. 0 Serão tambem matriculados em livro distincto os filhos da
mulher escrava, que por esta lei ficam li'vres.

Incorrerão os senhores omissos, por negligencia, ua multa lle 100$
a 200$. repetida tantas vezes qnantos forem os individuas omittidos;
e por fraude, nas penas do art. 179 do codigo criminal.

§ 4. 0 Os parochos serão obrigados a ter livros especiaes par.a o
registro dos nascimentos e obitos dos filhos de escravas naSCidos
desde a data desta lei. Cada omissão sujeitará os paroclJos á multa de
100nOOO.

Art. 9. 0 O governo é autorizado:

§ 1. 0 Para regulaI' a jurisdicç.'Io voluntaria e contenciosa do juizo
de orpbãos com relação aos escrlll'OS e aos individuos livres ou li
bertos em virtude desta lei, sujeitando o regulamento á approvacão
do poder legislativo.

§ 2.0 Para, outrosim, regular as funcçOu. dos promotOl'eE publicos
conforme o art. 1.o

§ 3.0 Para impôr multa até 1068 e p,:isiio até um mez, 110S. rego,
lamentos que fizer para execução desta \el. (-Emenda: -«Substitua-se
este artigo pelo seguinte: -Art. 9. 0 O governo ~m se.us regula~Cll
tos poderá impur multas até 100H e penas de puSão sllDples ate uw.
mez. ,,)

Art. 10. FicaU1 revogadas as disposições cm contral'io.
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el1ifIclO secial vai de abar. porque vamos de ·truÍ'r-ITle
li base; oHend ida a- classe agricola, como ofigura a ilIus
tre opposição, perdem::ls instituições do paiz seus. mais
fortes alicerces, e a monarchia será como uma ilha fiu'c
tuante batida pelas ondas do oceano democratico-.

V. Ex. v~, Sr. presidente, que por mais sinoero
que seja omeli desejo ele entrar na discussão, e unica
mente na discussão da proposta, não posso pass.ar in
sensivelmente por essas accusações á corOa, aos seu
ministros e á iUu. trada maioria desta cam:lra. E' neces
sario que eu destrua os obsta,culos com que os illustros
deputados procuram obstruir os eaminhos da razão, pelos
quaes se deve conduzir e esclarecer \) bom senso do povo<
brasileiro.

lIa uma opinião publica no Brasil que queira a re
forma do estado servil? Se existe esta opinião, como
foi eUa formada? São- d.uas questões de certo- dignas
de tedebate.

Eu reconheço, com os illustres deputados dissiden
tes, que em paizes livres eomo o nosso quem deve go-·
vernar é a Qpínião publica ~ mas cumpre indagar quaes
são os meios por que elIa se póde manifestar e se tem
manifestado. E' necessario que os illustres depu·tad:os.
não se julguem hoje e sempre identiJ1eados com a opi
nião publica do Brasil. (Apoiados.)

Jáse ponderou, senhores, que esta questão do estado·
servil preol'cupOU os primeiros pensadores &0 Brasil
desde a flUld'a(âo do imperio·. Não é, preciso que eu re
corde á camara o que está presente á memoria de
todos. Não só pela imprensa, não só em memorias, mas
ainda em iniciativas parlamentares, reoonheceu-se que
a eSGravirlão en um mal, é que esse TIlal iria crescendo
se nã.o fosse tolhido cm ~eu desenvolvimento. o. inte
resse, porém, os preconceitos, o habitos, têm umá
grande força sobre o bÜ'mem e sobre as sociedades.
Essas palavras de tant0s pensadores sinceros não foram
eJIlcazes, mas não fora m inteiramente inuteis; foram
com.o a gaIta que pouco a .pouco cavou O rocbedo de
que devia sahir a pedra angular de la, reforma sacia!.

, Em i836 uma respeitavel asSOCiafjão desta côrte, as
Sociedade D~fell OI:a da Liberdacle c Inclependcncia,
Nacional, punha em concur. o um p.l'ogramllla, cujo
ob;jecto era a repressão do lra,fi-co e a substi tuição do
trabalho escravo peLo trabalho"livre. Ahi. está a memo
ria do falleoic1o Dr. Cesar Burlamaque, um dos es
~ri1)to' mais dignos de serem lidos por aquelles que
fIueil'all1 attentamente reJlectiF sobre esta: materia.
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A lei de 7 de ovembro de 1831 faUa bem alto no
sentido desta idéa; mas o interesse privado, como já
dis e, a força dos habitos, os preconceitos e a rotina
foram por diante, e chegámos assim ao anno de 1850.

Então a consciencia nacional foi fortemente abalada,
o pavilhão brasileiro foi affrontado, reflectiu-se e 1'e
llectiu-se com profunda dóI': a consequencia foi a sup
lJressão completa do trafico de africanos.

Aqui se tem dito que o partido conservador operãra
essa reforma depois de longo meditar. A historia ha de
testemunhar o contrario. (Apoiados.) Essa reforma fez
se pela força das circumstancias, sem que ninguem a
pudesse prever, nem assigllala r-1M o dia. (Apoiados.)

O partido conservador, porém, teve a coragem e o pa
triotismo de affrontal' todas as resistencias que então
se lhe offereciam, o trafico cessou, e cessou completa
mente! As prophecias que então annunciavam a ruina
d~ lavoura do Brasil, por elJ"eito daquella grande reso
lução, essas pFophecias, graças a Deus, não se realiza
ram até hoje.

(Inten'upções .)
A questão vale a pena de que os illustres deputados

ouçam os seus adversarios neste debate com toda a pa
ciencia, não os interrompendo. Os apartes n'outra qual
quer discussão não me incommodam, mas na presente
desviam-medo fio das minhas idéas. Eu desejo manif'es
tal' á camara, eao paiz os fundamentos das minhas con
vicções sobre a materia. Peço licença para cumprir
este sagrado dever do modo mais claro e explicito que
me seja possivel.

A abolição do trafico verificou-se em 1850. Todos os
homens pensadores viram desde logo Desse acto opri
meiro passo dado para a emancipação dos escravos no
Brasil. Estancára-se uma das fontes pelas quaes se
perpetuava essa perigosa e nociva insti tuição. A neces
sidade do trabalho livre e suas vantagens dgviam, com o
tempo, ir-se insinuando em todos os espiri tos, e a con
vicção de que o Brasil podia e devia passar sem escravos
foi ganhando terreno.

A questão era só de tempo e de opportunidade: já
em 1805 eu o dizia em conversação como ministro da
Inglaterra, referi?do-II?e. á Sociedade Ypiranga, c~n
versação de que da nollcla o SI'. Cauchlll em sen~l~o
exagerado. Desde então o governo começou a prohlbrr
o trabalho escravo nos estabelecimentos publicas e nos
seus con tractos de obras.

Entretanto, senhores, que SUCCCSS(lS se deram depois
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dis o no mundo civili ado? 03 mais adiantados nestas
reformas tinham contra si os exemplos de outras na
ções: esses exemplos pouco a pouco foram desappare
cendo. Tinham desapparecido nas colonias inglezas e
francezas. A Suecia, a Dinamarca, a Hollanda e Por
tugal seguiram o mesmo exemplo. Amaior parte dos
Estados Sul-Americanos tiveram a fortuna de extinguir
esse mal quasi no alvorecer de sua ifidependencia ; mas
restavam a Hespanha e os Estados-Unidos. Oexemplo de
um povo americano e democra tico, como o dos Estados
Unidos, era argumento muito forte em que se podiam
apoiar, e em que de facto se estribaram a rotina, o pre
conceito e todas as preoccupações do interesse individual.

Pois bem, senhores, a icléa da emancipação foi por
diante, e a União·Americana, ultimo exemplo, depois
de uma guerra civil que fez correr rios de sangue, abo
liu de chofre toda a sua escravidão I A Hespallba não
pôde resistir a essa influencia, que lhe actuava de
'tão proximo, 9 a abolição do estado servil, tornou-se
um facto quasi universal. E para que seja universal,
o que falta, senhores? que a reforma tenha tambem o
seu fim no Brasil; a para isso é preciso que tenha o
seu pril1,cipio.

Senhores, lembremo-nos que a repressão do trafico
de africanos tornou-se uma questão internacional, e
foi objecto de mais de um congresso e de varios tra
tados, não pelo interesse de que a Costa d'Africa se não
despovoasse. mas por uma questão ele consciencia.
Basta esta simples observação, para que os nobres de
putados, para que todos aquelles que me ouvem, com
prehendam que oemperramento nesta questão, em fu
turo mais ou menos proximo, nos poderia trazer com
plicações, com que hoje não lutamos, de que estamos
inteiramente liVres. (Apoiados da maioria.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- E' grave; carece de
explicação.

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO:- O governo, Sr.
presidente, com razão não viu impassivel os factos que
occorreram de 1861 a 1867. O governo pres.tou sua
attenção a este assumpto; discutiu-o com previsão e
accuradamente nas conferencias do conselho de e tad(}
e no gabinete. Na imprensa ella tambem foi por vezes·
examinada e debatida. (Apoiarlos.) Póde-se dizer afouta
mente que nunca houve no Brasil mai preYisão sobre·
um grande assumpto nacional; póde-se assegurar que
nunca ques tão alguma foi tão estudada como esta. (Apoia~
dos dct maioria.) , .
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oSR. ANDRADE FIGUEIRA :-Ironia I
O SR. PRESIDENTE DO Co SELHO :- Como se mani

fe tau o sentimento publico nesse periodo? Forma
ram-?e assoc!a~ões. e.mancipad?ras por todo o Imperio;
a pbllantropla mdIvIdual mamfe. tau-se do modo mais
solemne, até por disposições de ultima von tade; as as
sembléas provinciaes, esses grandes conselhos locaes,
entenderam quasi todas que deviam auxiliar o movi
mento da iniciativa individual, votando fundos para
a redempção de captivos. (Mttitos apoiados.)
. E quando esses factos, se'nbores, actuam sobre todas
as consciencias, estão patentes a todos os espiritos,
póde-se dizer que o governo veio sorprender o paiz e
seus leo-isladores, inicianJo a reforma do e tado servil ?

Ha l'azão,senhores, para affirmar que esta idéa só tem
um protector no Brasil, e que nós que a espo amos,
que a defendemos, não somos senão automatos, pre
torianos?

A injustiça, a inconveniencia, a temeridade de ta
accusação resalta dos seus proprios termos I (Muitos
apoiados da maioria; muito bem.)

O SR. CA'RDOSO DE MENEZES: - Osilencio do desprezo
respondeu á injuria. (Apoiados.)

O SR. PRESIDE TE DO CONSELHO: - A questão foi
deba tida no conselho de estado' ahi tinbam assento
alguns dos chefes mais encanecidos e mais respeitaveis
do partido conservador. Como se manifestaram elles?
Não reconheceram que se aproximava o momento de
iniciar esta reforma? Não votaram qua5Í todos elles
pela idéa capital desta proposta? Pois um Visconde de
S. Vicen te, um Visconde de Itaborahy, um Euzebio de
Queiroz, um Visconde cl.e Sapucahy...

O SR. GAMA CERQUEIRA: - Visconde de Itaborahy,
não apoiado.

VOZES: - Está escripto. Votou pela idéa capital.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - ... serão tambem

automatos? Não teriam a coragem de suas convicções,
uma opinião propria, quando reconheceram que, fossem
quaes fossem as cau as anteriores e determinan tes, não
se podia adiar por muito tempo essa reforma, e quando,
entre os meios conhecidos para a solução deste grande
problema, preferiram a liberdade do ven tre?

Os nobres deputados ba pouco reclamaram contra esta
proposição, como se fosse inexacta I Que valem contra
ella certas restricções, ou mesmo a modificação de pa-
reCM por estudos posteriores? .

Acaso não está e cripto que o con elheiro .Euzeblo
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de Queiroz votou pela liberdade do ventre, que preferiU
~sta a qualquer ou tra solução? Que este foi tambem o
voto do Sr. Visconde de Itaborahy? (Apoiados.)

O SR. PEREIRA DA SILVA: - Leia o voto; é impor
tante lei-o, e não adulterai-o.

O SR. CAR 'EIRO DA CUNHA: - Está impresso edis·
tribuido na casa.

O SR. ARAUJO LIMA: - Não é preciso lei-o agora,
porque todos já o leram.

(Ha varias apartes.)
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Todos, pGis, reco·

nheceram a necessidade da reforma, comprehenderam
que a sua opportunidade se approximava, e se approxi·
mava rapidamente; e sendo assim, como se vem hoje
dizer nesta camara, e perante o paiz, que as verda~

dei tas tradições do partido conservador, a dynas tia
desse partido, se a tem, e todos os seus primogenitos
e successores legitimos são contra esta idéa? Que do
lado da maioria estão os conservadores bastardos, os
que não podem ter uma opinião conscienciosa nesta
materia, os servos de uma opinião estranha? I

UMA Voz :-Somos servos dos servos.
O SR. ARAUJO LIMA:- Os dissidentes chamam-se

chefes a si mesmos I
(Ha outros apat'tes.) _
O SR. PRESIDE! TE DO Co 'SELHO :-Digam os noures

deputados que não concordam com a solução que olfe·
recemos, que no seu iLlustrado parecer a occasião não
é opportuna: estão no seu direito, suas opiniões serão
respeitadas. Mas contestarem-nos tambem o direito de
termos uma opinião sobre a opportunidade e sobre
os meios de levar ao cabo esta reforma, reppellir-nos
sob o pretexto injurioso de que somos inca pazes de prnce
der .como deve proceder quem preza a sua dignidade,
quem tem consciencia dos fóros de homem livre ...
os nobres deputados não podem ter e não têm esse di·
reito I (Muitos e repetidos apoiados da maio1'ia.j

Esta accusação violenta e extrema, Sr. presidente,
está provando a todos que os nobl'es deputados advogam
uma causa má (muitos apoiados da maioria), e, á vista
dos seus excessos, atrevo-me a acrescentar, uma causa
de todo perdida I (111uitos e repetidos apoiados.)

VOZES DA MAIORIA:- Muito bem I muito bem I
O SR. EVANGELISTA LOBATO:- A injuria nunca foi

argumento. .
UnIA Voz: -Reverte contra quem a joga.
(IIa outros apm'tes.)



O. n. PnF.Sloit.'nF. DO GO:-lSE'LHO:- O chefe deste E~~
Lado tem o direito e até O dever de pensar sobre os
negoéios publicos. Blle póde ter, e sem duvida alguma
tem, opiniões formadas a re-ptJito dos grandes interesses
J]3~ion<Jes ....

li.IlA Voz:- Mas o não dlrcito ele impór. (Ora .')
VOZES D.\ MAIOHL\:- A quem?
() Su. Cnuz ~1Acu.\uo:- Nem Lle àttribulr a um par~

tido inteiro sua, ieléas.
(Ha OILU'OS apartes.)
O Sn. PRESlDENTE DO CONSEI;HO : - Onde está a im~

posição? Sois vós que quereis impô r-nos a vossa
opinião, não á força de argumentos, mas á força de
interrupções e apartes estrondosos I (Muitos e repetidos
apoiados:)

.O SR. ANORADE FIGUElR.t :-Quem tem encerrado as
UIscus ões: !

O SR. ARAUJO LllIA ~ - Que discussões?! O encerra
tnetllo da questâo preliminar teve por fim apressar a
discussão da proposta que VV. EEx.. queriam evitar?

O SR. BENJAailM :-Ouem tem mostrado toleran~ia 1
Não sao por certo os - dissidcntes.

O SR. PRESIDE~TE DO C1>NSELHO :-Oizia eil, Sr. pre
s~dente,o que se póde dizer em umá camára livre como
são as camaras do :Brasil o che1'e do Estado pMe tel'
opiniões proprias no 1'Óro. da sua consciencia, e mani
l'estal-a a seus ministros, Suas altas funccões, seu estudo
accurado, sua experiencia, seus reconliecidos talentos
lhe dão esse direito (ápoiados dá maioria): mas é preciso,
senhores, que digamos ao. paiz toda a verdade, já que
esta acéusação pai'te d'onde se sentam ex-ministros da
corÓa" ,

O SR. PAUL1NO DE SOUZA :-Se é insinuação, já disse
o. minha opinião,

O SR, PRESIDENTE DO CONSELHO :-, ..0 monarcha bra
sileiro cumpre leal e dedicadamente seus altos deveres:
nunca irup6z súas opiniões. Ha casos em que o chefe
do Estado tem o direito de sujeitar-se a um contlicto
entre sua opinião e a do gabinete; a constituição previu
e marcou os trawi Les segundo os quaes taes contlictos
devem ser resolvidos. Casos destes se têm dado, são
conhecidos, mas são rarissimos. Fóra desses poucos
casos, que têm sido, todos manifestados francamente ao
paiz, os ministel'ios entre nós se têm dissolvido espon
taneamente, e não por conflicto com as opiniões da

39
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coróa. (Apoiados d(~ maioria.) Se, pois, fosse certo, como
nos disse o nobre deputado por Minas, que a posição
de ministro elle a não deseja, porque não está ainda
tão alta que possa chegar ao seu nivel. ..

UMA Voz :-Não foi isso que elle disse.
OSR. PRESIDEN1'E DO CONSELHO :-...se fosse certo que

no Brasil os ministros são ministros da corôa e não da
opinião publica, os Euzebios, os ltaborahys teriam per
tencido ao numero desses ministros que o nobre de
putado não se digna de im i tar? (M~~itos apoiados da
maioria. )

O SR. PERDIGÃO MALHEIRO :-0 Sr. conselheiro Eu
zebio não quiz ser mais ministro; e disse que neste
paiz não se póde ser ministro duas vezes.

O SR. EVANGELISTA LOBATO :-Nunca disse que havia
poder pessoal! Nunca inventou essa hi toria [

(Ha O'l~tros apa1'tes.)
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-0 gabinete de 1.6 de

Julho, governando o paiz, teve o apoio da maior parte
dos nobres deputados que me interrompem, e, quand()
dissolveu-se, não veio dizer ao parlamento que se reti
rava porque havia uma vontade superior que lhe não
deixava seus movimentos livres, que lhe violentava a
consciencia. Como, portanto, senhores, insistis eIll taes
accusações e as trazeis para o debate desta reforma, que
deve ser sereno e circumscripto ao seu objecto essen
cial? 1 (Muitos "àpoiados.)

As tradições do partido conservador tambem fOram
invocadas. Disse-se que o partido conservador nunca
inscrevêra no seu programma a emancipação directa;
e eu acrescentarei -nem mesmo a indirecta. !\ias isto
mesmo se póde allirmar do·partido liberal, que nunca
'inscreveu em sua bandeira este artigo de reforma so
ciaL (Apoiados; ha um (tpa1'te.) Essa idéa girou sempre
'na esphera dos pensadores independentes, nas elu
cubrações do gabinete, das sociedades philantropicas
'e nas manifestações da imprensa. Todos nós sabemos
e comprehendemos que em semelhante questão conser
vadõres e liberaes estão confundidos (apoiados.) se ha
conservadores, como os vemos aqui, contrarias á re
forma, tambem ella encontra oppositores entre os
membros do partido liberal; se vós nos creais dif
ficuldades, combatendo energicamen te esta reforma,
tambem é certo que do lado liberal encontramos apoio
caloroso e votos sinceros pelo triumpbo de tão grande
idéa. Aque vem, pois, dizer-se que o partido conservador
nunca pretendeu a mancipação directa, e que, portanto,
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ê ~ma aberração de seus principios tr;ldicionaes, de sua
historia glorio a a iniciativa desta reforma?

Senhores I Quereis acaso inscrever na bandeira do
partido conservador-nada de emancipação, nem pelos
~eios directos, nem pelos indirectos? !-Quereis fazer
ISSO, e acreditais que podereis ir longe com semelhante
bandeira, que reunireis em torno de vós a nação, como
disse o nobre deputado por Atinas (o Sr. Cruz Machado)?
Prosegui, senhol'es, nesse caminho, e eu vos asseguro,
sem ter o dom prophetico de que dispondes, que dentro
em pouco tempo a vo sa grande familia conservadora,
jã tão gl'ande que se quer expellir do seu seio os mem
bros do governo e a maioria que o apoia, estará muito
reduzida I (Apoiados.) •

Sr. presidente', o concurso das opiniões politicas
dissidentes em materia desta ord.em: é facto de que
nos dá exemplo a historia dos OutTOS paizes. As gran
des reformas que e.ltendem com interesses verdadei
ramente neutros, que não são aspirações unicamente
de um partido, mas que em suas variadas relações com
prehendem a todos, es as reformas em nenhuma parte
do mundo se têm operado sem o concurso de todos
os partidos, e onde se não deu esse concurso appare- _
ceram successos como os ainda recentes da America do
Norte.

Diz um escriptor dos Estados-Unidos: «Tomai um
largo per iodo de nossa l1i toria politica, ou dos annaes
do no o congres. o, e vereis que a maior parte das im
portanteq reforlllas tem pa sado mediante o concnrso
de toda as o;>iuiücs, e que as forças se têm 'ombinado
por moelo que essas med idas refletem as idéas de todas as
parcial idaeles. & En tre nós os nobres deputados pl'eLen
dem pôr ao serviço ela manutenção do stcltu-quo nesta
questão todo o partido conservador, e, com uma abne
gaçãó, que não lhes invejo, pretendem que s6ao partido
libenrl caiba a gloria e todos os encargos ela reforma I

A opinião qu manifestei em 1867, Sr. presidente,
quando tinha a honra lle assistir ás conferencias do can
sei ho de estado, foi trazida por alg-uus nobres deputados
como accusação Lle incolJerenciá. Felizmente, senhol e i,
os meus pareceres estão impressos.

Nós estavamosentão em principios de 1867, e pela
primeira vez nos conselhos da coróa se agitava esta
grave questão. Conheci que já haviam opiniões muito
adiantadas; fui, portanto, muitq cauteloso, pelo qu~
respeita á questão de opportunidade; mas reconhecI,
qUE: nã.o era possivel adiar por muito tempo a re-
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forma, e adoptei desde então todo. os meios CJue se
acham consagrados no projecto que ora discutimos.
( Apoiado,ç.)

Nessa época, Sr. presidente cumpria considerar, pelo
que respeita á opportunidade da reforma, que a guerra
intestina dos Estados-Unidos chegava apenas a6 seu
termo, que a guerra do Paraguay nos assustava, e seu
termo não era previsto. Qual seria, qual poderia ser o
seu desfecho? Qual o estado do Brasi I depois dessa grande
crise? Dec.larei por isso que convin ha preparar o projecto,
mas que não se podia desde logo assignar como época de
sua opportunidade a t;rminação da guerra do Parag-uay.

Eu me achei, porém, Sr, prrsidente, depois disso,
entre não menos de 50,doo Bl'asilciros que estive~
ram em contacto com os povos dos Estado_ vizinhos;
e eu sei por mim, e por confissão de muitos dos
mais illustrados delles, quantas vezes a permanen
cia desta instituição odiosa no Brasil nos 'vexava e
nos humilhava ante o estrangeiro. Cada vez mais
me convenci de que uma das principaes causas, se
não a mais influente, das antipathias, das prevenções,
e algumas vezes até do desdem, com que iomos vistos
nos Estados Sul-Americanos, nascem ele uma falsa
apre~iação sobre o Brasil em consequencia do estado
servil.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA d~ um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CON-ELHO : - Pergunte o no~

bre deputado aos mais esclarecidos desses nossos con
cidadãos que fizeram a campanha do Paraguay, se
todos elles voltaram ou não ardentemente desrjosos
de ver iniciada esta reforma. e se a elles l'e deve ou
não em parte o mais forte impulso que a idéa eman.
cipadora adquiriu nestes ultimas tempos,

Estamos em 1871 e não em 1867. As circumstan
cias do paiz são diversas, os tempol' são outros. Já
então eu alloptava todos os principias contidos na
proposta, € porque sustentei que a reforma não era
naquelle tempo opportuna, hei de ser forçado a sus
tentar eternamente a sua inopportunidade ? Singular
maneira de entender a cohel'eneia, Sr, presidente!

• (Apoiados.)
Encarando esta questão de perfil, unicamente por

uma de sua fllces, dizem os nobres deputados: « A re
forma tem inconvenientes e até mesmo póde trazer
perigos. J E, senhores, podereis demoJ'lstrar á camara
e ao paiz que a lllanu tenr,ão do sf,atlkqno não tem perigos
e gl'3vi simos illcollvenicnt s?
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t"M SR. DEPUTADO-Não queremos o slalll-quo (Ha Ott~
tro.ç apa'rtes .)

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Mas, ~e os nobres
deputadof: não querem ostat'lt-quo, querem alguma cou~a,

que ainda nos não disseram, que ainda se não dig~

naram revelar á camara e ao paiz, porque não o fa
zem? (Apoiados.) Divergrm unicamente quanto aos
meios 1 Pois vamos comparar os que pretende empre
gaI' a illustre opposiç::io com os apontados na proposta
do governo. Se nO$ convencerdes de que os "OSSOS meios
são preferivw;, demonstrando que elles podem resolver
de modo mais satisfactorio e conveniente a questão,
quem deixará de vos acompanhar?

O SR. ARAUJO LInlA :-N o: elles só 'luerem estudos,
estudos sem fim. (Hilaridade prolongada.)

(Ha outros apartes.)
O SR. PRESIDEKTE no CONSELHO :-81'. presiden te, até

o folheto que contém os pareceres do conselho de e'
tado sobre esta maleria serviu hontem de argumento
para prevenir-se o sentimento publico, para levan~

tar-se a susceptibilidade nacion<ll contra esta propost<l.
O nobre depu Iado pela província do Cca rá n disse que
esse folheto. antes de ser apre entado ao parlamento,
fôra remettido á sociedade emancipadora de Londres.
S. Ex.. referiu-~e <lO anno de 1867. Não é, pois, uma
accusação ao gabinete actullI (apoilldoil); mas permit~

ta-me o nobre deputado que ell duvide de que esses
pareceres impressos fossem enviadas com o con~enti

mento do ministerio de então. Se o facto é tal qual
o referiu o nobre deputado, esse folheto chegou por
outros meios que ,não pel:! direcção do governo; o
que não admira, porque factos semelhantes, revela
çGes indi~ retas de documento~ resenados já têm oecor
rido entre nós e em outros paizes.

No que tora ao g:.lhinllLe <lctu<ll, sabe a camara que
apenas ella pediu o~ tra.balhos do conselho de estado,
o que exisLia lhe foi immpdiatamcnte apresentado
(apoiados), e se o não foi ucsde o anno pas"ado a
responsabilidade não é nossa. (Apoiados.)

Sr. presidente, dis utinc!o uma que tão tão gr:n-e,
questão de tanta magnitude, uma reforma que, segundo
a honrada ôpposição, será a bn eLa de Pandora, mas
que, espero em Dcus, abrira l:lma nova éra de pro
gresso moral e material para o nosso paiz (apoiados),

(') o r. José de Alellcar.
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<lesãe q'tle todos nós concorramo para a sua cx.ecuçãG
de boa vontade, e unicamente levados pelos impulso
-do noss@ pa triotismo; discutindo esta iwportan te re
forma, digo, o nQbre deputado pelo Ceará., que a coasi
<lerou imposição feita ao governo, e até me. mo a
essa força superior e mysteriosa, qlle S. EX,. descobre
~m tujo, não duvidou allnunciar que ouvira, não sei
<lnde, qlle se premeditava um golpe de estado; que,
se as camaras não votassem a reforma do estado servil,
:um decreto dictatorial a imporia ao paiz 1. .•

Sr. presidente, onde estão as provas de uma asser
ção tão grave? 1 Quem pMe crer que o governo ti
vesse semelhante pensamento? I Se estamos conven
.cidos de que esta reforma ~rn por si a maioria da
.camara dos 81's. leplltados e do senado, como pode
riamos cogitar em solução dessa natureza?l

Se acaso a ma ioria do parlamento não qllizesse admit
til' a reforma, nem neste nOl11 elIl Qutl'O sentido; se en
tendesse que não tem sol idos fundamentos tudo quanto
ilei aqui exposto para mostrar que a reforma do estado
servil é uma a'piração nacional, que não póLle ser por
mais tempo adiada; se a camara assim o entendesse, re
solvendo o statu-quo, Sr. presidente, o paiz nos jul
garia a todos. (Apoia,dos.) A questão, senhores, chegou
a ponto tal, que o illustre orador que combateu bon
tem a proposta animou-se até mesmo a dizer-nos que
é preciso banir deste debate as inspirações da reli
gião I (Apoiados, neio apoiados.)

Sr. presiden te, em que paiz christão, em que paiz ca·
tholico c;e disse que o legisladores não se devem ins
pirar nos preceitos etemos da religião? (Apoiados.)

O SR. F. BELISARlO :-Não se disse semelhante cousa.
VOZES :-Disse-se, disse-se.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Deixe esta parte ao re

lator da commissão.
O SR. EVANGELISTA LOBATO ;-A todos nós que somos

ca tholicos I .
O Su. PRESIDENTE DO GONSELHO :-São justamente os

principios da philosophia, os preceitos da moral e da re
ligião que tornam cada vez mais urgente a adopção
desta reforma. (Apoiados.) Sem duvida os interesses
politicos, as questões de economia social deycm ser
muito considerados: é preciso que a reforma, para
beneficiar a uns não 3acriüque a outros; é preciso
que todos os interesses legitimos, dignos de conside
ração, sejam attendiclos, c que se conciliem as
aspirações desta reforma com os factos consllmmados,
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cam clireiCos adqlliridos, com uma ordem de COlI'cr,ç
qne não pMe ser alteTada de um dia para outro;
mas dizei' que quando se trata desta reforma não de
vemos considera l-a á luz da religião e da moral! ...

O SR. PINTO CAMPOS :-E' extraordinario 1
O&R.PRESIDEl"lTE no CO~SELHO:-Wilberforce, Clarkson,

Buxton, Nccker, Broglie e tantos outros pensadores
politicas ficariam borrorisado~, se ouvissem taes pa
lavras em seus parlamentos I (Apoiados.)

Sr. presidente, fomo nas grandes invenções do espi
rita humano, diz um illu-stre escriptor, os factos e
os argumentos- se produzem qua:si sempre na mesma
ordem e com o mesmo caracter 1 assim aC'ontece tam
bem nas grandes con trove 'sias sociaes. O que estamos
vendo no Brasil é o que podemos ler na historia
desta questão, quêr na Inglaterra, qUéT em França,
quér nos Estados-Unidos.

Quando se tratou da emancipação dos escravos das
colonias, tambem se disse na Inglaterra e na França ~

« Quereis as ruinas das- C'olonias, quereis perdeI-as I »
Tambem da parte dos colonos se disse: « Antes a
independencia com todos os seus inconvenientes, do
~ue a união com essa philantropia dos sonhadores de
Pariz e Londres t )

Nos E-tados-Unidos viu-se o mesmo. As idéas do
Borte entraram em luta com as do sul, e os Estados
do Sul, sempre emperrados, quizeram sujeitar com
pletamente a legislação dos Estados do norte a todas
as exigencias dessa insti tuição, que elles repeli iam.
Qual fOI, porém, o resultado? Vós o sabeis, senhores:
ameaçou-se com a separação e dC'pors recorreu-se á
guerra civil, arvorando essa bandeira fra tricida.

Aqui, senhores, felízmente, não t.emos chegado a
tão crueis extremos: mas vê-se bem as influencias
das mesmas causas e da.s mesmas idéas I 0 nobre de
putado por Minas Geraes, o 5". Perdigão Malheiro,
alias tão cordato-, o nobre deputado, que no fundo
ou nas questões de principi<1S está inteiramente de
accórdo gomnosco; () nobre deputado, senhores, como
bem disse o nobTe ministro da agricultura, fallou-no-s,
inda que com todas as preC'au~ões ora torias, em diffe
ren~a de- interesses entre o norte e o sul do Imperio I
ElIe julgou neeessario ponderar-nos que o sul produz
muito mais do que o norte. Nilo se vê, Sr. presidente,
que nestas controversias os espíritos dissidentes se
encontram, como hontem diz,ia-nos o nobre deputado,
que o bom senso costuma encon trar-sc ? SI'. pre-
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norte e o sul. (Mnitos Q,poia,dos.)

Vós estais illudidos, vós illudis o paiz, quando desta
tribuna dizeis que todo o sul está comvasco contru
esta reforma! (Muitos apoiados.) Já hontem o nobre
ministro da a~I'icultura o observou: não ha uma só repre
sentação de Minas. não ha representações da maior parté
da província de S. Paulo, não ha repIiesentacões das
outras provincias ...• (Apoiados.) •

O SR _ANDRADE FIGUEIRA. ;.....Ainda não houve tempo
para isso.

VOZES :-Oh I Oh!
O Su. PRESIDENT& DO CONSELHO: ---' ... Os horison tes da

vossa opinião publica nem 80 menos abrangem a pro
vincia do Rio de Janeiro, de Campos até Paraty I
( Muitos apoiados.)

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:-- E'snerem, e ;perem •..
O SR. CAROOZO DE MENEZES :-E' preciso que vão as

encammendas daqui ...
O SR. PRESIDENTE 00 CONSELHO: -- As noticias que

temas, o que está no conhecimento de todos, Sr. pre~

sidente, é qlle o norte está tra!lquilla, e tambem quasi
todo o sul (rrmitos ápoiados); e eu espero que dentro
em pouco tempo Lambem esses mesmos muniGipios do
Rio de Janeiro fiquem tl'anquillos, quando os nobre:; de
putados manifestarem as suas idéas e as puzerem em
contraste com a proposta, quando a discussão desta
camara e do senado tenham provado ande está a ver
dade, onde estão os verdadeiros interesses, quér da
naçâo, quél' da classe agricola. (Nttmerasos apoiados,)

O SR. ANDRA()E FIGUrnRA :-Dissolvam acamara.
OSR. CRUZ MACHADO ~ - Apoiado, e beb:lm ag.lla fresca

da fonte. (Hilaridade.)
. O SR. TEIXEIRA JUNIOR: -Estão com sêde?
O SR. PR"SIDENTE DO CONSELHO (rindo-se):-O noure de'

putado, Sr. presidente, falIando tan to em diss0tução,
'mostra mesmo que não qqer a reforma, nem directa, nera
indirectamente (apoiados); o que elle quer é que não tra
teII10s disso agora, que a questão fique adiada. (Risadas.)

O Sn CRUZ MACHADO: - Nós provocamos a disso
lução, V. Ex. recúa ..

O SR. PRESlDE1'4TE DO CONSELHO: - Ora, Sr.. pres-i
dente I Uma: dissolução de camara n'à() é gracejo nem
favor que se faça á minoria. (Apoiados.) Os nobres de
putados estão aI1ciosos por mostrarem a sua fmmensa
popularidade; e o nobre deputado por Mina:;, sobretudo,
quer provar que a nação o acompanhará. .• (Risadas.)
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o R., ANTONIO PRADo:-E'um desejo multonolJl'e.
D SR. PIU'SlDÉ~TE ))0 CONSI~LHO: - Pois tranquilli

sem-se os nobres deputados: por ora o seu dever, assim
como o nosso, é discutir a reforma, mostrar as SU:lS
vantagens ou os seus inconvenieJites. (Mnitus apoiados.)
Pór ora, emquanto os nobres deputados não vierem
com todo o poder de que nos ameaçavam, emquanto
forem minol'ia, .sujeitem-se ao que decidir a maioria
de ta casa. (il1uitos apoiados.) E' a maioria desta ca
mara qllem governa, e não a sua minoria, por muito
I'éspéi tavel que seja, por muito que vejamos nella
gr~ndes esperanças da nossa patria. (AI1Oiados.)

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-Ainda não uOllve
YDtação pela proposta para se saber qual é a maioria,
ou minoria I

O SR. CRUZ l\IACH.~DO :-Está predizendo; é credor
bypoLhecario da lei I

(Ha outros apoiados.)
O SR. PRESIDE~TE DO CONSELHO ,-Se VV. EEx. per

mittirem, eu responderei ao aparte innocente do nobre
deputado pelo municipio neutro; mas peço a S. Ex.
que diga: a observação que fer. é seria '1 não é apenas
um gracejo?

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXErRA :- Ião apoiauo ; gra
cejo é dizer que 11a maioria antes da votação.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :- Não é certo que o
l}linisterio até este momento tem uma maioria na ca
mara ? (Numerosos apoiados.)

O SR. DUQUE- E TRADA. TEIXEIRA. :-Sobre esta questão
social ainda não se sabe.

UilIA voz :-Se se sabe, a discussão é inuti!.
O SR. PRESIDE. TE DO CONSELHO :- Peço aos nobres de

putados que deixemo-nos desta questão, que realmente
não é digna .de nós: são idéa muito corriqueiras.
Nós sabemos que a maioria, no decurso de um de
bate, póde tornar-se minoria: mas fallamos do facto
actua L O.~ nobres depu tado dissiuen tes é que não podem
justiflcar o seu procedimento, qual1clo manifestam a
cspel'ança de con tituir-se maioria, c, todavia, POI'
cauteLa, querem que a camara actual seja tLissolvida.
(AlJOü,dos e hilaridade.)

~r. presidente, aventada como foi a proposição, ele
que póde haver uma dill'erença sensivel, se não all
tacronismo, entre os interesses Llo nol'le e. do Sll!;
como o nobl'e deputado pela provincia de Minas, o
Sr. Perdigão Malheiro, assegu\'ou que o sul produz
mui to mais elo que o norte, man i festando lambem a

I~O



-:lH-

idéa de que por essa di rl'el'ença o sul de êra lCI' ma is
preponderancia nesta questão, eu procuro rei apreciar
o ju:zo ~e S. Ex. com os dados unicos que possuin'os,
eque foram sem drvidaaq ellesdequeS. Ex. tambem
se serviu.

Segundo as estatisticas actnaes, a população escrava
desde o Amazonas até a Bahia é de 868.633 almas;
da provincia do Espirita Santo até Mato Grosso n po
pulação de. igual classe não desce ele 871. 516 almas.
Não afirmo que estes algarismos ejam exactos, mas
são os que dá o recen,eamento ofTlci:.Il, e, segundo
elles, a dilTcrença não é tão grande como suppôz o
nobre deputado por Minas Geraes.

Emquanto á producção, a, do norte no quinquenio
ele 1865 a 1870 foi de 3l~7 . 688: 596S000, e a do sul de
4~2.3U:212$OOO. A clifferença não égrande. (Apoiados.)

Logo. as considerações que adduziu o nobre depu
tado neste sentido não foram felizes. Não ha razão
de preponderancia, não ha razão de antagonismo entre
o norte e o sul. (Apoiados.) Esta questão é verda
deiramen te nacional. (M~titos apoiados.) As opiniões se
dividem, quér ao norte .quêr ao sul, mas estou firme
mcn te convencido de que a grande maioria do paiz quer
uma reforma, c reforma efTlcaz, como a que :e inicia
no projec to. (Muitos apoiclllos.)

Feitas estas consideraçõc politica, a que fui obri
gado pela iniciativa dos nobres deputados, passo, SI'.
presidente, a examinar a proposta cm face dos dis-
cursos proferidos contra ella. .

O nobre deput.ado pela provincia da Babia, o Sr.
Barão da Villa da Barra, que encetou este debate, e
a quem rendo mil louvores e agradecimen tos, pela
moderação (;0111 que se houvc (muitos alJoiados) , diver
giu do pensamento lia proposta, e apresentou suas idéas
nesta materia.

Imitando o no1)l'e deputado, que, antes de justificar
suas proprias idéas, antes de apresentar, para servir-me
de suas expressõe, o S81t (lia,qnostico, procurou com
bater o diagnostico da illustracJa commissão especial
e o remedio que ao mal reconbecido se applicava pela
proposta do governo; considerarci tambem, em pri
meiro lugar, o projecto de emancipação que o nobre
depu tado nos esboçou, e depois as idéas que o seu hon
rado collega por Minas Geraes co-n t1'a põz á proposta.

Sr. presiden te, o nobre deputado pela provincia da
Bahia julga que a solução proposta pelo governo, a'
Liberdade uo ventre, ou do nascimento, pMe trazer
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inconvcniente ; entenl!e que e sa iLléa capital e as q'ue
lhe são correlativas podem enfraquecer a autoridade do
senhor, perturbando a disciplina de nossos estabele"
cimentos agricolas.

Responderei depois a esta apreciação do nobre de
putado; por emquanto é meu dever apreciar o seu
projecto de emancipação. .

Em que consiste o projecto do nobre deputado, S,'.
presidente? Em emanciparmo', diz S. Ex., o sexo fe
minino da população escrava, preferindo as idaues de
15 a 35, e de 3 . a 45 annos.

A' primeira vi ta reconhece-se que este projecto,
sacrificando inteiramente o principio moral, que deve
set' o espirito desta reforma (apoiados), nada obtem,
porque a escravidão, que perpetua-se pelo nascimento
(apoiados), continúa a perpetuar-se do mesmo modo_

Por outro lado o que faz o nobre deputario? Quer
tirar dos estabelecimentos agricolas a classe feminina;
mas o funelo ele emancipação, que S. Ex. pretende erear,
é um gravame mltito pesado que e lança sobre toda
a população bTa ileira, ou então a emancipação par
cial que S.. Ex. propõe é de eIIeito quasi hommo
pathico.

Se o nobre deputado pretcnde crear um grande fundo
de emancipação, tributando toda a população brasileira,
I ara emancipar as escravas, ent.ão, senhores, teremo
a separação em massa do sexo feminino. 11 essa sepa
ração não ha de llccessariamente despertar e"perança,
perigosas? não ha de affiigir e inqu ietar os escra vos que
ficarem nesses estabelecimentos? Pois vós receiais que
a medida da liberdadedo ventre, jil de facto aceita entre
nós (apaidos) , possa perturbar os estabelecilOcnto~

agricolas, e naLla t.emcis desta emancipação em massa,
ccparando violcntamenLe os dous ,c"(os, que de'de os
t mpos ue dão foram creados para viver juntos '?!
(.lpoüulo , 1nttito bem.)

O SIlo C_\IlDOZO DE l\fKNEzE~:-Semduvida. '
OStlo PBEStOE:"TE 00 Coo 5EI.IIO: -Quem, SI'. presidenfe,

não imagina o uescspf'ro em que ficariam os compa
nheiros des. as libertas?

Em vez ue mitigar o cat.iveiro em vez de estancar
a sua fonte principal, que é o nascimento, o nobre de
putado pela Bahia quer tirar aos escravos :J.ctuae o
maior consolo que possam ter, o de viverem junto, das
sna companheiras de trabalho, de suas alegrias e tris
tezas! (Apoiados.JS. Ex. nãopóde deixarderec nheccr
que e ~a lllct1ilh cria cle muito pernicioso cJTcilu llli
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todos os estabelecimentos alp'icolas. A bjs~oria nos falia·
do rapto das SaLinas: aqUI não haveria preci amente
um rapto, mas baveria uma separação con tra a lei da,
natureza, e cujas consequencias seeiam desastro as.

Disse-Dos o nobee deputado que a proposta seria uma.
experieDcia in anima vili. Permitta-me o nobee depu
tado que eu faça voltar contra S. Ex. este seu argu
men to: se esta proposta que já tem precedentes em
nosso paiz, se c!>ta peopo ta. que foi adoptada por alguns
dos Estados do Norte da União Americana e por Por
tugal, que foi apresentada nas camaras franoezas como
uma solução eazoavel e moderada. oomo a unica que
guarda o meio termo entre as soluções exteernas, é uma
experiencia in anima vili, o que será o projcoto do Dobre
deputado, que não tem exemplo, nem na pl'atica, nem
nas concepçues dos lue antes de DÓS pensaram, e pensa
ram muito sobre esta materia? (Apoiados.)

O nollre deputado é quem no' aconselba uma e:'\.pc
rien 'ia perigosa. Sou projecto não inioiari<\ a reforma,
tia emancipação dos escravos, sim aggravaria a cat.i"
veiro actual, separando o dous sexos; lançaria um
clelles em t0d.OS os azares de uma so~iedade que lhe
é desconhecida, entregaria o. sexo feminino á mercê
das circumstancias, porque deixal-o-hia fóra intei
l':l men te de seus antigos e na turaes protectores. (Muitos·
((ppiados .)

Com o seu projecto, ou a escravidão iria perpetl~aD

do-se pelo nascimento, ou então os estabelecimento.
agricoh seriam profuJldamen te agitados, e a popula~ão

Jmlsileira ficaria gl'ayuc1a enormemente para que se pu
de!>se constituir um grande fundo da emanei,pa.ção. A
não ser assi m, os clTeitos de semelbante projecto seriam
imprrreptivei;;, ou anlec;, seria elle a consagração do
Mnt'lt-l)lIo. Hoje já lrIDOS tambem manumissães parciaes
c fei I.as com llla is discern imcn to, sem irem inteiramen te·
contra as le;5 ela nalureza; já temos muitas man.ll,l1lis .....
SÕI'S pal'ticularf's.

TI duzido, pois, a sens termos praticos e razoavei., o
projecto elo nobre depl~lado nada mais seria d·o que o.
ilrtigo ela j1l'Oposl.a cio governo q·ue so. re./'ere á. crea.ção.
(le um f!lndo para manumi.. ues. .

Pa '0 agora, Sr. pr'. illente, a constderar. as i{)é:l!> que
a esse res! 'ito nos D)·lllife. tou o nobre deputa.do. por
Minas Gcraes, o SI'. Penl1gão Malheiro. Quero ver se
aca"o pos o descobrir no pensamento do noJ re deputado.
c:sa incognita que se no. es{ú annunc.ial1do desde o voto.
de gTnças. 'que nunca ap[1a~'cce,



- 317 -

o SR. CRUZ MACHADO :-Não sahia que OSr. Perdigffo
~IaJheiro tinlla-se convertido em proposta. (Risadas.)

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Este aparte, como
a camara Vê, não tem applicação alguma, .. (Hilaridade
prolongada.)

O R. CRUZ ~1AcaADo :-0 que vejo é que o mini terio
em vez de discutir a proposta, discute as opiniõe delle.

O SR. PRESIDEN'l'E DO CONSELHO:-V. Ex.., Sr. presiuen te,
não poderá dizer ao nobre deput:ldo que me interrompe,
dignissimo vice-presidente desta casa, que eu estou
~onsiderando as idéas que foram contrapostas ás do pro
Jecto do governo, e que elepois procurarei mostrar as
vantagens da proposta? Pois, senhore , nesta questão já
não ba~logica, nem ord6m de racio:linio possivel ? E' pre
ciso que vá tudo de tropel?

OSR. CRUZ MACllADO: - Façamos as pazes; V, Ex:~
demonstre a vantagem da proposta.

OSn.PREsIDENTE DO CONSELHO:--O i1Iustre deputado por
l\'Iinas Geraes, que e occupou propriamente da questão
que devemos debater, nos disse, em substancia, o se
guinte: « Eu pensei em outro tempo como ró ; minhas
idéas, como ph ilosopbo, como jurisconsulto e como mo
ralista, na questão de consciencia e de prinoipios, são
as que sustentais; na theoria, na questão abstracta,
estamo. de acoôrdo; mas hoje creio que não é opportuno
iniciar esta reforma. »Eentão oillustre deputado, não
podendo querer que se mantenha o statu-quo, porque
seria a negaç.ão completa de tudo quan to elle nos apregôa
ha annos, o illustre deputado no disse que qualquer
medida iirecta não conviria, que é mister preferir os
meios indirectos.

1\1a qual será es. a mediua, ou quaes serão esse meios?
S. Ex. nos apresentou o mesmo pen amento de uma
re enha politica que tem sido publicada na imprensa
desta côrto: .. % de diminuição por anno ....

O Sn. PEnDIG:\O Af..\LIIJ~lnO :-Não, senhor. Não foi este
o meLl p nsamento; apre. eutei esse facto estatirtico im
portante, que prova o decrescimento natural e progres
Ivo da e cravatura_
OSR. PnE. LDI~!'\TE no co~ ELIIO:- Eu vou mostrar ao il

lustre deputado que tenho razão no que estoll alTirmando,
Vou expôr o cu lJensamento com toda a exactidão. Se
gundo a e. tatislica que possuímo, e este é o facto mais
geral, com quanto as excepções sejam em grande numero,
lia em nossa população escrava um ex esso nos ohi tos em
r 'Iação aos nascimentos; o nascimen los não compensam
o olJitos. K ta dill'erenl,:a é do 2 o 5ilO para o aulor d~
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3rLigo a que me refiro e a que se freel'iu o illustre de
pu tado. l.s manumissões, a estarmos pelo recenseamen t.o
publ icado no rela torio do anno passado, são tambem de
2 e 5/10. Temos, pois, um desfalque annual na população
escrava de;) "lo.

Eis-aqui o plano da resenha que o nobre deput:ldo
pareceu aceitar; e então com este desfalque de ;) %,
parte pela lei fatal da morte, e parte pelas manumissões
dadas pela philantropia particular e oflicial, disse-nos o
nobre deputado que em 20 annos poderia ficar extincta
a escravidão no Brasil. Mas, senhores, este calculo é
inteiramente inexacto: a algebra protesta con tra elle.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-E' um meio que concorre
para o resultado, mas não é a unicll causa.

OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Os illustres deputados
dizem que têm outras idéas connexas com esta, que seu
systema é mais complexo e mais efficaz: eu não o con
te to. Desejarei que SS. EEx. nos façam a luz sobre
es ta ma teria. (Apoiados.)

OSR. ANDRADE FIGUEIRA: - ror ora estamos espan
cando as trevas da proposta do governo.

UMA voz: - Mas para isso é preciso que empunhem
ao menos um archote. (Risadas.)

O SR. PRESIDE 'm DO CONSELHO: - O iIlustre deputado
apresentou e ta idéa : que os;) %annualmente no fim de
20 annos extinguiriam a população escrava.

01'11, (IUando Quvi esta proposição, estive quasi excla
mando, como Archimedes: «Descobriu-se a melhor so
lução do grande problema! » E, com effeito, se por um
meio tão simples em 20 annos ficasse extincta a po
plilação escrllva, com mais um pequeno esforço conse
guiriamos tudo. Mas os ;) % não são quan tidade cons
tante: são tomados sobre a população annual, e a alge
bra, Sr. prp.siden te, nos diz que o resul tado é um'l pro
porção decrescente, cujo fim pl'oximo não se vê. Eu vou
mostrar o erro do calculo.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Não perca o seu tempo.
O SR. PRESIDENTE DO CoNsELno :- Eu fallo para a ca·

mara e para o paiz. Quandoaos nobres deputadoscJa mino
ria não fizer conta ouvir-IDe (risctdas), eu me resignarei,
e irei fallando para a illustrada maioria, para os espec
ta:lores e para equelles que tenham de ler o meu dis·
curso ... (Apoiados.)

O SR. PINTO DE CAMPOS :-Pal'a o paiz inteiro.
O SR. AriDRADA FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Não prestem atten·

Gão; mas não me inlrrl'ompam ..•
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oSR. AND~ADE FIGUEIRA: - Estou prestallClo toda 1t
attenção ao discurso de V. Ex., mas não posso deixar de
protestar de vez em quando.

O~R. PR~SIDENTE DO CONSELHO: - Sr. presiden te, eu
consIderarei duas bypotheses, a de '1.500.000 almas, como
pretende o autor da resenha, que é oalgarismo de nossa
escravatura, e a de 2.000.000, como querem outres, e o
suppôz em seus calculas a illustrada commissão do anno.
passado.

Suppondo que a população escrava seja de 1.1500.000
almas, com a deducção annual de 5 %, teriamos os
seguint.es resultados: no fim de 1.0 annos, 898.1.05; no
fim de '15 annos, 694,,937; 20 annos, 537.729; 25 annos,
4.16.08D; 30 armos, 32U}58.

Se admittirmos que tenhamos actualmente 2.000,000
de escravos, os resultados serão estes: no fim de 10
a1Inos, :L '197.474 ; 15 annos, 9.6.582 ; 20 annos, 716.972 ;
25 anllOS, 554,780; 30 annos, 429,278.

Ora, ahi está demonstrado que no fim de 20annos
não estaria exLincta a escrayidão. (Apoiados.)

O Sr... ANDRADE FiGUEmA :-Concorre muito para re~

solver o problema.
O Sn. PERDIGÃO MALHEIRO :-E' um elemento na~

tural, e não se esqueça V. Ex. do elemento da al
forria, o que reduz mlúto tambem.

O SR. PnESIl)El'iTI!: DO CO:'l3ELHO:- Sr. presidente,
aqui tambem se conversa?

O SR. PRESIDENTE :-Eu já pedi aos iIlustres deputa
dos que não interrompam o orador.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Attendam-me os
iIlustres deputados, que cu não paro aqui. Eu vou con
siderar este systema em todos os seus eifeitos.

A camara vê que toda a população escrava não fi
caria em parLe extincta, em parte emancipada no fim
de 20 annos. Ficaria ainda uma população consideravel,
uma população quasi igual áquella que tanto merecell
as preoccupações dos legisladores inglezes e franceze ,
quando trataram da emancipação do estado servil em
suas colonias. .

Nesta reforma, Sr. presidente, é preciso attender ao
interesse individual e ao interesse publico; mas é
preciso tambem não fechar os olbos á razão e não
cerrar os ou\'idos aos preceitos da moral e da religião
(apoiados); releva não attender só ,ao interesse mate
rial' da sociedade, mas tambem aos mteresses moraes.
(Apoiados. )

Que pretendeis vós, advsrsarios da proposta no cs~



- 320-

tado actual da opinião publica? Quereis uni amenW
um certo numero de libertos por anno? Nada admittis
para mitigar o cativeiro actual? Não quereis riscar
da nossa legislação o principio mais odioso da insti
tuição actual, .IlIho dos costumes orientacs, que é
tranmittir-se a desgraça do cativeiro pelo sangue?
(Apoiados.) E acreditais que deste modo podereis
aquietar os espiritos dos homens livI'éS, e mesmo
tranquillisar a população escrava e tornal-a màis sub
missa aos seus senhores? Enganai-vos, senhores.
(Apoiados. )

Para esta questão não l1a senão uma de ires soh1
ções: a emancipação simultanea e immediata, caril re
gimen preparatorio anterior oú posterior; a emancipa
ção difl'erida, mas tambem simnltanea ; a emancipação
lenta, mas progressiva, pela liberdade do ventre, acom
panhada das outras mediuas que aconselhamos. Por
este terceiro meio minora-se e allivia-se a conilicão da
geração actual, concedendo-se ao mesmo tempô que
as gerações futuras nasçam sob a aurora da liberdade.
(Apoiados. )

Não é possivel, senhores\ que depois de meio se
culo de existencia poli tica o legislador brasileiro, ou
vindo as vozes de sua consciencia, consultando o estado
ela nossa civilisação eas eKigencias da opinião Ulii versal
sobre esta materia, se limite apenas a permiLLir um
numero maior ou menor de manumissões, deixando
em nossa legislação esse principio de outros tempos,
que o cativeiro da mãi deve-se transmittir forçosa
mell te a seu fi lho! (Mnitos apoiados.)

O meio i ndirecto que apontais vem trazer um grande
gravame sobre toda a nação ou será improficuo' e
inefficaz. Os seus eJIeitos economicos e sobre a die;
ciplina dos estabelecimentos seriam o que tanto re
ceiais da proposta do governo!

Cumpre, senhores, que respeitemos os direitqs, que
defendamos os interes es dos proprietarios de escravos;
mas não é possivel que a esses direitos, que a esses
interesses sacriüquemos os direito e interesses de
toda a sociedade brasileira I (Mttito bem; apoiados Te
petidos da maioria.)

Um grande fundo de emancipação eria tributo muito
pe~ado, seria o desvio de uma grande parte das rendêls
publicas, que devem teI' sna app/icação aos caminlios
de feno, á~ estradas ordinarias, á navegação por vapor,
a co\onisação, e á tantos outros melhoramentos ma...
teriars e mornes, (Muitos apoiados da, maioria.)

\ ,
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o SR. ANDRADE F1GUEInA :-E a proposta não Llcsyi:l
as rendas publicas?

(Ha outros apa'rtes.)
O SR. PRKSlDEr\TE DO CONSELHO :-Esse projecto vinh:l,

pois, gravar toda a população sem satisfazcr em nada esta
generosa aspiração nacional, pOI'que ex!lauria os cofres
publicas para emancipar por um lado, ao passo que a
escravidão se perpetuava por outro lado; e perpe
tuava-se debaixo desse principio odioso, que os nobrcs
deputados querem manter, de que o parto deve seguir
a condição do ventre, principio que um distincto Bra i
leiro, o Visconde de Cayrú, não suspeito a quem se preza
de ser conservador, condemnára desde os primeiros dias
de nossa independencia.

Eu me abstenho, Sr. presidente, de considerar os
outro graves inconvenientes do planá que deixou en
tre, er o nobre deputado por Minas Geraes, e passo a
occupar-me dos pontos principae da proposta. Não
acompanharei nesta occasião ao nobre deputado pela
provincia da Bahia (o Sr. Barão da Villa da Barra) nas
observações que fez sobre disposições secundarias da
mesma proposta, vou aos tres pontos callítaes: liberdade
do ventre, peculio, direito de redempção.

A liberdade do ventre offende o direito do senhor do
escravo? Nin~uem aindn o disse, nem poderia susten
tai-o. (Apoiados.)

O direito do senhor sobre a escrava não é um direito
natural, mas um facto consagrado pela lei: é um direito
.legal, mas não legitimo, como o reconhece o nobre de
putado por Minas; não vai esse direito por principias
que devamos respeitar, até ao ponto de reduzir a mulher
escrava á condição dos animaes irracionaes, cujos [ructos
pertencem áquelle que é seu dono. (Muito bem.)

O principio de que o 111110 da escrava é tambem es
cravo é um, principio do direito civil, que a lei civil
póde revogar. (Muitos apoiados da maioria.)

O SIl. PLNTO DE CA1\[POS :-E' um principio horroroso.
(Apoiados.)-

O SR. PRESlDENTE DO CONSEl.HO: - Supponho que este
ponto n[.:> soffre contestação; creio mesmo que os
nossos proprietarios agricolas não se preoccupam coIl1 a
liberdade do ventre senão pejas consequencias que lhe
attribuem. Se este principio fosse ~ontestado, eu .ap~e

sentaria as autoridades que tornam lDconcusso o dIreito
que tem o legislador de deragar a doutrina .hoje. em
vigor, e que é sem questão alguma a base maIS odlOsa
e injusta da escravidão. (lIfuitos apoiados.)

41
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Mas, diz-se a liberdade tlo ventre. que tem por um
remir as gerações futuras, traz grandes inconvenientes
para a disciplina dos estabelecimentos agricolas.

Senhores, apreciemos esta questão com animo tran
quillo.

Quaes são os inconvenientes? Eu sei, e tambem o disse
quando faltei perante o conselho de estado, o que a ima
ginação pMe conceber a esse respeito. Eu produzi as
razões que li nos traball10s ele Broglie e de outros eSGrip
tores. Tambem em França, qllanjo se apreciaram os
di/Ierentes ystemas, imaginou-se que a liberdade de
ventre podia excitar nos escravos o desejo da liberdade,
que essa união de condições dill'erentes seria perigosa.

Pois bem, Sr. presiden te, este meio já foi praticado
em outros Estados (apoiados); até mesmo foi propo to
por aIguns dos governadores e conselhos das colonias
francezas, como a solução mais razoavel, como a otução
métlia en tre os ex tremos, acrescentando elle que nessas
colonias já isso se praticava sem inconveniente algum.

O SR. F. BELIZ.\RlO:- Fallou-se em perigos e não em
inconvenientes.

(lIa outros apartes.)
O SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO: - E o inconvenienLe

não póde ser perigoso? Peço aos nobres depulados que
me respondam depois: agora deixem-me proseguir.

O Su. F. BELIZAIllO : - Assim V.-Ex. vai modificando
suas opiniões para mais facilmente responder.

O Su. ANDIUDE FIGUEIRA.: - Quantlo encerrarem terá
resposta I

VOZES: - Ora I ora!
O Su. PRE !DENTE no CO:'/SHLflO:- Diziam elles: este

sysLema já está em uso sem damno algum. E qual pMe
ser o incon venien te, Sr. presiden te?

Quantlo tive de en unciar Juizo pela primei ra vez sobre
a reforma de que ora :10S occupamos, atloptando e ta
solução como a mais prudente, tambem considerei os
seus inconvenientes ....

O SR. GAMA CERQUEm..\.:- V. Ex. fallava de um plano
inclinado, onde não se pôde parar I

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - ... , mas preferi
esse meio a qualquer outro, e .continuantlo a reflectil'
sobre a materia, vi que já eslava elle em pratica entre
nós. Eu sabia que o estava na servidão domestica, mas
reconheci liJ:uc até em estabelecimentos agricolas, e sem
que tivesse trazido o mais ligeiro abalo. E conside
rações de muito peso, como as que fez a iltustrada com
missão especial, nos devem persuadir a todos de que a
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8sérH::i não púue fica r mais dcs<;on [en Le do seu ca Li
"eira, porque vê seu filho livre. E' facto que já se dá
.;lntre nós, é facLo observado que as mãi' trabalham e
juntam as doações que podem obLer para a libertação de
seus filhos, preferindo a alforria de tes á sua propria,
(Muitos apoiados da 1naio?'ia,,)

Sendo is 1.0 assim; Sr. presidente, onda tambem certo,
como ha dias nos recordou o nobre deputado pela pro
víncia da B1hia (o Sr. Junqueira), qne enLre nós este
sen timento das escra vas para com seus fil hos é tão in·
tenso, que scenas as mais trist,es se têm dado, prefe
rindo muitas vezes eUns sacrificar o Jrucl.o de suas en
tranhas, para não vêl-o no cativeiro; se é certo que
este facto já foi motivo de serias apprehensões para
os fazendeiros de um districto do Rio de Janeiro, cm
185i ou 18tí5, devemos esperar que a solução proposta
não produzirá os inconvenientes que à 7J1"'Íori podem-se
imaginar, e que foram ponderado quando esLa mate ria.
se discutiu em França, merecendo porém, mais apreço
as razões cm contrario. (AZJOiados.)

Sr. presidente, sempre reconbeci que neste assumpto,
00mo cm qualquel' reforma social, toda mudança tem
~nconveniente. ; mas quando todos os interessados pro
cedem com pl'udencia, aceitando o que nãopóde deix.ar
de ser feito, con ten tando-se com as soluções mais mo
deradas e razoaveis , quando todos de boa vontade con
correm para que o principio henefico da lei surta toclos
os seus efIeitos, sem as desvantagens que por outro
lado se possam receiar; quando assim se procede, Sr.
presidente, as grandes reformas sociaes, que nascem
de uma inspiração, para assim dizer, divina (apoiados),
que não podem deixar de ser ahençoadas pelo Creadol'
(apoiaclos da maioria), vão por diante sem trazerem os
grande abalos que assustam quando ellas se iniciam, c
os grandes desastres que os territoristas são tão faceis
em propbetisar. (Apoiaclos da maioria.)

Mas, perguntar-me-hão aqui, esses menore livres
como ficam? Vão ser sacrificados, responderão os nobres
deputados,porque falta ao senhor da escrava o interesse~

que antes tinha de criaI-os, para teI-os como escravos e
gozar de seus serviços por toda a sua vida; ora, desap
parecendo esse interesse, os senhores não prestarão
tantos cuidados ás suas crias e as consequeucias serão
funestissimas.

Sr. presidente, quando se falIa nas rcsis tencias que·
nestes ultimos mezes a pl'esen te reforma tem enco~1

Irado da parte de alguns prop\'icLal'jos agrícolas do RLO>
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de Janeiro, os nobres deputadosdissidentes.ão os pri
meiros a apregoar a notavel humanidade desses e de
todos os nossos lavradores. (Jl1uitos ctpoiados.)

Eu tamb m já o disse aqui em outra occasião que não
só por humanidade, mas tambem por interesse, desde
1850, o cativeiro no Brasil tem sido muito suavisado ,r
morlifir.ando-se beneficamente as relações do senho
para com o escra vo . .

Se, pois é certo que os nossos proprietarios agricolas
são tão humanos e tão caridosos, como suppôr que
elles abandonem essas crianças só porque ellas nascem
livre. ?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:-Porque converte-se a ca:
ridade individual em caridade aflicia!.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Eu vou mostrar que
ne te caso não falla só a fa vor dessas crianças a humani
dade, falia tambem o interesse dos proprios lavradores.
(Apoiados.) Se, como diz um moralista, e com mui ta
raz;-o, felizmente 1)ara a sociedade a virtude não é só
um 1)receito moral, é tambem um interesse, no caso
ac tua [ pa ten têa-se a verdade desse profundo pensa
men to, porque o bom tra tamen to dessa pobres crianças
seJ'á virtude e será tambem interesse.

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Deixa de 3er virtude, é
obrigação juridica.

O SIl. PRE-IDENTE DO CO:'\SELHO :-0 nobre deputado,
como cruel' que eu discuta esta questão, inteJ'rompen
do-me a torlo o momen to?

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Porque V. Ex. está con
fundindo cou.as distinctas.

O SIl. PRESfDENTE DO CONSKLHO :-Mas V. Ex:.. depois
me responderá. Deixe-me pJ'oseguir e depois destruirá
facilmente tudo qUilnto eu digo, tirando da minha
confLlsão uma victoria completa. (Hilaridade.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Bem, esperarei.
O Sn. PRESIOENTE DO Co SELHO :-Sr. presidente, ()

senhor tIue, fa Itando aos dictames do seu coração, 01vi
da ndo precei tos do christianismo, abandonar essas
crianças, poderá esperar que suas escrava!> sirvam como
antes '7 Não comprehenderá elle por outro lado que a lei
libertou es es individuos por um principio santo, de
alta conveniencia social, e que se o cativeiro é um
mal, de que somos todo culpados, incQmbe-nps a todos
concorrer pa ra remir-se essa grande falta e tirar a nossa
sociedade das condiçõe~ excepcionaes em que se acha?

O abandono do filho da e ravas levaria, ele certo,
o dese~pcf'o ú::; mais e aos pais (l1witos apoiados), ecntão
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o serviço destes seria ajnda mais constra gido, menos
efficaz do que boje, (Apoiaclos.) Logo, o 'nLelligenLe
seo hor ba de comprehender qU~J não sól por bumani
(latir, mas ainda por interesse elle deve olhar para essas
~]' aLuras. '

1\1as, Sr. presidente, isso não é tudo, quando se con
sidera a questão pelo lado do inLeresse. O projecto
olferece uma indemnização aos 8 annos. Quando essas
creaturas, que a lei toma sob a sua protecção e a quem
restitue a liberdade, que é de origem superior, quando
essas crea toras chegarem aos 8 annos, o senhor ou
recebe um ti tulo de renda de 600/$, com o juro de-6"1.
ao anno, extinguivel no ,fim de 30 annos, ou opta pelo
seniço desses menores até aos 21 annos.

Esta indemnização, Sr. presidente, não é pouco im
portante (a.poiaclos), pois que no fim dos 30 annos, a
juros simples, não calculando o juros compostos, dá
1. : 080". Suppondo que o menor aos 8 annos seja ava
li3do em 300:' (que é o maximo da indemnização que
marcava o projecto de um illustre fazendeiro que tem
a ento no senado), no fim dos 30 annos o senhor da
mãi desse menor terá amortizado o seu capital de 300$
c reoebido o juro de 8 2/3 %. Se, porém, preferir os
serviços, tel-os-ha por 1.3 annos, para se pagar dos
cuidados e despezas da criação do menor até 8 annos.

QUClndo, Sr. presidente, pedi hoje á camara que não
separasse lesta questão as inspirações da religião e da
moral, foi porque reconheci que uma reforma destas
não póde ter unicamente por causa e por estimulo o
interesse material. (Apoiados.) E' preciso tambem que
o senhores de escravos auxiliem a. nação a lavar esta
mancha de que todos somos culpados, ou antes de que
nenhum de nós é culpado, porque a escravidão é um
triste legado que recebemos de nossos maiores. Os pro
prietario, de escravos devem por sua parte concorrer
para essa grande obra. Consultemos os seus interesses
até onde possam ser attencliveis, mas não colloqu~mos

es es interesses acima e muito acima da questão de
consciencia universa I, da dignidade e das convenien
cia do paiz I (Apoiados.)

Passo, Sr. presidente, ao peculio. O peculio, senho
res, que tambem pareceu uma concessão exagerada,
é uma da medidas, a meu ver, mais &propriadas para
mitigar a condição do cativo. O pec'Q.lio obtido pelo
trabalho do escravo não deve ser propriedade delle?
Deve continuaI' o e,Gl'aYo na incapacidade absoluta de
adquirir e po.suir?
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SI'. pie idenle, se a di posição do peclllio ficasse
corno eslava con.ignada na proposta, seria, ainda assim,
Uul principio irrecusavel, mas a nobre e illustrada com
mi 'são e peciai, ced.endo ás prevenções que se levan
taram contra uma idéa já recebida entre nó , já aceita
pelos nossos proprietal'io de escravos, tirou a condição
obrigatoria do peculio, e di. se: o peculio pelo trabalho
, economia do escravo só poderá dar-se por consenti

mento de seu senho!'. Então que outro peculio póde
ter o escra vo sem consen li men 1.0 do senhor? O que vier
<la philanlropia de terceiro: . .l\fa ,senhores, i to não é
um direito sagrado que todo senhor de escravo deve
respei lar?! (Apoiados.)

Qual é o facto que se ob erva entre nós? Tenho con
versado com mui los propriel.arios agricolas, e lodos elles
me têm dito que o peculio já eslá admittido. Se assim
é, senhore., quando uma lei não faz mai do que con
verter em dir ito UlUa ordem ele cousas que já existe
de facto, essa lei póde ser taxada de violenta? Não é
moral, não é justa? (A]JOiados.)

Sr. presidenle, lodos os que têm pensado sobre esta
reforma, não sÓlJlenl.e sob o ponto de vista do interesse'
material, mas tambem á luz dos iuter sses mOI'aes, todos
dizem que o direi to do pecul io é uma das con olações
mais gratas ao escravo. E' o principio (Jue o rehabilita
até certo ponto nas condir;êies da sociedade civil, e que o
tira dessa condição extrema em que o escravo é con
siderado exclusivamente como cousa. E' o direito de
adquirir e p03. uir pelo seu trabalho e pela sua econo
mia, e, segundo as emendas da illustrada commissão
especial, com o consentimento de seus senhores. E' um
estimulo ao trabalho e á sobriedade. Isto se praticava
tambem nas colonias franceza e ing-lezas.

Dizem os relatarias francezes (e note-se que nas colo
nias francezas ainda vigorava o cod igo negro), dizem
esses relatarias, que era permittido aos parentes de um
escravo, que pertenciam a outros estabelecimentos, irem
receber o peculio do fallecido que não tinha herdeiros
en tre os escravos do mesmo senhor.

Esta concessão do peculio, Sr. presidente além deser
um favor moderado e justo, e já em uso entre nós, é
tambem do interesse do proprietario. Na quadra em que
vivemos, sob a influencia das idéas ela nossa civilisação e
<lo nosso seculo, mitigar a cOlldição do cativeiro é não
só obl'a de humanidade, mas calculo de interesse bem
entendido.

Quaes foram na !l.merica os escravo mais doceis, mai
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obed~entes e mais fieis? Foram os uas colonias espa
nholas. Perguntai ao historiador pOl'que, e elle vos
l'esponc1el'ú: porque de~de o principio os hespanhoes
concederam ao escravos o peculio e o direito de resgate.

Foi pOI' isso que, quando Bolival', Quiroga e outros
pa tl'Ío tas quizel'am sublevar todas as ma sas con ll'u a
metroP9Ie., viu-se esse grande espectaculo dos escravos
das colol1las sul-americanas, longe de acompanharem
os revolucionarios, fugirem e acompanharem os seus
senhores.

E' um facto que falia lJeTIl alto, SI'. presidente:
quando o cativeiro é mitigado, ganba o escravo e
ganha o senhor.

A" :lpprehensões, que se levantam a respeito (lesse
artigo da proposta, nascem de que a legislação do Brasil
foi muito omissa quanto aos direitos naLuraes do es
cravo, deixando tudo á humanidade dos senhores. os
outros paizes não houve essa confiança ou dil'eiLO ab
soluto. Veja-se mesmo o codigo negro da França e os
regulamen tos inglezes e hespanhocs. At tendia-se ao
tempo do trabalho e ás horas que devia ter o escravo
para o culio religioso, pal'a o seu descanso e para o
seu peculio. Regulava-se o trabalho segundo as con
dições de idade, e nunca se consideraram es tas dispo
sições legaes, garantidoras do homem escravo, como
attentado contra a disciplina dos estabelecimentos agri
colas; pelo contrario, onde a e cravidão era mais rigo
rosa, ahi seu' males se manifestaram com mais feio
aspecto.

E' ainda bem notavel o que nos acrescenta a hi toria.
Os nobres deputados sabem que S. Domingos foi

theatro de scenas sanguinolentas. S. Domingos era o ar
gumento que empre se apre"elltava contra essa idéa
santa de emancipação. Pois bem, senhores, ::l. Domingos
em parte era dominio bespanhol, e quand.. se deram
aquellus scenas a parte hespanbola da ilha de S. Do
mingos fico,u tranqu illa I

E' que concessões bem entendidas, como as da pro
posta do govel'l1o, filhas da razão e filhas 0.0 nosso credo
religioso, não produzem males, e sim bens.

Passo ao terceiro ponto capital, o resgate. Oresgate
lambem afigurou-se entre nós uma cou 'a nunca vista,
pareceu a muitos um perigo para a disciplina dos esla
belecimen tos agricolas.

Já mostrei, senhores, que sempre houve o resga te nas
colonias hcspanholas, e vós o sabeis, melhor do que eu,
(lue o l'esgalejá estava admittido desde o direito romano.
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Pergunto se haverá senhor que, quanuo um ·escraro
se lhe apresente com 9 seu justo preço, e lhe peça
alforria, 111'a recuse? Qual será o senhor que possa fazei'
isso? Quando a alfeição a esse escravo o não mova, 11a
de movel-o outro sentimento, porque é' levar muito
longe o regimen da escravidão, pretender que fiClue
no cativeiro quem póde remir-se pagando o &eu justo
preço I (Apoiados.)

Para não cansar a camara deixo de ler considera çôes
muito eloquentes e juridicas do Visconde de Cayrú solJre
este ponto.

Ha, outrosim, na proposta ore gate por ontracto de
futuros serviços, e a illustrada commissão e. pecial
tornou e~te resgate dependente do consentimento do
senhor.

On<:1e está, pois, Sr. presidente, a causa de tanta ce
leuma e de tan ta estranl1eza? Onde estão os horrores
com que se tem procurado indispôr a classe agricola
contra esta reforma, que aliás todos reconhecem neces
saria, divergindo unicamente quanto aos meios?

Senhores, eu peço aos nobres depu tados di sidentes
que se circumscrevam á materia em discussão. (Apoia
dos.) Deixemos as nossas quereJ1as poli LIGas para ou tro
terreno, para outra occasião. Vamos discutir unica
mente a reforma do estado servil! E' isto de alto
interesse para toda a cla~se agricola. Se elia bem com
prebende os seus interesses, Jeve queru que esta
questão se resolva, e não continue como uma espada
pendente sobre sua cabeça, sem saber o que pretende
fazer o legislador, sem saber qual a lei em que viverá.
(Apoiados. )

Entretanto, quantas circumstancias não podemsutgir,
que excitem os espiritos, e que tornem amanhã impos
sivel o que boje é tão facil? (Muitos apoiados.)

Senhores, quando o Duque de Broglie, rejei tan:lo este
systema, preferiu o da emancipação immediata e si
multanea, elIe referiu no seu relatorio o seguinte:
( Dizem os conselhos coloniaes que a outra solução (a
da liberdade do ventre) ha 10 annos seria aceitavel,
mas que lloje já não é possivel. ) Os nobres deputados
dizem-nos: sejamos prudentes I Eu lhes respondo: sim,
sejamos prudentes, mas não imitemos a sabedoria da
quelles prudentes, que cl1egam sempre tarde por medo
de. pronunciarem-se muito cedo I (Muitos apoiados,
mttJto bem I)

Sr. presidente, o nobre deputado pela provincia dG
Ceará terminou hontem o seu discurso, phantasiando
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um 'cho de além-mar, que devia recordar-me os de
veres da posição cm que S. Ex. considerou orninisterio
e a maioria. Eu direi por minha vez ao nobre deputado
que elle, attentando bem para a posição que tem to
mado, e reOectindo sobre os factos de nossa vida poli
tica, 11a de ouvir tambem um 'écho de além-tumulo,
dos fundadores de nossa indepandencia, auvertir-lhe ;
Extremado conservador e joven estadista, não ataquei,:;
as instituições em nome do partido conservador; nãu
digais perante um parlamento ele catllolico'\, que a r 
ligião não deve inspiral-o quando se trata ele uma re
forma desta ordem! (M1LÍtOS aZJoirHlos; muito bem.) A
religião é a luz que deve illuminar todas as consciencias
(apoiados); o El'angelho é o codigo dos codigo (apoiaclos),
e a nação que, quando se tra ta destas grandes medidas
nacionaes, teme li inOuencia da moral e da religião,
e ·sa nação expõe-se ao socialismo bi·utal e feroz que
ainda ha pouco fez e tremecer o mundo civili ado I
(Apoiados; ?nuito bem, 'm1LÍtO bem.)

(O 01"(l,d01' é comprimentado por muitos 51's. dejJ1Ita.clos.)

DISCURSO

pronunciado na camara dos deputados rm 3'1 de Julbo
de 1871.

( Emancipação. )

Estava em discussao o arl. 4.° do projecto.

o SI'. Visconde do RIo-RI'aRco (presidente
do conselho.) (attenção): -Sr. presidente, quanto mais
estudo e medito sobre a materia ora sujeita ao debate
desta augusta camara, mais me convenço de que a illus
trada opposição erra o alvo de seu. patriotismo, e sacri
fica os interesses reaes do Estado (apoiados enào apoiados)
a apprehensões infundadas ou exageradas; e pensando
assim os nobres deputados dissidentes tendem, sem o
quererem, é certo, a dar realidade e corpo aos perigos
que imaginaram ...

(Ha muito~ apm'te que cobrem a vo:t do orador.)
42
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E:;ta interrupção, Sr. pt'esiuente, que já ameaç -me
desde ns primeiras palavras que pronuncio, está pro
vando que a paixão é má conselheira, que a tolerancia
não é. compativel com o estado em que se acham os
cspi ri tos dos nobres deputados I (Apoir.ulos.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - E' apenas um protesto
contra os encerrameutos.

(Ha out'ros apa7'tes.)
O SR. PRESIDEl TE DO CONSELlfO: - Sr. presiden te,

salvo as in tenções dos nobres depu tados, respei to 'suas
convicções, mas tenho direito de enunciar IivremenLe o
que penso, uma vez que me imponho, não só por dever,
mas cordialmente, estas resLricç5cs, clue LCJm siuo a
medida do meu procedimento neste e nos demais de
bates em que bei tido a honra de achar-me empenhado
com a illu trada minoria.

Nossos il1ustres adver arios não ces 'am de queixar-se
contra o govel'llo e a ma ioria, de que são. tolb idos no
livre exercicio do exame e discu,são desta impol'talltlf
materia. Sr. presiden t~, po to que a accusação eja
injusta (apoiados da maioria; não apoiados da opposição),
á vista dos factos, que estão patentes a todo~, peço, en
tretanto, licença á illustrada minoria para oppÔ'r-lhe
algumas ob ervações, não tanto em defeza do gabinete,
que está resignado á injustiça com que é tratado, mas
em homenagem ao civismo de que tem dado provas
a maioria desta casa (apoiados da maioria), e que lhe ha
de assignalar um lugar distincto e muito honroso em
nossa historia politica.

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA: - Civismo jã negado
pela imprensa ministerial, que zurziu a maioria.

O SR, PINTO DECAlIlPOS: -Que imprensa ministerial?
V. Ex. já quer ver se indispõe a maior'ia com o ga
binete?

(Ha outros apartes. )
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-0 encerramento é

uma medida autorizada pelo regimento desta casa: todos
os gabinetes e todos os partidos têm usado deste meio.
Julgou-se necessario que esse recurso fosse constituido
em lei desta camara, quando pela marcha dos debates se
reconh@ce que a discussão não tende a esclarecer, mas
im a fazer perder tempo e impedir deliberações que

a maioria julga indispensaveis e urgentes.
O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA: - Pela minha parte

protesto! Tenho discutido conscienciosamente e com o
maior escrupulo que me tem sido, possivel I (Apoiados
da opposíção.) E' uma Ílljuria d.izer que lIuando djscu-



timo fazemos perdei' tempo: appellamo. para o. nossos
discursos I

UIIIA Voz: - VV. EEx.. o que qucl'Cm é impedir a
todo custo a passagem da reforma, c por isso, ou não
fazem casa ou protellam a di cu são.

(Trocam-se outros apartes; o Sr. presidente reclama at
tenção .)

O SR. PitE lDENTE DO CONSELHO: - Sr. pre iden te, fa 110
em geral, e peço licença aos nobres deputados que me
permittam o uso da palavra, a liberdade da tribuna ....

U.uA Voz: - Nós tambem pellimos uma discussão larga
sobre este assumpto.

O Sn .PUESIDENTE DO CONSELHO: - Se a discussão lJo
reclamada pelos nobres deputados tem por fim estas in
terrupçõe , que não servem enão para azedar os an i
mos e tolher a verdadeira discussão ... (Apoiados e não
apoiados.) ,

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -E' um correctivo dos en
cerramcntos.

O Su, PUESIDENTE DO CONSELHO: - ... os nobres depu
tados estão justifieanclo a accusação que dirigem ao ga
])inete e á maioria. (Apoiados da maioria.)

DlI1.\ Voz: -Quando e pretende protellar e impedir
que haja sessão, a resposta deve ser o encerramento.
(Ba muitos apa1'tes.)

O SR, PnEStOE TE DO Co SEU'IO: - Onde se viu tanta
intolerancia ? I Acaso presumem os nobres deputado
que tt~m o direito de impÓl'-me silencio? t (Apoiados da
maioria.) ão o conseguem, não podem escravisar a
JIlin ha palavra, eu 1i1('s asseguro! (1I1'ltito blJln, eapartes.)

Desrle a discus ão do voto de g-I'aça', SI'. presidente,
fir;oll bt'Jll manifesto que a illustrada oppo.ição,levada
. em duvida por suas convicções, vendo nesl.a proposta,
não uma medida ne e~, cHia e de grande interesse pu
blico, mas apenas um grande perigo, uma ameaça aos
intercs esque lêm tOlllado a peiLo defender, e que nó:
por nossa parte lambem flueremo. re. guardar, desde
essa oera. ião, digo, llloslrou que tinha jurado ao cu
paLrioti. mo Ilão entrar neste dC'balc para melhorar él
proposla do goverllo, ma. unicamente para impedir
(lU lia po~sa passar Jl('. Ia ca a a ser l'emeUic!a cm
iempo ao oulro ramo do poc! 'r legislativo. (ll1ter
l' lf,lJçÕeS .)

DI ver o não poc! ia ser o in lell 1.0 da iIlu trada mi
noria (ju:mdo, desde o volo c! gralfa. ,por uma emencLt
f'()1l1 referencia a esta proposla, pretendeu condeOlnaJ-a
<lnle. ele loela c qualquer di. cussão. (Apoiarias.) O.. farlu>-
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posteriores a estas manifestações de nossos a lversarios
oque têm revelado? ACaso os nobres deputados que
rem melhorar a proposta ou substituil-a por outro pro
jecto que preencha o mesmo fim, que no alto conceito
de SS. EEx. satisfaça essa grande necessitlade social
por modo mais prudente e justo? Seguramente não.
Desde o voto de graças que se nos annuncia um pro
jecto substitutivo, mais de uma vez o temos pedido á .
illustre minoria, para que possamos tomal-o em consi
deração ....

a SR. ANDRADE FIGUEIRA :-0 que está em discussão
é a proposta do governo.

aSR. PUESIDEN'fE no CONSELHO :-A resposta é sempre
a que acaba de dar o nobre deputado; mas, se a proposta
está em discussão, é para que, seja emendada ou sub
stituida por outra solução mais conveniente. (Apoiados
da m(tiOl'ia.)

O Suo DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-Novo principio I
Quem não apresenta substitutivo está privado de cen
surar a proposta I

O SR. ARAUJO LlllIA :-Quem não emenda ou substitue,
nada quer, ou an tes quer o statu-quo.

(Ha outros apa1'tes.)
OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Tem-se dito que o

projecto salvador lião é apresentado, porque a 2.' dis
cussão não permitte que o seja senão por emendas a
cada um dos artigos, e deste modo não poderiamos
apreciar cm sua integt'a o pensamento da illustrada
minOria. Acaso uma tal razão desculpa tão grande e pro
longado mysterio em materia desta ordem? Oque pdva
que a illustre minoria mande para a mesa oseu projecto,
para que sp.ja conhecido da maiori~ e de todo o paiz,
para que desde já medi temos e possamos votar conscien
ciosamente sobre elle? (Apoiados e apat'tes.) Para que
este mysterio'? I Acaso os nobres deputa10s receiam que
o fructodesuas profundas ::ogitações lhes seja usurpado?
1\las não antepondes a tudo o grande interesse social,
que devemos ter por alvo, que deve ser o objecto de
nos os constantes esforços nesta como em qualquer outra
questão sujeita ao parlamento? Não tendes tantas vezes
censurado o gabinete pela supposição de que será re
fractario a toda e qualquer emenda que a discussão
demonstre ser necessaria? ..

aSR. ANDRADE FIGUEIRA :-Tem provado.
OSR. Pn.ESIDENTE DO CONSELHO :-E no entanto não ou

vistes, ha pouco,o nobre deputado pelo municipio neutro
dizel'-no~ : « Aceitastes as emendas da commissão, estai
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humilhado; a commissão melhorou o vosso projecto, e
vós passastes pelas forca caudinas <la commissão es
pecial! J De sorte, Sr. presidente, que, se o ministerio
se apresen ta com as suas convicções formadas, e declara
á illustre minoria que não póde renunciar a elIas em
quanto não fór convencido do contrario, diz-se que ~
ministerio é clictatorial, é absoluto, ou antes não póde
ceder, porque obedece a uma força superior c occulta !

Se o ministerio demonstra, se convence por factos
que não quer senão que os in toresses publicos sejam
bem debatidos, e, em conferencia com a commissão es
pecial, acei ta as emendas que esta em sua sabedaria
julgou necessarias, não só para melhorar o projecto,
como para dissipar as prevenções que a illustrada mi
noria tem levantado contra eUe, diz-se-nos que fomos
llUmilbados, que o ministel'io não devia ceder, que lhe
cumpria ustentar a sua proposta em todos os pontos
e virgulas!

O SR. DUQUE-EsTRADA TEIXEIRA :-0 que se disse é que
o projecto era tão máo, 'que tinha soffrido modificações.

(Ha antros apa1'tes.) ,
O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO: -Sr. presiden te,

correu largamente o debate sobre o art. 1.0, e o que
vimos ~ ...

OSR. ANDRADE FIGUEIRA:-Apenas 16 horas I
OSR. PARANHOS :-Como i6 húras'? I Desde Maio que

VV. EEx. di cutem esta reforma a proposito de tudo 1
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHo:-Quando esgotados

os meios,peLos quaes a i Ilustre minoria procurou impe:lir
que esta materia viesse á ordem do dia, inscreveram-se
para discu.lÍr a proposta. quasi tantos oradores quantos
são os membro que compõem a illu tre dissidencia(in
terruPf'ões), e os seus chefes osten ivos, que nos deviam
trazer a este debate sua ultima palavra, collocaram-se
cm ultimo lugar I

E' assim que se discute uma materia tão grave e ur
gt:n te? E' a sumpto este que deve servil' só para os
tentação de eloquencia, para exercicio tle oratoria? ..

O SR. CRUZ l\IACHADO:- V. Ex:. não tem o direito de
dizer aos deputados que [aliaram sobre a materia, in
clusive o Sr. Barão ela Villa da Barra, que o fizeram
para exercicio je oral.oria.

(lIa olttros apa1'tes; o Sr. lJresidente 1"eclama (Lttenção.)
O SR. PRESlDENTE DO CON ELBO:- 1'. presidente, os

nobres delJutado não ces am de interromper-me,. mas eu
lhes aS"egul'o que hei de chegar ao fim de meu eh c!!-I' .. o

ão empreguei, , 1'. prc"idcnte, expressão alguma lOJU-
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riosa (mnilos apoiarlo); sou o primeiro a fazer ju tiça aos
talentos que se têm manifestado ne. tn debate pOI' parte
da nobre opposição. Ouvi os eus discursos com a maior
attenção, apreciei os esforços de intelligcncia que fizeram,
no pon lo de vista em que se collocaram, para comba ter a
proposta: quando fallo em exercicios de ora toria, é
porque se tem dito que era preci'o que fallassem neste
debate todos os membros da honrada minoria.

UMA Voz: -E não fallaram senão. eis.
OSR. PRESlDEN'rg DO CONSELHO: -Não Ll precio, portanl.o,

em cou aalguma os talentos que seman ifestaramem oppo
sição á proposta; não está em meus habi tos de'conllecer
o merilo alheio (muitos apoiados), e nPIll sequer faltar á
cortezia devida ao outro. (Apoiados.) O que digo, po
rém, é que não podemos, em uma discus ão desta or
dem, satisfazer aos desejos da honrada opposição; em
parlamen to algum se admitte uma discussão tão ampla
como a que nos traçou o programma da illustrada
minoria, (Interntpções.)

Em conclusão, SI'. pre idr.nte, direi, sobre este inci
dente, que não me compele indicar quem devia ter a
prioridade neste debate, por parte elos nossos adversa
rio : usam de um direito seu, e direito que ninguem
lhes pMe contestar, mas o que eu es[ erava era que os
oradores escolhidos para encetar o debate da proposta
do governo tratassem propriamente da que. tão, e nós
não vi mos nem estamos venio senil o thema univel'Sal
com que tem sido combatida a proposta, o thema dos
perigos phantasticos .... , .

OSn. DUQUE-E '1'11.\ DA TElXEmA :-Foi V. Ex. quem
os apontou.

OSIl. PUESIDENTE DO CO:\'SELllO: -. , .do governo pessoa1,
da falta de liVl'e arbitrio por parte da lll'lioria e do
gabinete, proposições todas temlentes a tornar a pro
posta odio él, a fazer incutil' em nos os pl'opl'ietal'ios
agrícolas terrores panicos (ctlJoiados e nào apoiarlos), pre
venções que, se pude scm tomar corpo, seriam sem du
vida alguma o maior perigo para él execução de La ou
de qualquer ouLra reforma.

(En ap01·tes).
A nobre e illu Lrada minoria manifestou-no. ainda o

seu intenlo, dictado sem duvida pelos impulso:,; do eu
patriotismo, de impedir a Lodo o cuslo a pas ag-cm de la
proposta, quando tomoll a re otução de obrigar O.
m Il1bl'OS ela maioria a comparecerem to€los L!iariamente
e Ú hora marcaek1, por mais penoso que i so possa ser a
algum deJlcF, para que hêlja sessão nesta casa, (Apoiados
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da maioria.) o dia em que tinha de faUar o relator da
commissão, o. illustres deputados deixaram de compa
recer para que não houvesse ses ão ...

OSR. ANDRADE FlGUEIRA: -Elle nunca Cfuiz fallar.
O SR. PINTO DE CAMPos:-A seu tempo, meus senho

r es, não se am ijam I ...
OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Vimos em outro tempo

opposição de petO e agua, mas opposição (permi tta-se-me a
expressão, que já tem siLIo empregada) oppo ição de
pm'ede, para que nã'o haja cal>a, é facto novo. (Apoiarlos.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Um protesto contra a força
numerica.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - A gloria, assim
como a responsabilidade deste meio de opposição, caberá
aos illustres deputados. (Apoiados.)

Quando laes factos se ctão por parte da illu trada op
posição, a maior justiça, que a maioria desta camara
e o gabinete lhe pódem fazer, é considerar o seu procedi
mento como tendo por unico movfll a convicção de que
esta proposta não deve pa sal', não deve ser convertida
em lei; mas, se é esta a convicção, se é este o proposi to
dos nobres deputados dissidentes, proposi to manife tado
por tan tos factos, não ha razão paTa que se queixem lle
que a iUu~trada maioria recorra aos meios que lhe fa
cuItíl o regimen to para inutilisar essa tactica e fazer
triumphar a proposta. (AptJiados.)

Feitas estas observações, como disse, cm homenagem
á illustrada e patriotica maioria desta augusta camara,
eu passo a cou iderar as objecções que se têm opposto
ao art. 4.°, e por e, ta occasião, a todo o projecto.

O illustre deputado pelo municipio neutro não se
cansou de dizer-nos que este projecto não contém um
systema simples, mas sim uma combinação de systemas,
que elle, em sua linguagem algum tanto marcial, com
parou a um bombardeamento de fogos cruzados contra
a lavoura. S. Ex. verá, pelas obseI'vações que vou su
jei ta r ao seu esclarecido juizo, que elle não tem razão, e
que estas suas censuras são apenas dictada pela pre
venção em que se acha o seu cspiri to.

O systema do projecto contém uma idéa capital; é a
sua unidade de pensamento, é a sua base. Todas as outras
disposições não são senão meios moderados, prudentes e
justos para realizar este pensamen to.

O projecto contém o systema de emancipação lenta,
mas progressiva... _

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA: - Lenta, nuo
apoiado.
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o SR. ANDRADE FIGUEIRA :-0 projecto é a ausencia
d~ todos os systelnas.

O SR. PRESlDENTE DO CONSELHO:-O illustre deputado
sabe melhor do que eu que o systema do projecto é
um systema já experimentad@, é um dos dou' pro
postos pela commissão franceza de 1843 ...

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXElRA: -Não se chegou ::l

pOr em pratica.
O SR. PRESIDENTE DO Co SELf-{O :-Não foi experimen

tado nas colouias francezas, oude operou-se a emanci
pação simultanea e immediata, mas em outros paizes,

,como mostrei no meu primeiro discurso.
O projecto estabelece, como pl'incipío fumlamcn

tal, que, depois da prom.ulgação da lei, ninguem mai
nascerá escravo neste paiz; estabelece, portanto, como
direito, a liberdade para as gerações futuras; mas ftl'
mando este principio seria passiveI deixar as gerações
actuaes no stat'lt-qIW? Não er'a justo e prudente miti
gar as condições do cativeiro, e dar-lhes esperanças de
melhor futuro? Se nos limitassemos a declarar que se
riam livres os que nascerem depois da lei, o legislador
brasileiro não commetteria sómente uma injustiça, com
.metteria tambem um gravissimo erro, que poria em
grande perigo a instituição que não podemos extirpar
pela raiz. Quaes são as providencias com que o pro
jecto procura, não só no interesse da sociedade em
geral, mas tambem no interesse dos proprietarios
agricolas, alliviar a condição do escravo? Como já
se tem observado, a pbilantropia particular e os es
forços dos proprios escravos ou de seus parentes vão
produzindo annualmente um certo numero de ma
numissõe ; mas o Estado, que é tambem culpado pela
existencia da escravidão entre nós, que é como todos
os individuos, interessado em que esse grande mal seja
curado radicalmente, deve contribuir por sua parte para
o resgate gradual da geração actual.

Eis porque no a1't. 3. 0 estabeleceu-se um fundo de
emancipação, destinando-se para este fim a quota que
o Estado possa tirar de seus recursos annuaes, que
pôde ser maior ou menor, segundo a importancia
desses recursos e 'as circumstancias do paiz.

Este meio auxiliar, este recurso em escala muito
moderada por parte do Estado, foi uma das baterias
que o illustre deputado descobriu no projecto.

S. Ex. mesmo, conhecendo quanto podiam produzir
as rendas que neste artigo se destinam ao fundo de
emancipação, calculou fJlIP não darão mnito mais de
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.OOO:OOO~OOO. 01'a, cnbore ,mil c tàr'1tos con'tos, com
'que o Estado contribua annualn1ente para esta ohl'a
grandiosanão, são de certo um sacl'ificio muito sensivel
nem uID: ~esfalque causado ao trabalho da lavoura, que
póde ~tlhsar esses braços . libertos . O nobre deputado
podena cenSUl'ar esse meIO con1o escasso, mas não o
seu fàndamento. O funão de emanci'Pação pMe ser
maior ou menor, Já o disse, segundo as circumstall
cias; çumpre, porém, ter presente que, quando se
não pMe abolir a éscravidão, deve-se procurar ex
iinguil-a lentamente, não confiando só no meio fntaL
da morte, mas tambem mediante a acção da philantropia
particular e de alguns saCI:ificios por parte do Estado.

O SR. DUQUE-EsTRADA TEIXErRA: - V. E:c repelle
a idéa de seu commen tador officíal?

O SR. PRES~DÉNTE DO GONSE-tHO :-Os ilIustrados 'de
putados até pretendem que o governo impeça os 'Cf~

feitos da morte.
O SR. AN»RADE FIGUE'lRA :-A commissão é que não

'quer que se conte com elIa.
O SR. PRESIDENTE DO 'CBNSELHO :~O que a commissão

'tliz é que não devemos confiar sómente á lei fatal da
morte ti exbncção da cscrnvattlra, que o Estado deve
contribuir tambem para esse fim.; e o rple eu acabo
~e dizer está de perfeito ,acCôrdo com o pensamento
do projecto e do parecer da illustre commissão. E se
ha perfei to acCôrdo, como não se pOde negar, para que
-esses apartes intempestivos que me cortam o fio das
idéas?

Se, em vez de pretender persuadir os illustres de
putados, para trazél-os a um melhor acc6rdo, eu qui
zesse tirar partido das ínjustiças de suas continuas
aggressoes, ea. não lhes pediria senão que proseguissem
-do mesmo modo; porque, ou não ha opinião publica
neste Brasil, ou essa opinião publica reconhecerá que
'Os illlistres deputados querem odebate, mas querem-n'o
uni'Camente por este teÔr, perttirbando os oradores
quedefendem a reforma, não permitlindo que enun
'ciem suas idéas, não consentindo que a camara os
ouça, e danclg sempre ás suas palavras o sentido mais
'Odioso (apoiados), 'quando até o regimento da casa pro
bibe que se imputem. aos or~dores más intenções, e
quando eu, conscio da minha fraqueza na tribuna (não
'apoiados e ,'isadás) , comecei por pedir desculpa se por aca
so me escapas e alguma expressão que pude~se oUender a.l
guns elos membros mais susceptivei da IJlastr:ula lnl
noria.

4.3
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oSn. DUQUE-EETRADA TEIXETnA : - Eu perguntei se
'v. E:c repetlia o seu commentarlor ameia!.

OSR. PRESIDENTE DO CONS~:LHO :-8u ia respondendo a
V. Ex. quando fui interrompido pelo :cu ill.ustre collega
da esquerda.

O SR. AI DRADE FIGUEIRA :-Eu dou apartes, porque
a maioria n50 quer discutir.

VOZES :-Olt I
O SR. ARAUJO LmA: - A maioria o que não quer são

discussões intermina\'cis c inuLeis. (Apoiados.)
O SR. PRESIDENTE no CON ELBO :-0 illustre deputado

pelo municipio neutro, a l[tlem c:tou respondendo, ob
serva qu o autor de um 'ommentllrlO critico sobre a
proposta elo governo av:.l Iiou os recursos do art. 3. 0 em
cêl'Ca de dez mil contos. S.Ex.,queó tlosmaisillustra
dos, c em quem reconheço não só talcn to superior, mas
decidido amor ao e tudo, não póde dtlÍxar dc reconhecer
que este trabalho, (iI[lO de uma penna esclarecida e inde
pendente, deve merccel' muita consideração e respeito.
(Apoiados.) A importancia elos l'ec~rsos que' consigna
o art. 3. 0 póde provar-se por algarismos.

O nobre dcputado sabe bem que a taxa dos escravos,
o impo!>to de transmissão sobre a propriedade escrava,
e o pr'oducLo liquido de loterias não podem produzir
10.000:000,5000.

O Sr.. DUQUE-Es·fRAD.\ TEIXEITIA dá um aparte.
O SR. PRE !DENTE no CONSELIlO :-Sr. presiden te, se a

asseml.Jlóa geral deve votar para a emancipação fundos
superiores aos que destina o al't. 3. o da proposta, é
objecto el exame e de delihel';Jção, que cahe á mesma
;Jssembléa grral cm seus orçamentos annuaes, ou que
,6 opportullamente se poderá resolver.

A emancipação lenta e gradual pMe ser mais ou
menos accelerad;J, segundo os meio que se empreguem
para remir a geração actua!. Se houver recU\'sos bas
tantes para elevar o funelo de emancipação, se as cir
cum ·taneias do paiz, apreciadas no ponto de vista de
seus interesses coi lectivos, as im o aconselharem, com
pete aassembléa geral resolver, c ha de resolver, á vista
desLes elementos de .exame e deliberl1ção.

Quem nos pMe dizer se os nobre depataclos daqui
a alguns annGS não julgarão pos ivel e conveniente
que a con~ignação do al't. 3. 0 seja elevada á somma
de 1O.000:0001)000? Mas para que esta questão presente
mente? Nós não queremos senão um meio de emanc.ipação
lenta e g-radual, que, pondo termo á perpetuidade da
eSt:l'avid50 pelo na~cimcnlo, esLabelectllc10 como [iwite
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maximo o ela vida da gerações actua,es, todavia não
abandone e tas, antes procure mellJorar a sua condição
e d.ar-lhes .tamhem a esperança que lhes otrerecem a
phllantropta lJarticular, o concurso do Estado e os
esforços dos proprios escravos e libertos.

Além destes meios do art. 3. o se disse que seriam
tambem applicadas ao fundo de emancipat:ão as quotas
que para esse fim por ven tura sejam consignadas nos
orçamentos provinciaes e municipaes.

SI'. presidente, esta disposição, que não é obriga
toria para as assembléas pl'ovinciaes e camaras muni
eipaes, que apenas prevê um facLo, e que procura
dar uma Jirecção conveniente ao tl'abalho, a que to
dos devemos concorrer, <.le extinguir gradualmente
a escravidão no Brasil, este artigo, Sr. presidente,
foi apresentado como uma violação do acto addicionall

Para se ver até que pon to se tem levado a exageração
contra a propo ta aventando idéas e suscitando appre
hensães que não poderiam dar outro resultado (se os
nobres deputado con eo-uissem o seu fim) senão pre
venir os proprÍlHario agricola. e todos 0- possuidores
de escravos contra qualquer reforma, seja e. ta, seja a
que os nobres deputado-pos amconceber e tenham con·
cebido em seu espiri to, cu vou ler o que disse o Spectator.
Odesforço, que quero tirar contra oauLor deste artigo, é
fa4er a lei tura das suas calculadas declamaçãe , perante
a camara dos Sl's. deputados. Talvez que o Spectatol' me
esteja ouvindo, e portanto, repito, odesrol'ço, que quero
tirar contra e11e, é ler aqui, e pausadamente, as suas
proprias palavras:

« Já na discussão do art. 2. 0 da proposta conseguira
elle bontem (referia-se ao Sr. deputado Duque-Estrada
Teixeira) mostrar que o governo faltára a todos os prin
cipias que devem guiar o legislador a conceber' e for·
mular aquelle artigo, em que, para não'deixar de contem~
p.lar todos os erros, incluira a violação do acto addicio
nal, dando destino a fundos valado nos orçamentos
provincial e municipal, usurpando á asseJ;llbléa geral at
tribuições constitucionaes das assembléas provinciaes.

« Hoje-levou O insigne pal'lamen tal' á ultima eviden·
cia que o art. 4. o da proposta é a anarchia da legislação,
a ruina da lavoura, o gl'íto da insurreição levantado
pelo governo, pondo em perigo a seguranç-a de tan los
de nossos campa triotas, que traballJam para se man terem
li si e a suas fami lias, são tambem os ma iores con tri
buintes do thesouro, como são e têm sido sempre o
luais firmes susLentaG~\los da ordem publica •.
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« (1 que valem, porém, para o governo a ord'em 50

eial, a riqueza publica e a pa-r'ticular, a segurança dos:
lavradores, nossos conGidadãos?'

« De mini1nis non cwr:aP prmtor. »
O SR. CARDOSO DE MEN.EZES: -Atéjáse chegoua,dizer

que O governo era com.munista, que era Ogo.verno <1:0.
roubo e do mOJ!ticin-io.

(Ha oufiros apartes.)
O SR. PRESIDENTE DO C.ONSELHO: -Pelo· que tenllO dito

c continuarei a dizer a respeitg ào art. 4:.0' e do art. 3.°,
ver-se-ha a exageraçã{) deste escripto.

Quem escreveu essa.s pa]avra-s não quel' a refurma do.
estado servil por meio alg\l<m.

Sr. presidente, a assemblén gera,l não determina que·
lilS orçamentos pllovinciaes e municipaes consIgnem
fundos para a emancipação; o' que diz é que, se forem
valados esses fundos, poderão ser i.ncluidos no fundo
geral ele emancipal;ão.

O SR. DUQUE-ESTRADA. TElXEIRA:- V. Ex. está.discu~

Lindo o art. 3.°
Ul\1A Voz :-E V-V:. EEx. a. pnoposito do 3.° não dis

cu tiram o 2.° e o L O? Responde a VV. EEx.
(lla diversos ltJ)artes.)

O SR. PRESIDEN:rE DO CoNSELHO :-A proposito do
art. 4:.0, o nobre deputado pelo muntcipio neutro
fallou aqui em bombardeamento sontr.a a lavoura, e·
eu estou mostrando que esse togo é puramente uma·
ficção de S. Ex. Papa conseguir o meu intento, faço
])reves reflexões sohre 6. art. 3.."; estou considerando
este artigo em sua connexão com o art. 4.0, tendo sido
a istg obrigado pelo nobre tleputado a quem.lrne. tenll(),
referido.

l\fas aLaJ1Clo e fio de minhas idé-as, reCOrc19,.me que ia,
dizendo que o ar1;. 3. 0

, referinde-se aos fundos que
pl)ssam seI! deGretados nos orçamen tgS provinciaes e
municipaes para este fim, não impóz ás assembléas pro
vincians a obrigação de o fazer;' é· uma prevenção, é·
mesm{) um conselho, porque todos os que descjam que
esta reforma se faça do modo. mais prudente devem.
querer que na execução da lei haja u·niforrnidade de·
pensamento. Se o gov.erno proceder segundo certas re-·
gras de justiça e· do prudencia no emprego dos meios
que a lei geral puzer á. sua dispQsição, e se as assernbléas
provinciacs e cama~'as muniaipaes por sua parte proce
derem diversamente, todos comprehendem que, não
obeuecendo todos os esforços ao mesmo pensamen to e á.
mesm:1 :1('~ão, a prQdencia /lue lcnha em vista lei geral!
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pôde ser frustrada, e dabi resultar grave inconveniente
e desordem.

Eu quizera dizer mais em relação ao art. 3.°: mas as
advertencias do nobre deputado pelo ~.o districto do Rio
de Janeiro me indioam que não ba necessidade de de~
fender este arUgo ....

O SR. ANDRADE FJGUEIRA dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-, ... e até vejo que

a defesa o lllcommoda. Sómente acrescentarei.que a res~

peito das estradas de ferro, combinou-se uma garantia
geral com outra garantia provincial; e se isso se pMe
fazer e se fez sem offensa da consti tuição e do acto addi
cional, não é multo que para esta estrada moral tambem
os recursos do Estado se combinem, se fundam com os·
l'ecursos provinciaes.

Esse phantasma figurago pelo Speetator não tem pois,
nem sequer apparenc~ de realidade; foi fructo de um
espirito hallucinado, é pura declamação. Escriptos como.
esses só podem ter por e1Ieito incutir terrores nos prQ
prietarios agricolas, combater a proposta, não com a
razão e a verdadeira apreciação dos interesses m,oraes e
economicos deste paiz, mas com os perigos phantasticos
que se procura figurar e exagerar por todos os modos.,
aggravando o mal, sem dar-lhe remedio algum.

Vamos ao art. fI,.o, no qual o Spectat01\ assim como o
nobre deputado pelo municipio neutro, viu outra ba
teria perigosa, mais uma arma destruidora da lavoura,
da riqueza publica e da ordem social; artigo em vir
tude do qual fomos declarados communistas, inimigos.
da propriedade.

O Su. DUQUE-ESTRADA dá um aparte.
€) Su. PRESIDENTE DO CONSEI..HO: - Tenha paciencia,

que hei de opportunamente responder a todas as objec
ções. Apaixão·pMe desvirtuar tudo, mas o bom senso, a
serenidade de espirito e a prudencia mostrarão ao povo
brasileire de que lado está a verdade e o verdadeiro.
interesse publico.

O que determina o art. ~. O? Suas disposições princi
paes dizem respeito ao peculio e ao resgate. O peculio.
e o resga te são meios perie;osos? Podem ser conside
rados como os considerou o nobre deputado pela pro
vincia do Rio de Janeiro? São estranhos ao systema de
uma emancipação lenta e gradual? Seguramente não.
(Apoiados da maioria.)

O' J1leculio, assim como o resgate, assim como a pro
videncia da lei de 1869, que prohibiu a separação dos
conjuges e dos filho', não tem.por fim senão melllorar
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a sorte do escravo, elevar o seu moral, tiraI-o da
condição de cousa e dar-lhe a q'ualidade de pessoa, mas,
dentro de limites que o uso já tem consagrado e que
ora se trata de estabelecer por direito, sem perturbar li:
disciplina dos estabelecimentos agricolas, pelo con
trario, firmando os vinculos dessa obediencia pelo modo
mais justo e mais razoave\. (Apoiados e não apoiados.)

O que é o peculio, mediante o consentimento do
senhor? E' o fructo do trabalho c da economia do es
cravo.

O SR. PINTO MOREIRA: - Esse já existe.
O Sn. PnEsIDENTE DO CONSELHO: - O nohl·e deputado

pela provincia de Minas Geraes, o Sr. Pinlo Moreira
(designo-o pelo seu nome para distingui l-o do outro.
nobre deputado que me deu apartes), diz-me que já
existe de facto essa concessão.

O SR. PINTO l\fOREIuA; - Com o consentimento do·
senhor.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Se o peculio com
o consen timento do senhor já existe, e se (). projecto.
não estabelece senão o que existe ...

O SR. A 'DRADE FHiUEIRA: - E' inutil o artigo, va-
m03 ouvir a conclusão. .

(Ha muitos outros apartes.)
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O projec-to não es

tabelece, além do peculio obtido pelo trabalho e econo-·
mia do escravo, mediante o consentimento do senhor,
senão o que o escravo possa obter pela philantropia do
mesmo senhor, ou de outrem, por doação ou legado.
Os nobres deput.ados quererão excluir esta 2.' parte·
do peculio '!

O SR. PIN'ro MOREIRA: - Com o consentimento do
senhor.

O SR. PnEsIDE_ TE DO CONSELHO: - Pois para as doa
ções ou legados o pobre escravo deve precisar tambem
do consentimento do senhor? Póde-se dizer e sustentar·
isto na quadra actual, cm 1.871 I

O SR. AL:llElDA PEREIRA: - Sim, senhor, para garantir
a força moral.

O SR. ANDRADE FIGUElRA:- Se não, decretem a abo-.
li ão 'immed ia La.

O Sn. ARAUJO LmA: - Isso não se póde dizer. nem
defender I

(Hct OUt1'OS apartes.)
O SR. PRESIDE 'TE DO CONSELHO: - Sr. presidente, é

preciso que eu responda por partes, para que possa sa.
Usfazer aos nobres depu tados.
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o peculio, que o escravo obtenha pelo seu trabalbo
e economia, esse já re.conhecem os nobres deputados
que não tem inconveniente.

O SR. GA1IA CERQUIi:IRA: - Ião tem inconveniente
COmo favor do senllor.

O SR. PRESIDE TE DO CONSELHO: - •. porque já é um
facto, porque já exis te ; por consequencia não ha perigo
em converter em direito o que o uso já tem estabele~

cido para o geral dos proprietarios de escravos I
O SR. ALMEIDA PEREIRA: - E' sophisma.
O SR. PRE lDENTE DO CONSliLUO: --Não u arei, discu

tindo com o i llustres memlH'os cla minoria, da paJavra
sophi, ma-, de que acaba de servir-se o nobre deputado
pelo Rio do Jnneiro. O que digo poderá ser um paralo
gi mo, ma não é de certo um sophisma. Deixo, porém,
pnssal' sem reparo a palavra, porque está reconltel;jclo
que a illustre minoria, no estado de exacerbação
em que se acha, não póde discutir senão por e te
modo I

O Sn. ALMEIDA PERli:IRA: -Se ha otTensa, retiro a
éxpressão.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELTlO: -O peculio, pelo tra
b'lho do escravo, é um estimulo á sobriedade, á obe
eliencia, á ordem moral e material. Desde que o escravo
vê que pelos seus proprios esforços lhe é licito adquiril'
alguns bens, e que o fructo ele seu. trabalho pMe
ter a appliçação que lhe queira dar, podendo servir para
remil-o ou a eus filhos, ou á sua esposa, ou a seus
parentes, ha de sem duvida alguma achar-se mais a
tisfeito do flue na sua condição actual. Este principio
é inquestionavelmente um e timulo etlicaz para que o
e cravo não abandone a casa do seu senhor, para que
n-ão evite o trabalho, e sim procure servir bem, e tor
nar-se digno da generosidade do senhor. (Muitos apoia
dos da mai01'ia.)

Ha pouco e disse, Sr. presidente, que este peculio
já está admittido entre nó , mas que ha perigo em
{lstabelecer na lei como direito o que já exi te ue
facto! Pois, senhores, quando todos reconhecem que u
escravidão já está muito adoçada entre nó, quando
lodos e a honrada minoria reconhecem que os nossos
proprietarlos de escravos, em geral, ão humanos e
bemfazejos, enteBdem os nobre deputados que, Loda.
v ia, o legislador brasi leiro não póc!e consagrar em leI,
como r gra, em fnvor do escravo, aquillo que o uso já
tem admitl.ido? ! (Apoiados da maioria.) .

Nuo pocleril o lcgislallor brasileiro formulaI' em leI
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geral o que fizeram os legisladores de outros paizes
an tes que o uso precedesse o direi to ?

Podem os nobres deputados desconllecer que nas co
lonias hespanholas houve sempre esse direfto de pe
culio e de resgate? Não sabemos acaso que a Dina
marca desde 1834: o estabeleceu em suas colonias, que
a Inglaterra o admittiu em '1823, e que a França,
-desde i8 de Iulho de 184:5, entendeu que taes dis"
posições não eram incompativeis com a existencia da
escravidão? Será preciso que eu repita o que já disse
em outra occasião, que esta providencia, mitigando a
condição do escravo, elevando-lhe omoral; incutindo
lhe algum 1preço de si mesmo, despertando-lhe osenti
mento de gratidão, longe de prejudicar ao senhor,
torna o escravo mais obediente, mais util, porque o
predispõe para o trabalho, torna-o sobrio, dcsperta
lhe esse sentimento do amor de familia, que tanto
poder tem sobre os homens? (Apoiados clamaioticL)

Sr. presiden te, eu respeito os escr"upu los dos nobres
deputados; mas quando vejo que isto está já admit..
tido entre nós, quando vejo que esta foi a lei de todas as
colonias p.espanholas, não posso participar das appre"
hem,ões de SS. EE:x.

a SR. ANDRADE FiGUEIRA:- A questão é ser ou não
com consentimento do senhor.

a SR. PREslDEN'rE DO CONSELHO:- Mas não basta só
dizer que o escravo pOde adquirir o peculio ; é preciso
assegurar-lhe a propriedade desse peculio; e é o que
estabelece a lei.

(Ha apartes.)
Hoje o que o escravo adquire é para o senhor, nada

lhe pertence, tudo pertence ao senhor ...
a SR. ANDRAlJE FiGUEiRA: - Não ha tal, percl6e-me ;

está equivocado.
a SR. ARAUJO LIMA :-Nesta parte a lei está acima

da censura, consagra o que está em uso.
(Ha otttros apartes.)
a SR. PRESiDENTE DO CONSELHO :-Sr. pre~idente, o

nobre deputado pelo 4,.0 districto do Rio ue Janeiro,
dizendo que o peculio nestas condições já está es tabe
lecido por lei, obriga-me a anticipar uma obser
vação que trazia escripta á margem da proposta do
governo. Vou reCOITer á autoridade do nobre de
putado por Minas Geraes (riso), como poderia recorrer
a outras. Diz o illustrado Sr. Perdigâo l\'lalheiro em
sua obra:
••••••••••••••••• t ••••• •••••••••••••••••••••• : •• "
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«Entre nós nenhuma lei garante ao escl'avo o pe
culio, e menos a livre disposic:ão, sobretudo por acto
de ulLima vontade, nem a successão ainda quando sej~o
escravo da nação. Se os senhores toleram que, em
vida, ou mesmo causa mort-is, o façam, é um facto quOe
todavia deve ser respeitado. No entretanto, conviria
que algumas providencias se tomassem, sobretudo em
ordem a facilitar por esse meio a manumissões e o
estabelecimento do que se libertaRsem. Os nosso
praxistas referem mesmo como aceito ou aceitavei
alguns principios a e se respei to. »

Ei -aqui a resposta ao nobre deputado.
O SR. TEIXEIRA Ju LOR: -- Não podia responder

melhor.
O SR. A DRADE FIGUEIRA: -Com consentimento elo

senhor.
O Sn. PnEsLDE TE DO Co SELHO :-Tenl1o nesta ma-,

teria a autoridade imuspeita e muito competen te do
nobre deputado por Minas, Não se tra ta sómen te do
peculio pelo consentimento do senhor; é preciso que
o escravo tenha o peculio como propriedade sua, que
o possa transmittir aos seu ascendentes e descen
dentes, á sua esposa ...

O SR. DUQUE-E TRAD:'. TEIXEIRA: - E' uma nova
ordem de , uccessão !

(Ba outros apa1'tes .)
ÚSIl. PRESIDE TEDO CON ELHO :-SI'. prc iclente, OUO"

nobres deputados nos levam a soluções ex.trema ou
devem convi r ne tes meio moderados.

E' a sorte ele quem se colloca no meio termo,
otrrer a objecções pl'opria do extremo. Eu receia'~a

na discussão desta proposta as objecções do abolI
cionistas ab. OlLlLos; nunca pen ci porém, que da parte
claquelles que tendem antes a conservar o statu-qno
do que a modificai-o, . e levantassem tantas apprehen
sões, tanta celeuma, porque toda esta agitação que se
e tá produzindo é o jnoonveniente mais grave que
pódt: ter qualquer proposta de reforma sobre o estado
servil. ( Mtlitos apoiados da maioria. ) O governo e a
maioria por sua parte têm evitado eSSa agitação. Eu
tinha aqui um eloquente di. curso do Sr. Visconde
de Cayrú. e não o tenho quericlo ler: porque? Porque
não desejo ne ta materia faJlar ao enLllllSiasm?, pro
curo sómente fallar á razão. (APOirldos da rnawna.)

)!;' ou não n~t:essaria uma reformol . obre o estad,o
servil. Se a reforma é neces aria não podei. recusar
toda as idéas do pl'ojerto: s a opposição systemati 'a

h
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e radical, que nega o fundo de emallcipação, ljue
nega a liberdade do ventre, que nega peculio, que
nega o direito de resgate, onde vai parar?! O que
pretendeis 't!

VOZES DA MAlOlIlA :-!lIuiLo bem!
(Ha vaf'ios apartes.)
O SR. PREJSIUI>i"TE DO COl'íSELIJO :-Ha pouco nos dizia

um nobre deputado: ( Sim! vó vos apresentais omo
emancipadores, mas conservais a c. cravidão; qucrei.
converter o liberto em cidadão, mas nâo preparais o
esc!'aYO para a liberdade! »

Sr. presidente, esLas objocçãc' 'ú pod iam lJ'lrLi)'
daquelles que quizessem a emancipaçã~ simultanca,
estabelecendo desde já o prazo CUl'Lo e medidas pre
paratorias para chegar ~ esse resultado; mas da parte
daquelles que não querem a emancipação simultanca,
como se levan tam taas objecções ?

E qual a consequencia que o noul'e deputado peja
provir.cia do Ceará, a quem agora me refiro, Lira
dessa sua censura á pJ'üpos ta? S. E'(. não quer que
proclamemos a liberd"de das gerações futura e que
procuremos ir gradualmente melhorando a condição
das geraçõf'spresentes; mas o que aconselha S. Ex.?

Quer que nada façamos, que tratemos u" reforma
judiciaria, da reforma da guarcla nacional c de outro
projectos politicos, deixando o escravo no estado em
que hoje se acha, para que não venha a ser um ci
dadão pouco intelligente ou mal preparado I Como,
Sr. presidente, se neste paiz não houvesse milhares
e milhares de pessoas livres, que por infelicidade de
seus pais, pelas circumstancias em que se acharam e
se acham, não puderam ainda receber a educação ne
cessal'ia a todo o cidadão! (Apoiados ealJarles , )

Sr. presidente, além do peculio pelo trabalho do
escravo, estabelece o projecLo aquelle que lhe possa
vir de doações e legados. E quando da applicação na
tural destes meios ha de resultar a remissão do pro
prio escravo ou das pessoas que lhe são mais caras.,
porque coarctar a philantropia pal'ticulur, tornando-à
dependente do consentiment.o do senhor? E' querer
levar muito longe os rigores da escravidão ! (Apoiados.)

Com a historia á vista, não posso acompanhar os
nobres deputados nesta sua austeridade ou receio: el1

.tendo que laes meios são justos, e que nada têm de
perigosos. A sua negação, sim, como já em 1823 POI1
derava, e com muita razão, o Visconde de Cayrú, (,
que póde trazer transtornos perigosos e serios.
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Os pl'oprietal'ios bemr~z'ljog e intelligentes, aquelles
que procuram ~uavisilr a con,liç'Io de seus escravos,
nada têm que te·uer ; mas os que, ou por austeridade ou
por medo, reCUsam estes meios, e só quel'em um poder
absoluto, estes precisam que os desviemos dos p'erigos,
quc não quercm ou não podem ver.

( Ha dilferentes apartes, )
Eu ouço ao mesmo tempo tantos apartes, que não sei

a qual deva acutlir I Estou tra tando em gel'al do ar t. 4,o;
depois, se Deus me ajudar, hei de responder em parti
culal' a cada uma das objecções do nobl'e deputado pelo
municipio neutro.

O direito do resgate, Sr. presidente, tambem não é
um perigo, porque é já uso entl'c nós, e já está mesmo
consagrado até certo ponto em nossas disposições )e~

gaes.
Não se pMe neo'al' ao escravo que aprcsenta o seu

justo preço o direito de alforria, (Apoiados.) Pretender
o contrario, é não sú injustiça, mas imprudencia,

Avantagem deste projecto, cu o digo sem receio de
ser immodesto, pois que este projecto não é novo. mas
tirado dos trabalhos luminosos do conselho de estado
e da commissão especial desta augusta camara; a van
tagem deste projecto, a sua superior idade sobre qualquer
antro que possa ser apresentado, eu o digo tambem sem
receio de offender a modesti.1 elos illustl'es dissidentes,
porque ereio que esta materia está esgotada nos tl'a
halhos publicados em Inglaterra, na Fl'ança e entre
nós; a vantagem deste projecto está em que nada in
nova. Os meios, que se emprega para a emancipação
ltmta e gradual, ão os que o uso já tem estabelecido
entre nós.

A sua idéa capital, a libel'dade do ventl'e ou dos n11s
ci tmos, alguns razea lei ros já tC'm decretado este grande
acto de beueflr.encia por seu livl'e arbítrio. (Apoiados.)
Os nohre deputados ,hão de perdoar-me, mas não po
derão convencer-me ele que o facto espontaneo de algun
fazendeiros a respeito da massa geral de seus escravos,
torna-se perigoso, sümente porque a lei consagra esse
facto ('lU direito, (Mu,ito bem.)

Senhores, Ú pl'eGi o conceder tambem alguma cousa
ao lcrri. ladO!' brasileiro. ós temos uma grande culpa,
d.evc~lOS todos repul'al-a; zelar o nosso credito, a digni
dade ela lei c a rcsponsabilidade de seu legisladorcs.
Não é possi';cl :Hlmittir-se que o proprietario de es
cravos possa sem perigo decrctar esta reforma para si,
r. fIne ('<:<:a mpsma rr.fnJ'ma se torne um crime on um
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pengo, quando consagrada cm lei pelo legislador ura
sileiro. (Apoiados eapartes.) Vós, os legisladores, tambem
deveis, em sa~i8fação ú vossa consciencia e á nossa ci vi
lisaçãv, sanGcionar o uso, os bon costumes, fazer desse
uso e desse costume lei. (A1Joiados.)

Em Pernambuco, Sr. presidente, não só algun se
nhores de engenho têm decretado a liberdade dos nas
citnros, como até algum ,já houve que marcou prazo
curlo para a abolição completa. Creio que este facto
não me serú negado, porque o sei por informação de
pessoa fidedigna, recem-chega€la daquella provincia.

E, senhore , o que 11a ne te artigo que não estives e
no artigo additivo, que a o})posição liberal do s@nado
apresenton o anno passado e que o O'abinete de 16 de
Julho, pelo orgão muito competente do eu presidente
do conselho, aceitou? (Apoiados.)

O SR. AnA JO LmA :-E' argnmento sem 1'e po La,
O Sn. ANDRADE FIGUEII1A :-Este contém mais do que

aquelle ac1di tivo.
O Su. DUQUE-EsTRADA TEIXEIRA dá um ilparte.
OSn. PRESIDENTE DOCONSELllo:-Ora, Sl'. presidente,

V. Ex.. vê a inju tiça desta observação do nobre depu
tado pelo municipio neutro. O nobre deputado trouxe
para aqui um e. cripta do Sr. deputado pelo Ceará o il
lustre SI'. Araripe, e fundou-se nesta opinião para im
pugnar o projecto; os nobres deputados trouxeram para
aqui as actas do conselho de estado e as analysaram e
interpretaram por modo tal que todos os conselheiros de
estado que votaram pelo projecto alE elabOl'ado, se
gundo os nobres deputados da minoria, são de opinião
C01l tl'aria á emancipação. Observando o Imperador a
um conselheiro de estado que encetava o debate, o
Sr. 'Marquez de Olinda, que o deba te nessa sessão devia
versar sobre cada um dos artigos por sua vez, e não
sobre todos, porque a di cussão geral já tinba corrido
livremente e estava encerrada, foi aqui esta observação
considerada como uma coacção, como uma restl'icção
imposta ao conselho de estado I Palavras que alli pro
feri, rendendo homenagem á liberdade que a corda
tinha deixado a eus conselheiros, aUudindo eu á ob
servação de outro conselheiro de e tatlo a quem a dis
cussão já parecia demasiada, foram aqui apresentadas
como uma çensura implicita ao procedimento da corôa !
Tudo isto se fez, Sr. presidente, e eru pleno direito
pelos illustres membros da minoria. SS. EEx. leram o
que estava nas actas do conselho de estado e leram
tambem o que não estava ne. S:l~ :lcta . Lendo tudo
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quanto quizeram e interpretando os pareceres a seu
modo, os nobres deputados estavam em seu direito, e
segundo eHes, serviam-se ele armas terriveis contra
nós. E', porém, um crime ...

O SR. DUQUE-EsTRADA TEIXEIRA :-Não apoiado; não
disse que era crime.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : - ... é illogico .....
OSR. DUQUE-EsTllADA TEIXEIRA :-Tambem não, se

nhor.
aSR. PRESIDE TE DO CONSELHO: -Que sera então? , ..

E' aJ'gumen to fraco ...
O SR. DUQUE-EsTRADA TEIXEIRA :-Não senhor; é ar

gumento pessoal.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Ah I é argumento

ad lwminem. (Risadas.) E' argumento ad hominem, Sr.
pre ielente, citar a opinião dos illustrados membros
da oppo. ição liberal que têm as ento no senado, citar
a opinião do gabinete de {õ de JUlllO! E' um argumento
ad hominem, que de nada póde servir para convencer
aos nobres deputados!

Pois bem, senhores, eu respeito muito os pre(;edente ,
tenho em grande peso as observaçãe, dos membros li
beraes do senado, porque nesta materia não deve haver
partidos (apoiados), e não posso deixai' de dar grande
valor ás palavras que por si, e em nome dos seus colle
gas, eJ~trc os quaes eu tinha a honra de incluir-me.
pronunciou o honrado ex-presidente do conselho do ga
binete de 16 de Julho. (Apoiados.) Permitta-me, por
tanto, o nobre deputado que eu lêa o que disse S. Ex.
Desattenda á autoridade, se ella lhe não agrada, mas eu
não posso deixar de invocal-a e para mim tem ella muito
valor.

Diz o artigo additivo da opposição liberal do se
nado :.

« Do saldo resultante da receita sobre a ~espeza
no exercicio desta lei, é o governo autorizado a appli
cal' a quantia de mil contos de réis á aiforria de es
cravos.

« L o Serão preferidos os escravos do sexo femi
nino ue '1':2 a (lO annos, c d'entre estes os ele menor
idade. •

c § 2. o O escl'aVO que por meio de seu peculio, ou
por liberalidade de outrem, ou por contracto de presta
ção de futuros serviços, obtiver meios para a indemniza
ção de seu valor, tem direito perfeito á sua alforJ'ia, e
esta, sendo recusada pelo senhor, será outorO'ada pela
alltoridade publica.
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( Paço lio s~nado, 10 li Setembro ue 1870.-Na
bttco. - Sonza Franco. - Z. de Góes e Vascnncellos. - C.
Pamnagllá. - li'. Octavimio. -Cansansão de Sinímblí ,
Chichorro da Gama.-Silvei1'lt da Mota. - Dias de Cm'-
vamo. , .

Agora as palavras do illustrndo SI', Visconcle de Ita
borahy :

" O Sr. Visconde de Itabol'Cthy (preside11 te do COIl
selho) : -Pedi a palavra, não para respondeI' ao dis
curso do nobre senador, porque S. Ex.. tratou primei
ramente de materia alheia ao objecto (Ie que nos occu
pamos, e em segundo lugar só quiz fazer um protesto,
e não apresentar uma medida que entenda dever seL'
approvada.

(( Tambem parece-me que a emenda do nobre sena
dor não pMe ser approvada, e não o pócle sei' porque
apresenta-se como emenda do orçamento. Receio multo
f[ue, se tivermos de emen:1ar esta lei, não haja tempo
de passar a emenda na outra camara ; venha a faltar nu
mero sufficiente de deputados para approvar a lei. e o
nobre senador convertesse sua emenda em um pro:iecto,
eu não teria duvida em desde jil votar por ella. Demai
esta medida apresentada pelo nobre senador faz p"rle
de um pro:iecto que está na camara dos deputados; ora,
11a neste projecto idéas que o govemo adopta, entre
as quaes e tão a .comprehendidas no artigo do nobre se
nador.

« Comquanto pareça-me inconveniontc qne esteja
mos éI iscutindo medidas contidas em um projecto que
nos ha de ser enviado pela camara dos deputados, to
davia eu torno a dizer que, se o nobre senador apresen
tasse, não esta emenda, mas um projecto em separado,
eu lhedal'ia meu \'oto; Domo emenda ao orçamento não
posso fazeI-o. D •

OSu. COELHO RODUIGUES :- Isto é categorico.
O SIlo ARAUJO LnrA :-Respondam a isso I
OSn. PF.IIDIGAO l\'IALHEIIliO :-Ainda 11a muita cousa a

dizer contra essa apreciação, para mim a ma i!'1 gravo de
todo oprojecto.

O SR. PAULI NO DE SOUZA :-A resposta já se drll, e se
fór preciso e-xplicarei, indo muitô al6m.

(Ha outl'OS apartes.)
O Su. PHESlDENTE DO COi'\SELHO: -V. Ex., I'. pre

sidente, vê que, segundo o'nobre deputado por Minas
Geraes, que acaba de dar um aparte, era necessario que
o legislador tomasse providencias neste sen tido. Se
r"unrlo a opinião (lo gahiortr (lI" iI) rlp, Jnlho, (lI" (111 tiyr
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a h~llra da l'aze~' lJal'te, estas disposições poderiam ser
acel tas em pl'oJecto separado, independentemente de
ou tr<)s providencias .
. _O SR. PAULThO DE SOUZA:~ ão nos termos em que
\'. E . dlZ, mas nos termos em que já expliquei.

OSR. PRE 'IOE1\'I'E DO Co . ELUO :- As explicações po _
II/Umas não podem ddstrui,' oque está aqui dito. (Apoia
dos ,) Onobre deputado é tão competente para explicar
como eu c os demais coUega, .. ,

a n. P.·\ULINO DE SOUZ,\ :- Eu explicarei, e irei um
pouco mais adiante .
. 9 Sr.. PRESIDENTE DO CONSELUO:-, ... e hoje serão
JUIzes nesta questão todos que souberem ler e lerem esta
declaraoão I (Apoiados.)

a SU.PERDIGÃO J\1ALTrIi:1Il0: - V. Ex. sabe perfeita
Jllen1e oque se pa sonacsterespeiLo;nússabemos ogue
está escriplo.

aSn. PllESlDl!:Kn DO COl\'S EL 1-1 o:- o JlObre deputado
por :Minas Geraes disso que eu sabia perfeitamente o
que se passou a este respeito, e o no!.Jre ex-ministro
do imperio declarou que iria mai longe, se fosse ne
cesssal'io. Espero que S. Ex, v,\ mais longe, para
que Cu Lambem o acompanhe,.,. (lIfnito bem'.) (Intel'
,'upções .)

Para demon tl'al' qlle os animos estão dispostos para
esta medida tão moderada, tão justa quanto prudente,
po~lel'ia tambem ci1ar o que nos disse o nobre deputado
por S. Paulo. presidente desta camara em 1869, quando
fez o epilogo dessa sessão. Eu tinha o dever de ler as
palavras do 1l0]Jre deputado, mas recejo can ar a atten
ção da camara.

VOZE : - ão apoiado; é IJom repeLir.
a SR. PRESIDENTE DO COKSELIIO: - Dizia o Bo!.JI'e SI'.

conselheiro Nehias, como presidenle desta camara em
1869 ([enilo) :

«. , " Com a considernção que Le.nho alJresentado li
ga-se o projecto que passou nesta ca a, pl'OpOSto ha mai
an110S 110 enado, ácerca da união da familla escrava .... )

a Su, ANUUADE FJGUEIRA E OUTUOS dão apartes.
O Sll. PRESIDENTE /lO CONSELIIO :-Como se inLerrompe

assim uma JeitllI'a, SI'. presidente? I (Ri.~o.) Peço aos
nohres deput<le1os que ao menos não interrompam o Sr.
conselheiro Nehins. caja palavras estou repet indo neste
momou to .

. . . • (Continuando a·lar ) rntelligencias esclarecida!;
uesta casa entenderam que esLe projecto não era com
pleto, Sem duvic1,1 nenhuma que Iw ahi ;Jfazcl' e :Jug-
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mental'; ma nem todas as providencias ilumanilal'ias
e vitaes para o paiz se podem adoptar de repente. Tudo
tem o seu tempo, e depende de um estado maduro e
renec tido ... (Apoiados.)

Os SRS. PAULINO, A. FIGUEIRA EOUTROS:-Apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Aqui no discurso

do Sr. Nebias ha mesmo uns apoiados (Risadas.) ....
( O senado mandou para esta casa um. projecto fa

vorecendo a alliança da familia escrava nos leilões
publicos: é um passo que demos com respei to á civi
lisação e á humanidade, tanto como na segurança reci
proca entre o senhor e o escravo.

« O projecto, que garante a união das famílias, que
não permiHe e prohibe a separação de marido e mulher,
dos filhos e seus pais até uma certa idade, é um
principio eminentemente philantropico, e que, dando
expansão aos sentimentos e alfeições naturaes nessa
classe, ao mesmo tempo orrerece repouso aos senhores,
e tranquillisa ou fortifica este genero de proprie
dade.

« Já vos disse, não é uma medida completa, muitos
illustres collegas com seus sentimentos elevadús, com
sua intelligencia afinada, quereriam que se fizesse mais
alguma cousa. (Apoiados.) Creio que é este o pensa
mento em que abunda toda a camara e em geral o
paiz inteiro. (Apoiallos.)

« Mas, alguma cousa, que se não póde fazer e desde
já converter em uma lei positiva, mais extensa e re
clamada, já em grande parte é supprimida pelos sen
timentos naturaes, pelas tendencias jJeneficas da nossa
população.

« E' uma questão esta, meus senhores, grave e melin
drosa; devemos ser parcos em trataI-a, porque uas
consequencias são conhecidas por todo o parlamen to e
pelo paiz.

« No entretanto, algumas observaçõe mais devo
expôr aos meus collegas, ao paiz, áquelles que por ven
tura não tenham acompanhado os nossos trabalhos.

« Não ousarei chamar a attenção dos meus ilJus
trados collegas : seria uma falta de .ius~iça e de respeito
para com elles; mas, acompanhando este projecto de
mai~ algumas considerações, por qualquer lado que se
considere esta questão actualmente no pai~, devemos
estar tranquillos e falIal' com bastante coragem anação
e aos estrangeiros que nos observam.

« Além das observaçõés que fizeram alguu digno
collegas, li Pl'oposHo de. te projecto. eu vejo flue as



il1sp,il'açues gonerosas do coração humano se manifeslá'l11
de um moLlo brilhante, tomando o eu curso rapiuo
e na tural no meio da nossa sociedade.

« Todos os dias no nosso paiz, e ainda hoje na im'"
prensa vMe o que se obsel'Va, senhores? Uma ten
c1encia compassiva e tão generalisada, para me servir da
boa palavra do meu illustre amigo, deputado por Minas,
ha de na tura/meu te coroar a grande obra dos legisla'"
dores brasi leiros.

« Não passa um só dia em que e aJra um testa
mento onde não vejamos consagrado o principio da
liberdade para muitos escravos que têm merecimento;
Que rivalisam nos seus bons serviços e na sua lealdade
pa ra com seus senhores.

a Qual é o velho propr·ietario que não deixe livres
alguns fieis servidores?

a QQal O filho, quaes os moços do nosso paiz que
não respei tam os vel hos servos de suas casas, o bons
escravos que acompanharam com lledicllçã:o e fidelidade
a sua infancia? Não estão os registros publicos de
toelas as provincias attestando a generosidade e gra
tidão dos Brasileiros nesta parte tão importante dos
sentimentos naturaes?

« Senhores, os rigol'es, que outr'ora muitas vezes se
lançaram em rosto ao proprietario brasileiro, têm
desapparecido (apoiados) ; a vida escrava hoje, sem ser
uma sorte feliz e appetecida, corre amenisada pela bran
dura do senhor, moderação do trabalho, esperança de
justa recompensa. (Apoiados.)

« Sobl'anceiros aos nossos velhos calumniadores, po
demo declarar, em voz bem alta, que nos nossos lare
domesticos não 11a victimas, nem rigores, a população
inteira pro te taria com ind igna~ão; e a ~onsciencia dos
vizinhos dar;ia osignal da reprovação publica.(Apoiado .)
.. .......... ......... . ~ ............. ... . ... .......

( Se a lei, que passou nesta casa, não foi completa
em suas--disposições, e não preveniu todos os casos de
separação particular, ou por contructo, ou por partilhas,
a sensibilidade dos Brasileiros tem acudido j;í neste
pon to ao grande desicleratum.

a Eu tenho por mim observado; e creio que comigo
todos 05 nobl'es deputados terão vi to em suas provin
cias, que nos contractos particulares respeita-se hoje, e
h1 muitos annas, a allianç::t da familia escrava,
(Apoiados.)

« Eu não vejo essa facillelade na separação do ma~
rido e mulhol', tio filho' e eu~ pais (apoia(los); tenho

q;]



- 304-

visto em partilhas e pagamentos dedivic1a estes senti
mentos generosos irem além de muito sacrificios.

« Nas partilhas, quér de sociedades particulares,
qué'r judiciarias, eu tenho visto muitas vezes um socio
ou herdeiro tomar a si uma familia inteira, para salvar
o principio natural: a alfeição profunda do casal.

~ Tenho visto muitas vezes herdeiros ou sociQS fi
cat'em com familias numerosa, desnecessarias para seu
serviço.

« Os meus collegas hão de ter observado o mesmo
facto, acompanhado de restricções onerosas por parle
de muitos credores bondadosos, a instancia de seus de
veuores, que nos seus interesses bem calculados não
querem demorar as suas liquidações. Com tão bellos
instinctos e disposições tão propicias, bem vê acamara
que mais cedo ou mais tarde, sem violentar o direito
e revol\rer a sociedade, preparamos um termo suave e
natural. ~

O SR. DUQUI':-ESTRADA TI':IXEIRA :-V. Ex:. não é capaz
de achar incoherencias naquelle respeitavel caracter
que voLa contra a proposta. (Apoiados e antros apartes.)

O SR. PRESIDENTE DO CON ELI-IO :-Ci Lando as palavras
do nobre deputado por S. Paulo, não pretendi accusal-o
de incoherencias, qualquer que seja o seu vo Lo a respei to
desta proposta: recorri á apreciação que S. Ex. fez do
estado da escravidão no Brasil, das vantagens que se
colhem em moderar os rigores do cativeiro. Todas
estas concessões generosas, toda essa torrente de sen Li
mentos p!lilantropicos, que, segundo a exposição lIo
nobre ex-presillente da camara, reclamavam mais pro
videncias io poder legisla tivo, tudo isto demonstra que
as apprehensões do nobre deputado são infundadas (não
apoiados da opposiçào), não tCm razão de ser quando nos
dizem que o peculio, como propõe o projecto, e o direito
de resgate podem trazer perigos á instituição que não
podemos exting-uir de um só golpe.

O SR. DUQUE':.ESTRAD,~ TEIXEIlU :-Hoje ides escrever
estas palavras; quando fOl'muiastes o vosso projecto,
restringistes os favores daquellêl sabia lei de 186\:.1.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-0 nobre deputado
está impaciente, não espera que eu chegue a eose ponto!

O nobre depu Lado por S. Paulo, na sua exposição que
acabo de ler, procurava confentar a maioria desta ca
mara, que tinha nomeado a commissão especial, procu
rava dar uma satisfação a toda a sociedade, manife tanuo
que, além da lei de 1869, que reconhecia incompleta,
outras proriclencias eram neccssarias.
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Por consequen'Cia, a opinião do nobre deputado por
S. Paulo, pelo que toca ao e tado da nossa sociedade
sob o ponto de vista da reforma do estado servil, me
convence, e ha de convencer a mui tos de que as dis
pos!ções do art..4. o não podem acarretar comsigo
IJengo algum (apaladas); que ellas tendem a mi tigar
a condição do escravo, sem abalar a propriedade, sem
em nada prejudicar a seus senhores.

O Su. NEBIAs :-V. Ex.. tome como quizer as minhas
idéas; estão muito de accôrdo com o meu procedi
mento actual. Eu não disse, como o Sr. Araujo Lima,
que as manumissões eram devidas á coacção da lei,
tirando assim a generosidade dos llmsileiro .

O Su. ARAUJO LUlA :-Eu não disse isso, V. Ex. está
em erro.

O Su. NEBJAs:-Está no seu discurso. (Apoiados.)
O·SR. ARAUJO LDIA:-Já'disse que V. Ex. está em

erro. Não receio as incohercncias que me exprobram ; o
meu discurs~ está escripto, V. Ex. quando quizer
traga-o.

O SR. PERDIGÃO MALHEIRO:- Só faltou chamar ás
armas os escravos!

O Su. C.\I\DOSO DE MI~NEZES :-Horror !
O Su. ARAUJO Lm.\ :-Tambem não disse isto, é tra

ducçãd de V. Ex.
(Ba outros apal'tes.)
O SR. PnESIDENTE DO CONSELHO :-As disposições deste

artigo, como já mostrei, foram aceitas o anilo passado
pelo gabinete de i6 de Julho, sem audiencia do illustrado
úeputado pela provincia de S. Paulo, que então se
achava doente.

Digam o que quizerem os nobres deputados, o estado
de nossa sOGiedacle, no tocante a este importante as
sumplo, comporta estas medida, e por ventura outras
que nos ab tivemos de lembrar. E o anno 'passado
mesmo, Sr. presidente, teriam ido aceitas estas me
dida , se a illustrada opposição do senado não teimasse
em apresentai-as como um additivo á solução pro
roga tiva da lei de orçamen to.

(Apoiados .)
Já ponderei em outra occasião que as apprehensües

dos illustres deputados e de alguns agricultores nascem
principalmente de que a lei brasileira confiou muito
nesta materia á humanilaria discrição dos proprietarios
de escravos. A legislação de outros paizes 110S aLt~la

que é compativel a escravidão com esta e outras diS

posições lrgi latins.
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o projecto de lei que ora e discute não faz senão
salvar a consciencia e a dignidade do legislador bra~

ileit·o, não recuando ante aquillo que os proprios se
nhores de escra vos já reoonheceram possivel, necessario
ejusto.

O artigo da proposta não declarava que o peculio pro
veniente do trabalho do escravo depende do consenti
mento do senhor.

O illustrado deputado pelo municipio neutro, que
tan tas vezes tenho admirado pelo seu talen to e., estuúo,
desta vez, abandonando todas as fórmas da modestia,
que sempre lhe as entaram tão bem, procurou collo
car- e tão acima do governo e da commissão espe
cial. ..•

O SR. DUQUE-EsTRADA TEIXElRA :-Não apoiado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-.... que Oseu bri

lhante di curso, a meu ver, perdeu muito do meri to que
teria se elle não se entregas e a esses arrebatamentos
de sua opinião. Nós ouvimos pela prim'eira vez S. Ex.
usar de expressões que me pareceram verdadeiras pam
}Janadas de amor proprio: a cada passo exclamava .
Ex.: « 19norancia de direito, incuria inexplicavell "
E flor uma arte muito conhecida, de que [aliava um
,parlamentar inglez, elogio in oditt'ln tertii , o illus
trado membro louvou a redacção do parecer e pro
jecto da commis ão especial do anno passado ....

O SR. DUQUE.EsTRADA TEIXEIRA :-Fiz justiça.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :- ... compar:mdo o

trabalho daquella commis ão com a proposta que ora
uccupa a attenção da camara.

Eu vou examinar a ignorancia de direito e a incuria
jnexplicavel que o illu, tre ~eputado enxergou na pro
posta do governo e no trabalho da commissão deste
anno, e então ver-se-ha se o illustre deputado, preve
nido, como se acha, e levado pelo propo. i to de eomba Ler
esta proposta a todo o cusLo, porque a julga funesLa ao
paiz, enganou-se ou não em seu' severos juizo:.

A proposta do governo, como disse, não [all:rya no
consentimento cio senhor para o peculio que se devia
formar pelo trabalho dos escravos ou suas economias.
O illustre deputauo pelo município neutro exigiu que
j Ile dessemos a razão ua emenda que o governo recebeu
da illustl'ada commis 'ão.

Eu jádissee repito, Sr. presidente, que Dgoverno
nunca cerrou o ouvillos ú rnão; pelo conLrario mani
festou- e emr.re llisposto a a citar, quando coo"en ido,
emenda' á propo~la flll subll1ellcu ~l cOllsidul'açào úo
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podcr legislativo: o que elle não podia fazei', o que não
praticou ainda governo algum, nenhum homem de con
sciencia, é renunciar suas idéas antes de ser convencido
do contrario. Foi, entretanto, a intimação que se nos
fez desde o voto de gr'aças:-declarai que não fazeis
questão da proposta, disseram-nos os illustres membros
da minoria; declarai que acei.tareis as nossas emendas,
e isto sem que o debate estive se aberto, sem que a
emendas apparecessem, como ainda não appareceram!

A commissão fez esta emenda, e ogovemo aceitou-a,
porque a emenda não estabelece principio novo, a idéa
é a mesma: o peculio pelo traba lho do escravo não
podia dar-se, de facto, sem consentimento do senhor,
porque é preciso que o senhor deixe ao escravo tempo
para que elle possa adquirir algum peculio. E"tava i. to
subentendido; mas, á vista da critica apaixonada com
que tem sido discutida esla proposta, a commissão en~

tendeu que devia tornar expresso o consentimento do
senl10r, e o ministcrio adl1cl'iu de bom grado a essa
suggestão.

Ahi e"tá, pois, cxplical1:l a omis. ão que o ilLustrc
deputado notou, e o perfeito accónlo em que!:e acha
o gabinete com a commissão. Podia não estar de accôl'l\o
anotes de ser convencido pela illu trada 'ommis ão, sem
([ue i~so lhe ficasse ma I; mas a v !'llade é que a emenda
não consagra idéa nova. (Apoiados.)

A egunLla pergun la do illu.' tre depu tado refere-se
á collocação e garanlia que o go\'erno dará a este
peculio; porl1ue a parte primeira do art. lJ,.o conclue
ne tes termos: « O governo provillenciará 'oure a collo
cação e garantia do me mo peculio. )

O peculio póLle ser confiado ao mesmo enhor póde
servir para a remissão gradual dos escrayos. como sc
pratican entre o Fespanhóes, que a is!'io cl\ama."alll
coartacion; póde er collocado em caixas economlca ,
onde as hou\'cr e que ofl'ereçam ha tanlo cgul'ança;
póde ser Llaúo ús administrações provinciaes e grracs,
como se dão os dinheiros dos orphãos, pódc ler 'lualquel'
outra collor,ação l]uc se julgue a. saz garantida.

E' malCl'ia pllram nlc reg-ulamentar que de\'c ~er

pl'ovidenciaLla segundo as circum. taneias de cada lo
calidade.

Um dos defcitos, ou anle um do. artificio, com
que se impugna esl.a [Jropo. ta, con"i lO em qUl' onele
rlla fugiu dc er miou'losa, 0.- ill~sl.l'es d~f1uta(.los
dií\rm qlle ha omissão, flue Ó pl'rClSO provlll 'IIGlal'
ne:tc ou llarrnC'llú sentido; de llHtllcira flue ulUa' vezes
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a propo ta pecca por ser previdente, outras vezes
pecca, pelo contrario, por não estabelecer no projecto
disposições puramente regulamentares, que só se
podem tomar segundo as circumstancias de tempo e
de lugar. (Apoiados.)

AO"ora passo ao ~ 1.0, que trata da successão.
O illustre deputado pelo municipio neutro nos disse

{lue aqui se tinha alterado a nossa legislação servil
sobre direi tos successorios. Eu por minha vez pergun to
ao nobre deputado: considerais a familia do escravo
nas mesmas cond ições moraes das familias livres? Se
guramen te não. Cumo, pois, quereis que esta lei, esta
belecendo um principio novo, a respei to de successão
entre escravo, siga em tudo e por tudo o principio
da nossa legislação civil ~ A mulher do escravo tem
por ventura direito, pela legislação vigente, á metade
dos bens? Pelas circumstancias em que se acha, po
demos julgaI-a assaz protegida, para que nos dispen
sen:os de estabelecer condições diversas a respei to do
seu direi to de successão?

Tratando da transmissão do peculio, o projecto es
tabeleceu que elle pertença á conjuge e aos descen
dentes e ascendentes do escravo, de preferencia aos
collateraes. Se o illustre deputado não julga esta regra
convenien te, proponha uma emenda, mas não póúe dizer
que ha aqui ignorancia de direito, que não se applica a
lei actual, feita só para a familias livre, á familias dos
escravos, que até hoje não gozam de semelhante favor.
O nobre deputado foi quem dormitou. Não viu que
a familia do escravo não tem esse direito; que o pro
jecLo crêa direito novo. Não viu que a familia do es
cra o não está nas cond ições moraes e sociaes da fa
milia livre' e que é natural que o peculio do escravo
sirva para remir sua mulher, seus descendeu les e as
cendentes, que aproveiLe de preferencia a estes, e só
na falLa de herdeiros possa ser adjudicado ao fundo
de emancipação,

OSa. DUQUE-EsTIIADA TEIXEIR.\ dá um aparte.
OSR. PaE IDE TE DO CONSELHO: -Já vê, pai, o illustre

deputado membro, pela explicação que acauo de da r-lhe,
que a questão não póde ser collocacla DO tel'l'eno ele
um direito preexistenLe, ma silll no das conveniencias
c condições peculiares do escravo, sua familia e pa
ren tes.

O nobre deputado accu&Ou ignorancia de direito, e
agora pugna pela prefel'encia do que propuzera o pro
jecLo da comluis ão do <lnno passado, ao que propõe



- 3.::;9 ...:

a commi;;;;ão deste anno e ao que e. lá no projecto do
governo. Mas eU)4lu acompanhai-o ainda nesta evo
lução, para mO~'ar que o nobre depu tado não tem
razão, quando diz que o projecto do anno passado
tambem davsY esse direito de successão aos conjuges.

A propost1 do goremo está de accôrdo com li dis
posição do projecto do anno pas ado. Vou ler o ~ 2.°
desse projecto: (~2." (art. 5.°) O peculio do escravo
é inalienavel. Fallecendo este, lhe succederá o descen
dente ou ascendente na ordem hereditaria estabelecida
pela lei, e na falta de herdeiros erá o peculio adju
dicado ao fundo para emancipação, de que trata o
art. 5.° desta lei. )

Parece-me que o direito dos conjuges não é mais
attendido por esta disposição do que o era pela pro
posta do governo.

O direito dos conjuges foi mais favorecido pela com
missão especial deste anno, e nós adoptamos a sua
emenda. Ha nisto falta? Ha nisto erro que nu possa
vexar?

la vê o nobre deputado que, se errámos, errámos
com a commissão especial do anno passado e com o
projecto do conselho de estado. E se. o nobre deputado
aceita a emenda da ilIustrada commissão, e nó tam
bem concordamos com esta, para que fazer questão
disto?

O SR. DUQUE-E TRA.D.\ TEIXEIRA dá um aparte.
O SR. PRESIDEN'm DO CONSELHO :-0 nobre deputado

pretendeu e tabelecer um conilicto ue amor proprio
entre o ministerio e as duas cummi sõe , comparanLlo,
ora o trabalho ela commissão do anno passado com o da
nova commissão e a proposta do governo, ora o Ll'a
halho do governo com o le cada uma elas commissões .

.E' tempo perdido. Esta questão de amor proprio lião
fica bem a esta camara, e menos tem lugal' quanLlo
se trata de assumptos desLa onlem.

Como poderíamos aceitar qualquer icléa luminosa
que o nobre deputado apresentas c comu mrnda, ~c
elle e timula nosso amor pl'oprio para que não acel
Lemos emenda. , e quer que u t ntemo li propos~a

do govel'l1o como a ultiuia expl'es. ão da sabéLlona
humana?

(JIlL diversos apartes.)
OITereçani o Ilobrc~ deputado!; as suas emendas ...•
O ~n. A.'lOn1DE FIGUEIIU :-Não faeo emendas a e te

projecto. Para elle só tenho um voLo' negativo.
O SR. PnESIDEi'íTE no CO:XSELIJO :-Pas o adianlc.
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o nobre tlepulad'o dis;:;c-no, que a alforria por con"

tracto (le futuros serviços era est:JlJelccida na j1ropo la
do governo sem dependencia de consentimento da
senhor, e que esla reslricção foi adoptada 1)ela C0111
missão especial. Já declarei que o ministerio ar.eila
touas as emendas ofl'e rec ielas pela illustrada commi são
especial. D3.mos a sim prova de que para nós a pro
Jlosta não é uma questão de amor propt'io, é a soluC,ão
de grandes interesses sociaes, para a qual de\ emo~
iodos concorrer de animo sereno, ele boa fé, sem ca
prichos, sem prevenções taes que nos ceguem os olhos
do corpo e os do entendimento.

Sr. presidente, o projecto do conselho de estado, do
qual foi destacàdo pela opposição liberal do senado o
artigo que ha pouco li, e que o illustraclo chefe elo ga
binete ele i6 de Julho aceitava, tambem admitte a al
forria por con tracto de fu turos serviços ,sem ii clausula
do consentimento do ~enhor.

O Sn. PEnDIGlo l\L~LHlmw :-~Era melhor do que com
o consentimento do senllor.

O Sn. PnEsIDENTE DO CON'ELlIO :-Ora, Sr. presidenl c,
sêde juiz entre taes mordomos I (Risadas.)

O nobre deputado pelo municipio neutro diz que o
projecto melhorou, o noure deputado pela provincia de
Minas diz que peiorou!

O Sn. PERDIGÃO MALFlElRO :-Eu não aceito nem um
nem outro; mas, com o consentimento do 'senhor, é
p"ior. O melhoramento é apenas apparente.

O Su. An,\uJo LmA :-VV. EE"(. não querem m.u:.l.
(fiCL ontros apartes.)
O Su. PRES!DEN'm DO CO;>iSI'UJO:- Quem drseja a

emancipação lenta e g'l'adual não póde tlesprezar esLes
mrio , que são justos e tenjem a esse lim.

A alfolTia por contracto de futuros, erviços, sendo
feita com o consentímen to do.> senhores, não póde trazer
inconvenien teso Se lia quem queira I ibet'tar um escra vo,
sob condição de servil'-lbe este um certo numero de
annos, e se o seubor não yê inconveniente nis o, onde
o mal, onde o perigo?

U~{ SR. DEPUTADO: -E se o senhor recusar?
(EIa diversos aprtrtes.)
O Sn. PnESIDEXTE DO CO::\SELUO :-Sr. prrsiclente, os

nobres deputaclos que me interrompem têm razão nesla
parte, mJ, cm sentido clive,l"o tio que clles dão ainda
á sua objecção. Oque é verdade é que, no estado actual
das cousas, nenl1u,lll senhor rccnsarú alForria aos es
T:lYO que 111· of'I''.'rrtalll use J ju, lo prrço, (Apoiados.)
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Esta é a verdade, mas os nobl'cs deputados dizem que
aguillo que faz o senhor lívremen te, é perigoso quando
estabel-ecido por lei!

Como, porém, os nobres deputados admittem o facto
c ninguem o contesta, a commissão, de accórd{) com a
proposta do governo, entendeu que a lei podia sane 'io
nar o que estava em pratica, acrescentando-se a clau~

sula do consentimento do senhor, para evitar algum
t:aso de abu o ela parte de terceiros. A ementla da com
missão devia satisfazer a todos, porque, Oti taes alforrias
não terão lugar, ou serão con enLidas pelos interes-
ados.

(Ea diversos apartes.)
Os nobres deputados, que se mo. tram tão eXIgentes,

porque não apre cntam as tias id'éa ?!
O Su. PERDIGÃO MALREIRO :-Não é esta a occa ião.
O SR. PRESIDENTE DO COo 'SELHO ;- Ou não fareis a

mancipação, senhores, ou llaveis cl-e adoptar esta!>
idéas. Combater a id'éa capital do projecto, e até mesmo
elites meios tão moderados, que nada innovam.•.

OSR. PERDIGÃO M:ALHEIRO :-Innovam profundamente~
V. Ex. está enganado.

(Ha diversos al)(l1'tes.)
OSR. PRESIDE. TE DO CONSELHO :-Com e ta constan tes

interrupções não me deixam conclUÍ!' I Sr. presidente,
agora já vou reei amando o aux.ilio de V. Ex.

(O Sr. p7'esidente reclama attenção.)
O SR. PERDIGÃO MALHEIRO :-E~te artiQ'o é muito

grave, é para mim o ele mais importancia.
O SR. PUE IDENTE DO CONSELHO:- V. Ex. diz agora

que a ma teria é grave, e mui to graye, mas em seus es
criptos nos disse que ella o não é.

O Sn. PERDIGÃO l\fALIlElRü :-Não se encontra em
nenhum escripto meu topico algum em que diga que
e ta ma teria não é grave.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Fallo d{)s meios pro
pos tos em gera J.

O SR. PERDIGÃO MALHElRO :-Tra to do paragTapho que
está em discussão, e que é o additivo dos iiberaes do
senado.

(1fa diversos apartes.)
O Sn. PRESlOENT~ reclama attenção.
O SR. PERDIGÃO MALHEIRO dá um aparte.
O SR. PRKSIDENTE DO CONSELHO :-Quér nesta casa,

quér na tribuna do senado, corno senador, quér na im~

prensa como simples cidadão, eu teria mui ta honra em
aceitar o repto de discussão com o nobre depu lado •

4:6
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o SR. PERDIGÃO MALHEmO :-Tarnbem eu o aceifo.
(Ea diversos apartes.)
O SR. PRESIDENTF. reclama novamente altenção.
O SR. PERDIGÃO MALm;IRo dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSEWO ;-Mas quem eslá o[~

fendendo ao nobre deputado? Eu quando invoco as
opiniões de V. Ex. não o 1'a\o para molestai-o.

(Ha diversos apartes.)
O SR. PRESIDENTE pede de novo altenção.
O SR. PRESIDENTE DO CONSI~LHO :-Permi lta-me um

s6 momento de altenção e liquidarei esLe incidente.
(fIa vados apu,rtes.)
O SR. PRESIDE.'TE :-Quem 1em a palavra é o Sr. pre

ident.e do conselllo. Altençiio I
O SR. PnESIDEN'f'E DO CO:-lSEl.J10 :-0 nobro depu tado

por Minas disse ha ponco, SI'. prc idente, que combatia
em todas as suas parles o anigo addilivo apresentado
no senado, ...

O SR. PERDIGÃO MAJ,m:IRo :-Não, enJlOr, comhati'Q
Jla aHolTia forçada,. que é o €'Jue se consagra nos §~ 2. u

e 3." do artigo que e tá em discussão.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Foi atil a minha

observação, porque o nobre deputado rectifi ou o que eu
lhe tinha ouvido, que combateria tolis viribus aquelle
artigo em todas as suas partes.

O Sn. PERDIGÃO MALHEIRO :-Comball-o com todas
as forças na parte que é identica á que se discute.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Vamos ao resga te,
a que está reduzida a questão, ou V. Ex. nega-se COlll
pletamente a todas as partes?

O SR. PERDIGÃO l\I.o\LHElno :-Quando fallar, eu me
explicarei.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELllO :-Camo o nobre de
putado me tem dado tantos apart.es, eu queria pre
cisar a minha resposta.

O SR. PEUDICÃO MALHEmo:- Explicar-me-hei em
tempo; não' quero o re ga te por e te meio.

O SR. PnEsIDENTE no CONSEUIO ;-Bem : o nobre de
putado admitte o resgate, mas não o quer por este
meio, pelo contracto de serviços.

Eu dizia ha pouco que natla e innovava em re
lação ao facto, porque já ha alforrias concedidas por
contractos de serviços, e este meio está consagrado
tambem na legislação de outros paizes. '"

(T1"OCam-se apartes; o SI'. p'l'esidente reçlarna attenção.)
Eltte meio está consagrado e1l1 diversas legi lações

como direito do escraYo independentemente da von-
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l;ttle lio caltor. Ora, a commissão tOl'nou oste moio
de all'orrla dCIJellllmHc lio consentimento do senhor, e
ainda assim o nobre depul.ado se oppue e acha perigos

Sr. prosiden te, O' nobres deputados argumentam
assim, e só vcem perigos, porque fecham os olhos ao
no" o estado social.(JI1nitos apoiados da maioria.)

A lei não innova, tratando .. em favor dos proprios
senhores, de fazor esta concessão aos escravos .
.q que se púde dizer desta lei é o mesmo que se

dIZIa em França dG projecto da commissão que adop
lou a emancip:l,ão lenta e gradual; é que esta lei
(:onceue muito á e cravidão e muito pouco á liberdade.
(Apoiados.) Nós os defensores da proposta, aceitamos
sta censura, porque estJmo collocados entre os ex.

tremos.
Não queremQs llma reforma violenta: os nobres de

putados são inju. lo qnando nos querem por força
levar para as idéas ex.tremas. (Apoiados da maioria.)

Estou persuadido de C[lle os nobres deputados, oppon
do-se, como se têm 0PI)Osto, radicalmente á esta or
dem de idéas, Cl'eam dimculdacles, que não poderiam
vencer, se fo seUl cba mados a CORverteI-as em lei.
(Muitos alJoiados da maioria.) .

O nobre deputado perguntou-nos: porque este ma
ximo de sete annos, pam os contractos de erviços,
porcrue o prazo não é maior ou menor?

Sr. presidente, ne tas fixações ha sempre um arbí
trio; o arbitrio que tornou-se neste caso, é razoavel?
Qual o orilerio que seguiu a proposta do governo, as
sim como as dllas commissões desta casa, para fixar
esse maximo de seLe annos?

O ol'iterio é o valar do serviço do escravo. Este lí~

berLa-se com a condição de pagar o preço de sua
alforría em sen iços; quan.to valem os serviços de
um homem durante um ann07 Valem, pelo menos,
de 200~OOO a 300JOOO. Pois mulliplicai este salario por
sete annos e acllareis em resu.J.taclo um maximo ra
zoavel.

Ainda perguntou-nos o nobre deputado, porque ha~

via de intervir o juiz de orphãos nestes contractos.
Sr. presiden.te, desde que se trata d;o homem que

sahe dn coridição de escravo, obtendo sua liberdade
por um contracto de futuros serviços, é necessario que
elle, além do senhor, tenha outro protector legal.
(Apoiados da ma;iol'ia.) Qual será esse protector legal
senão. o juiz de orphãos?

Em França, qua.ndo se tratou das meçlidas prepara,.
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101' ia a fim (lo chegar-se á emancipação simuTlanea,
tambolU se estabeleceu por lei a intervenção do juiz
cm taes contractos, considerando-se os libertos ne tas
condiçãe como menores emancipados.

Pótle haver abuso, póde a ignorancia do escravo ser
illudicla e similar-se um conlracto, em relação á idade,
pre. limo e conllic;õl's 1hy icas do escravo, que seja urna
aHorria illusorül; daqui a necessidade da protecção do
juiz, "porque o senhor não póde acompanhar este li
berto por toda a parte; é o juiz que o póLle proteger
desde que elle saia do dominio do senhor, para cumprir
a condiç'lo ele sua alfol'l'ia.

() SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Abi é que e tá o bu~ili !
O SR. PUE IDE~TE DO CONSELHO :-Ahi é que está a

difTiculdade, diz-me em aparte o nobre deputado I
03 nobres deput.ados querem fazer-nos crer, que boje

a escravidão no Bra ti é uma cousa excepcional, que
não tem correctivo legal de nenbuma especie, ou que
o accesso aos estabelecimentos de e cravos está inter
tlicto á autoridade t

.Mas isto não é exacto; e como podem os nobres de
putados negar esta protecção legal que tem qualCJ.uer
desvalido, C[ualquer menor abandonado por seus pais?

O SR. ANORADE FIG.UEIRA :-E o governo proteje o
Jiberto por sete annos?

OSu. PUESIOENTE DO CONSELHO :-Os nobres deputauos,
o que querem? Querem um prazo mais curto, ou não
querem conceder este meio?
. Entre o. meios de emancipação estes são os mais aoei
taveis, e os nobres deputados dizem que, supprimindo
e tes meio. , são mais generosos tOra VV. EEx. ao menos
respei tem o nosso bom senso! (l11ttitos apoiados da
?JULiO?'ict.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Não estamos cegos pela
paix~o "propagandista, que não enxe!'ga a p.ropria evi"
dencla.

VOZES DA MAIORIA :-011!
O SR. ARAUJO LUlA:- VV. EEx. estão cegos pela

paixão contra a proposta. (Apoiados da maioria.)
O SR. PnEsIDE TE DO CONSELHO :-0 §[). o foi objecto

de reparo do nobre deputado pelo municipio neutro.
Ahi se estabelece que a alforria com a clausula de
serviços durante certo tempo não ficará annullada
pela falta de implemento da mesma clausula, mas o.
liberto. será compellido a cumpril-a por meio de tra~

balho nos estabelecimentos publicos ou por contracto
de sexvi.ços a particu.lares.
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nobl'edeputado cl'eio que não impugna a di po
sição, pois apenas perguntou quaes os estabelecimento
publicas onde possam ser forçados a lrabalhar os que
forem libertos com essa clausula.

O principio já está admittido: aquelle que foi uma
vez liberlo, ainda que com a clau:>ula de servil' por
certo tempo, não póde voltar á condição de e cravo; e
se o nobre deputado me contestasse esle principio, eu
ainda invocaria a aUloridade do nobre deputado por
l\li nas Geracs.

A esle paragrapho, como ao outro que trata da re
"oeração de alforria por ingratidão, corresponde a di 
posição d~ parecer da commissão do anno passado,
Cfuando dIZ, no § 9.· do art. 6.·, que a concessão da
liberdade é irrevogavel.

O Su. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA: - E' muito mais
])eLU redigido.

O Su. PRESIDENTE DO CONSELIlO: -Não farei qu-estão
da fórma, e se o nobre deputado quizesse concorrer
com oseu talento para melhorar a redacção do projecto,
nós aceitariamos de muito bom grado a sua colla
boração.

Como dizia, Sr. presiden le, o nobre. deputado per
gun tau quaes os estabelecimentos publicos onde podem
trabalhar esses libertos, e recordou-nos as leis de 13
de Setembro de 1.830 e de:1:1 de Outubro de 1.837, con
cernentes a locações de serviços.

Se o nosso illustrado oppositor lesse com mais alten
ção as proprias leis que citou, abi veria que pela legis
laçIo vigente o locador de serviço, quando falta ao seu
dever, pócle ser compellido a trabalhar, até em prisão.

O que se estatue no projecto para e tes casos? Que
seja o liberto compelliclo a pagar a sua alforria, tr~

halhando nos estabelecimentos publicos ou nos partI
culares. Quaes serão e ses estabelecimentos? Pois o
nobre deputado, tão esclarecido ...

O SR. DUQUE-EsTUADA TElXEIHA :-l\1uilo obrjgado.
O SR. PRESiDENTE DO Co SELHO :-••• deu-se ao tra

balho de dirigir-nos esta pergunta? Püis S. Ex. não
sabe que temos os arsenaes, que temos fabricas e outros
estabelecimentos, onde o serviço livre póde ser admit
tido e é o unico admiL tido?
. O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA: -Eu sei quanto é
difficil ao cidadão livre achar serviço ~os arsenaes,
.quanto mais o liberto I Eu me tenho empenhado por
alguns livres e não tenho consegu.ido trabalho para elles.

(Ha ot{tros partes.)
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o SR. PRESIDE:-lTE DO CON ELHO : -Veja V. Ex., Sr.
presidente: nós estamos precisando de importar braços
livres, e o nobre deputado quer convencer-nos que já
os temos de sobra! (Hilaridade.) Qnando assim se com
bate, não ha resposta po:ssivel .•.

O SR. DUQUE-EsTRADA TEIXEIR.\: -Peço a palavra.
O SR. ARAUJO Lm.\ :-E' paixão de combater tudo.
O Su. DUQUE-EsTRADA TE1XElllA :-A população desta

côrte que responda.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - E' assim [que querem

preparar ti situação do libertos!
O SR. PRESIDENTE DO CON ELHO :-Sr. presidente, não

é por falta de respeito ao nobre deputado, mas é porque
eu iria muito longe, que tleixo de responder a este seu
aparte. Quando o nobre deputado estiver mais sereno,
em sua consciencia recta, em seu juizo illustrado, ha
de reconhecei' que taes objecções nada provam, ou
provam de mais. Qnando vier á luz do dia o salva terio
dos nobres deputados.. . .

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Não temos salva teria.
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: - ... então admira~

remos a sua previtlencia. a sua prudellcia, a par da sua
humanidade e da sua philantropia. (.Muitos apoiados da
maioria.) Por agora, vamos por dian te; os nobres de
putados ainda não oITereceram solução melhol', e com
batem a proposta,não para melhorai-a, mas para tornaI-a
impossivel.

VOZES DA MAIORiA :-Justamente.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Passo ao 3 7.·

Aqui o nobre deputado pelo munioipio neutro cantou
victoria: e e11e, que combate este projecto, elle, que
não quiz ainda olferecer um substitutivo, porque é
um dos partos mais laborio os de que fallará a historia
parlamentar, o do annunciac10 substitutivo (t'iso) .. ,

O SR. DUQUE-E TRADA TEIXEIRA: - Será mais facil
que a organização do ministerio.

O SR. PRE. LOENTE DO CONSELHO: -.,.0 nobre depu
tado disse que a lei de :1869 tinha fei to uma concessão
muito generosa, estabelecendo o principio da familia
entre os escravos, não permittindo as vendas em leilão,
nem a separação dos conjuges, nem a dos filhos me·
nores de :15 annos.

Eu disse em aparte, quando o nobre deputado invoM
cou esta lei, que elle accusava-se de uma incoherencia.

Esta lei foi sem duvida muito importante, mas seme
·lhante medida repugna. com as idéas que os nobres de-
Dutados têm enunciaclo no presente debato. Foi um
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reconhecimento de que Jla e deve llavcr os entimenlo:J
de familia entre os escravos; foi uma restricção a esse
direito de propriedade, em que hoje a lei não póde
tocar, segundo a doutrina cios nobres deputados.

Como pMe pa~sar aqui essa lei, que o nobre de·
putado ora eleya ás nuvens, e nos apresenta como um
grande feito seu, sendo aliás feitma de toda acamara,
e consequencia nccessaria das idéas enunciadas pela
commissão especial do anno passado? ..

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA dá um aparte.
O S'Y. PRESIDENTE DO Co SELHO :-Responde o nobre

deputado, dizendo-nos que o direito romano já consa
grava estes favores. Pois bem' e o direito romano
serve neste caso, porque não servirá quan lo se trata
do peculio e do resgate? ( Apoiados ,)

Sr. presiclen te, nós applaud imos a icléa da lei de 15
de Outubro de 1869, mas entendemos que ella, esta
belec.endo a condição dos 15 annos, foi além do ra
zoavel. O pensamento do legislador era vedar a se
paração dos filhos, que em tenra idade não poderão
vivcr bem fóra da companhia de seus pais; mas o
maior de 12 annos não póde soO'rer essa separação tanIa
qu an to o ma ior de 15 annos?

Entendemos, pois, que a lei de i869, exigindo para
a separação dos filbos, que não sejam maiores de lo
annos ...

O SR. DUQUE-ESTRADA TElXEIHA dá um aparte.
OSR, PRESIDENTE DO Co SELUO : - Não csteja o nobre

deputado argumentando de maneira a tornar odiosa a
disposição da proposta, porque posso voltar contra V.
E~. as suas proprias armas.

O SR. ANDRADE FIGU)LIRA : - Essa disposição da lei de
1869 foi combatida.

OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O nobre deputado
está ouvindo de seu collega, que a disposição dessa lei
foi combatida, e portanto está S. Ex. em unidade, e se
está em unidade,. ponha-se de accôrdo comnosco. (Hi
laridade.)

Esta disposição da lei, que é sem duvida muito bene
fica, porque tende a inspirar ao escravo entimento
moraes religiosos, o que muito concorre para a tranquil
lidade dos senhores, e para que esta reforma se vá
opeI'ando como t.odos desejamos' e ta di, posição póde
tambem ter inconvenientes, dificultando a venda das
familias, pelo que não convém levar o principio além de
seus limites natul'aes. (Apoiados.) Omaior de 12 annos
póde ser separado, assim como o maior de ir> annos; o
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maximo, pai., foi Oxado na lei de i8G9 mai allo do que
devia ser,e eis porque a emenda da nobre commissão, as
sim como a proposta, reduziu-o a 12 annos.

O nobre deputêldo occupou-se ainda com o ~ 9." que
diz: «Fica revogada aOrd. liv. ~.n tit. 63, naparteque
revoga as alforrias por ingra lidào. ,

Aqui o nobre deputado, usando sempre da mesma
argumentação, procurando tornar odiosas 3S disposições
do projecto, referiu-se a outra disposição do mesmo pro
jecto, supprimida pela commissão, a da alforria do es
cravo que salvas e a vida do senhor, e dis. e: «Quereis
iro pôr gratidão aos senhores, ma não aos escravos. »

Ora, Sr. presiden te, a disposição censurada pelo nobre
deputado foi tambem supprimida pela illustrada com
missão, por escusada; quererá o nobr~ deputado
mamei-a?

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXF.IRA :-Não.
O SR. PRESlDENTE DO CONSELHO: - Então como dizeis

que queremos a gra tidão dos senhores, e não queremos a
dos escravos? .

Onobre tleputado olvidou- edo direito vigente. Essa
disposição não é nova. O illustrado Sr. Perdigão :Ma
lheiro, assim como o illustre jurisconsulto o Sr. Augu ·to
Teixeira de Freitas, declaram que a ordenação cio reino,
nesta part.e, não se póde considerar em vigor; mas ha
decisões de tribunaes em sentido contrario, e então
podia-se firmar o verdadeiro principio nesta lei. Pen
sando assim, o conselho de estado, onde têm assento
muitos jurisconsultosdistinctos, imeriuno seu projecto
aquella disposição. A illustrada commissão desta camara,
entendendo que o direito vigente é o que se acha al1i
consagrado, e que, não havendo disposição nova, con
vinha evitar o pretexto que se tirava desse paragrapho,
propôz a suppressão do mesmo paragrapho, e nós con
cordámos.

De tudo quanto hei exposto, Sr. presidente, vê-se que
o art. 4. o não é a terr ivel arma que se afigurou ao nobre
deputado pelomunicipio neutro. Este artigo e o 3." estão
em perfeita harmonia com o i. o do projecto; todos elles
constituem meios ele emancipação lenta e g-radual. E'
necessa rio considerar as gerações fu tu ras, sem esquecer
a geração actual. (Apoiados.)

Se q·uereis a emanei pação, se quereis que ~e ex tinga
o mal de que tanto son·re o nos o COI·pO so(:ial, é nece 
sario ir melhorando a cond ição do escravo. (Apoiados.)
E' preciso de:envolver os sen timentos naturaes, isto é,
moralisal-o no inleresse de sua regeneração e no inte-
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1 c.. fl me mo daquelles a quem ellc., <.levem respeito,
ol.Jediencia e g'ratidão. (Apoiados.)

Estas medidas, moderadas, como são, não oOúer,em
perigo algum; a sua negação, sim. A permanencia tla
escravidão, como existe hoje, e que nos ameaca de
gra ves perigo", que não podem esca pa r á per. plcacia
dos nohres deputados. (Apoiados; muito bem.)

O projecto, pois, senhores, como tem.os demonstrado
c o demonstraremos ate o seu ultimo arUrro, não merece
a celeuma que contra elle se t~m levantado; e quem o
combate, como tem Sido comhatldo, levantando questões
que seriam ob taculos a qualquel' idéa de reforma, erra

r. presidente, como tive occasiã~ ele dizer no principi~
deste discurso, o alvo de seu patriotismo. (Apoiados.)

Se quereI. favorecer. a lavoura, outros são os meios,
não o de oppôr um dique a esta reforma, dique que
não haveria forças que o pudessem. sustentar contra
essa [.or1'el1 te impetuosa. Se quereis fa vorecer a la voura,
é pl'eciso diter-Ihe flue o seu maior perigo e tará nesse
cego antagonismo entre o proprietario do escravo e a
idéa da emancipação (úpoiados)' que o. interesses le
gitimos dns proprietarios de escravos devem e podem
ser conciliados com os interesse da sociedade, com (l

nossa clvili nção, que reclama a altos brados esta re·
forma. (Jl111ito bem; rmtitos apoiados.)

A lavoura tem direi to á pro tecção; mas essa pro
tecção deve ser dada por outros meios, que não essa
imprudente 'Propaganda contra a refol'ma do estado
servil. (ApIJiaclos.) A lavoura carece de braços, carece
ue providencias que tendam a allivial-a do pesad()
onus que sobre eUa pesa. (Apoiados.)

Lendo, senhores, o. ultimo relatorio do presidente da
Instituto Agrícola da Babin e tambem o relatorio do
presidente do Banco do Brasil, publicado no Jornal da
Commercio de hoje., ahi vereis as verdadeiras necessi
dades da lavoura; mas não confundamos uma insti
tuição, que, se não fosse reformada, prejudicaria grave
mente os interesses que todos nós queremos proteger,
com as pretenções legitimas da lavolira, a cujo presente
e fuLuro se prendem os mais vitaes interesses da nação.
( Apviados.)

O que se dá en tre nós, Sr. presidente, é o mesmo que
se oh ervou em todas as colonias, onde o trabalho
do escravo eTa o agente principal da producção. Se eu
pudesse tomar mais tempo á camara, leria algumas pa
lavras de um escriptor hespan.bol, sobre .() estado ru!'al
e econotníco de Cuba, a joia mais precio a da colonla'

!J,7
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Ilespnnholn , e ver-se-hia que alJi ,como no Bt'asil , a
lavoura geme sob o peso de uma enorme divida e é Lo
lhida em seu progresso, não obstante as apparencias de
prosperidade, porque em gemI os l;wradores de Cuba,
como os do Brasil gyram em ei rculo vicioso, ou, no em
penho de resolver o seu proMema eeonomico, repre
sentam o papel de Ulysses querendo abrir regos sobre
arêa movediça e banhada a todo insLante pelas aguas do
mar. E qua1a causa princi paI, senhores, desLa si Luaçã(}
llifliciI e affiicLiva ? 0 mal vem sem duvida dessa insti
tuição condemnada cm seu principio, e que por toda !t
parte produziu os mesmo fructos que Lem dado e11 Lre
nós. (Apoiados. 1Ifuito bem, 17211ito bem.) -

(O orà·do/' rI felicitado 1)01' muitos 81's. deputados.)

DISCURSO

pronunciado na Cllmaz'a .Ios deput:ulos cm ~ .Ie ,\gosto
(Ie t 8"" .

(Resposta á intel'pellaç{io do SI'. J. de Alencal' 'relativa ás rlespe.as
que o governo {azia com a imprcnsa, j

A agitação da camara por occasião do debate relativo á re
forma, tinha cheaado ao seu auge. A sessão do dia 2 foi le
vantada no meio 8e um tumulto sem exemplo nos nossos annaes
parlamentares (.). A sessão de 3 foi toda consumida com a.
eleição da mesa, e a de 4 com uma interpclLação ao Sr. ministro
da agricultuT"a. No dia 5'0 SI'. pJ'esidente do conselho ainda sob
a impressão das scenas desagradaveis do dia 2, teve de compa
r.ecer á camara pa.ra ouvir a intcrpcllação do Sr. José de Alencar.
Esse illustrc orarlor pronunciou um largo discurso, a que S. Ex.
respondeu com o seguinte improviso:

o Sr. Visconde do Rio-BI"snco (lJresidente dO'
conselho) (movimento geral de attenção): - SI'. presidente,
o autor da presente interpel1ação começou oseu discurso
comparando-o a uma na vegação cos Leira. Convicto, sem

(') Veja-se a descripção desta sessão no 2.0 vol. da" Discussão
da 1'c{orma do estado .Ierlli! na camal'a dos deputados e no se

ada. ,,- Rio de Janeiro, 18i1, 'l'ypograpbia nacional.



- 371-

duvilla, de sua superioridade, uperioridade lluC S. Ex..
não cessa de ostentar por t~dos os modos, e de que boje
usou e abusou para commlgo, o nobre deputado quiz
ao que parece, da r essa direcção a cu discurso ma~
a camara viu S. Ex:. fazer-se desde 100'0 ao Ida!' e
quando o honrauo pro. idente desta ca;: quiz co111'er
lhe as velas a ui vagação foram b::ddados todos os es-
forços. (Apoiados.) .

Fiel, semp"e I1el ás regras parlamentare', e especial
mente a advertencia do presidente desta ca a eu
quizera não acompanhar o nobre deputado em seus 'des
vios, mas sim obedecer aos uictames do reg-imento,
cingindo-me pura e simple. mente :1 materia da intcr
pellação.

O SII. PRESIDE:'ITE, 'fEIXEIHA IJUNIOR :- V. Ex. tem o
direito de responder a todos os topico:> do di",curso do
nobre deputado que acabou de falIar.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Agradeço a decla
ração de V. Ex.; eu já a esperava: não é possivel que ao
discurso do nobre deputado eu responda simplesmente
com as declaraçõcs a que devia limitar-me segundo os
artigos da interpel1ação.

Em vez ela questão ua imprensa, SI'. pre iuente "
trouxe o nobre deputado a este debate a questão da re
forma do estado servil, e'se importante a sumpto que
tem sido objecto de largos deba tes, e está ainda snjei to
adeliberação ua Call1al'3.

Não é possivel que eu repita nesta occasião o qucmais
de uma vez tenho dito para deillonstrar a dissidencia
profunda que existe entreogoverlloea minoria, juanto
à opportuniuade e cOllveniencia dcssa reforma, que o
nobre deputado encara como intempe tiva e roueada ue
perigos.

S. Ex. apreselltou- e como o apostolo da conciliação
do partido conservador, c mais de uma vez exhortou a
maioria a que se não deixasse desvairar, a que esten
desse braços fralernaes á minoria. Sr. pre'idente, nunca
apostolo algum fal tou mais ao seu propo i lO do que o
nobre deputado no seu violen to discurso I (Apoiados dct
rnaiorüt.) Se a illu tl'ada minoria quel'> com elIeHo, ual'
entrada em eu c. pirito a idéa mais moderada mai:;
justas para com os seus amigos de hon tem, de\'e e collJcr
outro orITüo, outro advogado des. a idca; o nobre depu
tado peJ~ Ceara, por mais que o queira (foi ellc mesmo
(rUem o llis c quando nos faIlou ue srll temperamento
opposicionista), o J1olJr~ deputado I lo Cca."a. erá s 1111)1'('
lHll elemonto ele de,lLnlão ulI1a causa dl".oll'l'lIlo nu.
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lu tas poli Licas [ (Apoiados da maio.ria. Não apoiadas da
minorict c apartes.)

De que servem estas exhortações á maioria e mino
ria? I De que serve e te lamentar continuo sobre a
flivisão do partido conservador? I Acaso pretende-se
imputar ao gabinete de 7 de Março a divisão que hoje
observamos? (M~tito lJem da maioria.) Pois é poso ivel
Que a questão elo estado servil nos tenha cegado a todos "{
Quem uão sabe que esta divisão data do ministerio tran
sacto? (Muitos apoiados; m~tito lJem, e apartes.)

Eu estava fóra do paiz, e quando volLei já no partido
lavravam e sas di senções. (Apoiados da majoria.) O mi
ni teria de 7 de Março encont'on o partido conservador
já dividido, não só na cÔl'te, mas em quasi todas as
"provincias (apoiados e apartes); longe de operar essa
divisão, longe de contribuil' pal'a esse triste estado cle
cousas, tendia e tende o gabinete a congl'açar os ani
mas (não apoiados da opposíção), a ligar o partido con J

senador, para qne pos a preencher a missão a que eslá
destinado. Disto darão te temunho membros muito
importantes do partido, nossa correspondcncia particu
lar, e sobretudo todos os delegados. do governo nas pro
vincias, que receberam manifestações do gabinete nesse
sentido.

o Sr. ministroclajnstiça dogabinetede16deJulbo
e o Sr. ministro do imperio desse gabinete, os dous
nobres representantes pelo Ceará e pelo Rio de Janei
ro, que se sentam hoje nos bancos da opposição, e que
dirigiam essas pastas politicas, são os mais proprios
para explicar ao partido conservador, e ao pniz, quaes
as causas dessa lamentavel divisão I (Muitos apoiados,
muito bem.)

Mas, senhores, quaesqucr que sejam as ca usas, a
que vem a união do partido conservador, quanLlo e
trata de um assumpto .ocial da maior imp0l'tancia '?
Para que vivem os partidos? Vivem unicamente para
que seus membros se deleitem na estima e confiança re
ciproca ? Não, Sr. presiden te ! Os partidos se orgn
nizam e vivem para servir ao paiz e para realizar as
idéas inscriptas em suas bandeiras. (lIfuito bem! tmGÍto
bem /)

O movimento da OlJinião publica, um grande inte
resse nacional, obrigou-nos a trnzer á tela da discus
são a reforma do estado servil; e os nobres deputa
dos dissiden tes, que não querem o fl'accionamen to do
partido, vieram torn.ar a .união cada vez maig difficil
lançando ao governo c á maioria que o u. tel) la, ao
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scus GOl'I'cligionaI'íos c amigos, accusaçôes as mai::;
injusla , irolli<.i~ as mais amargas, proferindo alê plna
ses nunca ouvIdas ne te parlamento. A Ião desejada
união dcve scr obUda a cste preço? E quando me:.mo
fossem empregados para elia outros meios, tle\'eria
mos nós "acrificar á união do partido uma qucstão Llcsta
ordem 'I (Apoiados, muito bem da maioria.) ão, senho
res I acima do pal'lido conservador, acima de lodo os
partidos, estão as g-randes idéas de interesse social 1
(Apoiados da 1nm:oria, muito bem, muito hem.)

(Interrupções .)
I Ouvi o orador que acabl Je sen tar- e sem dirigir-I he

n menor interrupção; permiUnm-me os nobres deputa
dos que eu prosiga, e consintam que eu discuta com a
mesma liberdade,

Aconselhou o nobre deputado, não cm nome desses
grande" interesses que justificam os partidos, mas
unicamente por ullla medida de conveniencia para o
partido conservador, que auiassemos a camara ou a dis
solvessemos, ou me mo que renunciassemos o poder,
para que subissem nossos adversarias.

SI'. presidente, são questôe estas muito graves; não
pense o nobre depu Lado que nos conservamos firmes
nesta po ição por apêgo ao poder; os faclos hão de con
venceI-o do ontrario, e~pero em Deus. Estas cadeiras
em que nos sentamos, deve sabel-o o nobre deputado
pelo Ceará, só têm encan tos para quem não as conllCce
de perto. (Apoiados.) Estamos aqui pelo. entimento de
um dever imperioso (apoiados da mai01'ia, muito bem,
112uitobem), ea idéa de que os nossos adversarios podem
sub:r ao poder não nos assusta de modo algum. Se para
satisfazer as grandes necessi<.lades do momento o partido
conservador é impotente, e os nossos adversarias são os
mais proprios , que subam, em boa llora subam elles I

(Jl1uitos apoiados, muito bem da maioria.)
O gabinete, SI', presidente, assim como e ta illus

trada maioria que o apoia, c qlle tem salvado o cre
dito do partido r.onsel'vador, como a historia o lia de
reconllCcer um dia, o gabinete está persuadido de que
esta reforma é uma medida urgen te, c de que o seu
adiamento, quaesquer que sejam as circllmstancias po
li Licas que precedam e se sigam a esse facto, póde trazer
muitos c graves inconvenientes. (Apoiados, ?n'ltito bem e
aplt1'tes ,)

Oullustr8s membros da minoria llstentam, e eu o
ten 110 di to mais de uma vez, não por iro/] j,], ma . em ho
menagem á. sua . inc 'ra' inlCl1r;Õc.: s illu' [r' mem-
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bros da minoria acreditam sustentar os inlerc'ses da
lavoura. Pois bem, senhores I Nós estamos tambem
convencidos ele que os legi timos in teresses ela la voura,
em relação a este importante assumpto, não podem
ser melllOr attendidos, direi mesmo, não podem ser at
tendidos ele fórma alguma a não ser pelo meio que
adoptou o projecto sujeito :i attenção ela camara, (Apoia
dos, não apoiados e a,partes.)

VOZES :-Deixem faUar o orador I
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO :- Senhores, as in

terrupções e os não apoiados, são desnecessarios; nossa
dissidencia já está bem conltecida do publico; permilti,
pois, que eu diga que nossa profunda convicção é
que a proposta do governo offerece a sulução mais
moderada e razoavel, e que a resistellcia tenaz, os
adiamentos protelatorios não podem senão levar a
excitação aos espiritos, e a tal ponto, quea medida
que hoje é possivel, amanhã talvez não o seja.

UMA voz: -São argumentos ad telT01'em,
O SII, PRESIDENTE DO CONSELHO: -Não são argumento

ad terrorem, não; são nossas convicções, são convicções
de muitos espil'iLos illllstrados, e não é só e ta maiol'ia,
é tambem a gl'ande maioria da nação que a sim o 'GntG
e }Jensa. (A poiados e não apoiados.) Se o gab iliete ele 7
de .Março não ciustentasse a verdadeil'a causa nacional
(apoiados), não poderia subsistir um só elia lutando
com advel'sarios e com tantos amigos; e que ~lmigo.,

Sr. presidente! Com amigos mais injustos, mai into
lerantes e mais violentos do que os proprio advcl'sa
rios naturaes I (Apoiados, muito bmn eapartes.)

A honrada opposição não quer a[tender ao que se
passa em torno della; julga sufficiente invocar a: tl'a
dições para que asciencia cio presente e elo futuro pe
netre em seu cspil'ÍLo e a illumiue, ofTuscando a todos
os seus adver al'io . Não; consultai o sentimento pu
blico e vereis que estais em minoria, e miuoria quasi
imperccptivell (Muitos apoiados damctioricL)

O SR. A 'nUA DE FIGUEIUA: -l\fa não qucrei que se
consulte o sentimento publico.

O SR. PRESIDENTE DOCONSELHO:-SI'. presidente, <Jc
novas lheorias que aqui nos foram I regadas maravilha
ram-me 10 gabinete eslá apoiado por uma maioria illa.
ire e dedicada, pOI' uma maiol'ia cujos sacrificios em
prol desta causa o nobre deputado pelo Ceará, em seu
cOl'ação grande e gencroco, lanto commenlou, lecendo
lhe elogio, ('wl ora destruidos logo pelo.' epigraL11l11as
pungentes com que llrCll'ud('u c~JUagal-a; oral inele
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apoia-se em uma maioria illu tre, dedicaJa forte;
tra ta de resolver uma questão urgen te, cujo adiamen to
póde acarretar graves males, e o nobre deputado entende
que o gabinete, só porque a minoria dacamara o exige,
eleve retirar-se, abandonando o seu posto de honra,
1rahindo a cau~a qne defende e a maioria que o anima e
sustenta I (Muito bem e muitos apoiados dam(tioria.)

?ol'que um adiamen to? Porque uma dissolução? Que
reIs que por cau. a rle ta reforma,. gravissima por sua
natureza, de ta reforma que traz em sobresalto muitos
espíritos, uns timol'atos por indole, outros aturdidos
pelos clamores que a opposiç~o levanta, recorramos a
uma dissolução da camara 'I Então esta maioria nada
vale, não tem legitimidade? Só os nobres deputados
representam a nação?1 (llútilo bem.) Acamara dos de
putados unicamente, ou antes a sua minoria, "quem faz
as leis? O senado, onde todos os partido' do pa iz se
acham Lão digna e brilbantemente representados, não
tem tambem um voto legi timo nesta questão? E porque
não quereis ouvir o senado sobre este importante as
sumpto? Porque razão devemos unicamen te obedecer á
vossa intimação, á vossa vontade, a todos os meios regu
lares e irregulares, que o publico presencia admirado, e
de que tendes lançado mão pa ra impedir que esse pro
jecto possa chegar á outra camara ? !

O SR. ARAUJO LUB.: - Porque são os homens neces-
sarios.

O SI1. PRESlDENTE DO Co SELHO: - Acaso toda a pru
clencia, todo o patriotismo desta terra estão refugiados
na illustrada minoria? E' preciso desprezar a maioria
da camara, é preciso desprezar osenado I As unicas ilIus
Lrações, os unicos homens rellec Lidos, de bom senso e
de convicções sinceras, as unicas garantias, as columnas
fortes da ordem social estão daquelle lado (spontando
pam (.s bancos da opposição) ; nós que defendemos o pro
jecto, nós que estamos em maioria, nós não somos senão
proletarios, communistas, visionarias, homens sem
crenças e sem consciencia I (Mttito bllm, 'muito bem da
maioria.)

O SR. _PINTO LIMA: - Só ha convicções e crenças do
outro lado I

O Sn. PnEsIDENTE DO CONSELHO: - E depois que os
nobres deputa:los assim nos julgam e assim nos apostro
pbam, atirando ás mãos cheias epLgl'ammas c doestas
sobre nó , seus correligionarios poli ticos e amig~s de
hontem; depois que assim nos julgam, ainda se alllmam
a exclélmar ;-Abl'acemo-nos c "amos ao templo dar
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gl'aças p~la unlao lia partido con ervador; cana esta
que tão a sua sorte, succeda o que succcdor, ,alvo-se a
união do partido conservador a todo o custo I ...

(Ra um aparte.)
Não sei, Sr. presidente, c estou oranuo conformo

os preceitos do nobro deputado pelo Cear'à, não seí se
em minha re:posla terei faltado ás regras do novíssimo
Quintiliano. Eu quizera imitai-o, porém não posso; temo
que o nobre deputado se queixe depois de al~uma pala
vra, de algum movimento, de algum gesto (1'iso) que não
lhe pareça regular ou de bom gosto ... Permitta-me,
portanto, S. Ex.. que eu prosiga, e que neste momento
d~ uma satisfação com inteir'a boa fé á illustrada minoria.

Porque a injustiça que me recorda oaparte que acabo
de ouvir? Quando puz em dllviua, quando deixei de
apreciar os talentos ua il/ustrada minoria? Pois não a
ouvi attentamente, não estive sempre sentado nesta
cadeira? Não lhe respondi opportunamente quanto me
foi passiveI? PorCJue eu disse não ser passivei que uma
questão desta natureza e tão urgente ficasse sujeita
ao programma de debate com qlle nos ameaçaram os
nobres deputados, querendo que fallassem todos ou
quasi todos os oradores da minoria, acaso quiz detrahir
os oradores que tinham encetado o debate? O que eu
disse foi que, ou esses oradores trouxeram a ultima
palavra da illustraela minoria sobre esta l!iscussão,
ultima palavra que devia ser ouvida desde logo, ou
então os chefes da minol'ia erraram, não intervindo
cm primeiro lugar, para que o deba te pudesse tomar
as devidas proporções, e para que desde logo se conhe
cesse a diJIerença das idéas elo projecto e do substi tutivo,
filho das elocubrações dos nobres depu tados.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Aqui não ha chefes.
Cada um é chefe de si mesmo! (Apoiaelos ela opposição.)
Somos o batalhão sagrado da Beocia !

O SR. ARAUJO LUIA:- Batalhão da Beocia! E' bem
achada! (Risadas.)

O SR. PRESiDENTE DO CONSELHO :-Pois seja assim;
não ha chefes na minoria! Ficamos sabendo que estão
acephalos, mas os homens, que se propõem uma missão
qualquer devem ter quem mantenha a unidade de
pensamento, quem imprima o movimento commum,
e esses commummente são denominados chefes.

Eis.aqui, Sr. presidente, as palavras que proferi.
Não podiam ser entendidas em outro sentido. Por
mais que se esforoe o nobre deputado pelo Ceará,
nunca o imitarei nos seus habitas aggt'~ssivos (apoirt-
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dos), e o nobre deputado, que já foi mini tro, sabe
perfeitamente que não me é licito responder-lhe no
tom em que ora falla. (Apoiados.) Não sou novo no
parlamento e ninguem pouerá accusar-me de ser pouco
l1I'bano para com adversarios, quanto mais para com
amigos. (Apoiados.) Poderei USar de uma expressão que
tenha duplo entido, mas sem intenção de oITender a
quem quer que Stlj:l. Já por mais de uma vet tenho
dito e repilo que, dada a reclamação, estou prompto a
explicar-me ou a retirar a expres ão que tenha pare
cido olTensiva. Não estou acostumado a lutaI' e vencer
pelo in,ulto ou pela injuria. Se o nobre deputado,
como é notorio, tem ostentado os seus talentos na vida
pllblica, e a elles deve o seu nome, todos os meus
concidadãos sabem tambem que o secretario de quem
S. Ex. fallou com tão amarga ironia não chegou a
esta posição pelos brazões e pergaminhos (sensação),
mas unicamente pela reputação que soube conquistar
em uma vida in teira de trabalho e de hOlll'a I (Explosão
ele alJoiarlos ; os opplausos cobrem avoz do orador.) Se houve
neste paiz, como acabou de dizer o nobre deputado, um
cidadão elevado e digno da veneração de S, Ex., o se
nador Alencar, o nobre depu tado ha de saber que esse
cidadão, sem duvida alguma muito respeitavel, hon
rou-me com a sua estima e o seu apoio, quando fui
ministro pela primeira vez em 1853!

Sr. presidente, debatemos interesses muito graves
desta sociedade; a discussão deve ser calma, mas nós
não podemos admittir que o preço da calma e da tole
rancia dos nobres deputados seja o sacrificio das idéas
do governo e desta illustrada maioria. O governo não
tomará sobre si semelhante responsabilidade, quando
tem nesta casa uma maioria, cujos titulos de legitimi
dade os nobres deputados da opposição não podem
contestar sem contestar os seus, uma maioria illus
trada e patriotica, que se tem pronunciado a favor da
reforma, e quando além desta camara está o senad?,
que tamhem tem opinião muito competente e respCl
t:Jcla no paiz.

O SR, ANDRADE FIGUEIRA :-H conta com o senado!
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Elle opportuna

men te dirá qual o seu vo to. Os nobres deputados é que
parecem não contar com essa respeitavel assembléa,
e muito a temerem, arrogando-se o direito de voto
ahsoluto nesta questão, unicamente porque são uma
minoria numerosa, mas não tão numerosa que nos
po 5a dar a lei.

48
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r. presiJente, quem não sabe que n quc:>tões dt'sl,
prdem suscitaram sempre dissitlencias no seio dos par
tidos? Quem não sabe (e já aqui se disse muitas vezc~?

mas é necessario repelil-o até a sacieJade), quem não
sabe que estas grandes reformns em parte alguma têm
passado por grandes maiorias? Quem não leu na his
foria da Inglaterra que a r('forma parlamentar, no
dizer de alguns escriptores, até passou por um engano
de escru tinio ?
_ O SR. DlJQUE-EsTR1\]JA TEIXEIRA :-Mas quanto tempo
levaram a passar essas reformas?

O Stl. PRESlDENTE DO CONSELHO: - Quan 1.0 tempo
levaram a passar essas reformas! é sempre essa a ex
clamação! Pois não se fez já o bístol'ico uesta questiio?
Não mostrámos já que de ele a inclependencia do Im
perio, e mesmo antes clella, se pensa sobre esla
materia, não notámos o incremento que a illóa <10
emancipação m tomal1o ne tes ultimos lempo ?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O Su. PRESIDENTI;; DO CONSELHO :-Sr. presidcn te, se

os nobres deputados não se limitassem a criticar a pro
post:l, se apresentassem o seu programma para a 0
lução do gnlOde problema social, eu comprehenderia
a sua opposição; mas S5. EEx. comba tem a idéa do
govel'l1o por toJos os modos, dizem que não tl~m dados
para formar um juizo, e pronunciam-se como se nada
quizessem; de sorte que se a minoria desta augusta
camara désse leis ao paiz, a julrral-a pelo que têm dilo
s_eus oradores e seus escriptos, tornaria impossivel
qualquer reforma, e até mesmo não potleria realizal-a
se chegasse a um accôl'do. -

A maioria e o gabinete, compenetrados da necessi
dade deste projecto, não podem, pois, aceitar o con
selho do nobre deputado.

E não leve S. Ex. a mal a dissielencia em que me
acho, não supponha, como acabou de dizer, que para
apart.ar-me de seus conselhos vou pedir as nas de
Icaro; não, Sr. presidente, bei de pcdil-as empres
tadas ao nobre ex-ministro elo imperio, que lanto ap
plaudiu hoje o discurso do nobre deputado pelo Ceará I
Foi elle ouem. de~rle o anno passado, me convenceu de
que o nobre deputado pelo Ceará anda muito apaixo
nado, para que seus conselhos possam ser aceitos. O
anno passado, quando o nobre deputado, depois de sua
retirada do gabinete de 1.6 de Julho, passou a 110$·
tilisar nesta casa e na imprensa aos seus collegilfi de
ministerio, o anno passado o nobre ex-minislro do
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imperio repudiava os seus conselhos e não queria par·
ticipar uas suas apprehcnsões. Quanto á proposta do
governo, quero, pois, crer que o nobre ex.-ministro
do imperio está mais calmo e mais desprevenido sobre
o estado gel'al das nossas cousas.

Vai para um anno que o nobre deputado pelo Ceará
chor'a as desgraças de nossa patria (apoiados da maio
,'ia), e ningllem ainda pMe compl'elJender como no
rapido espaço de poucos mezes, como logo depois de
perder o Brasil um ministro como o nobre deputado,
as cousas se transformaram por tal modo, que S. Ex..
nos figurava á borda ue um abysmo, e não cessava
de brádar contra a desmorali. ação que lavrava por
toda a parte I Era impossivel que tantas calamidades,
de que já então nos fallava o nobre deputado, da
tassem ela sua retirada do poder: o que devo crer,
sem t6davia comprehellder bem a resolução que tomou
S. Ex. de conservar-se tall to tem po no ministerio, é
que o nobre deputado reconheceu desde os primeiros
dias (embora o não confessasse como ministro, aqui,
no senado e na imprensa), o que devo crêr é que
o nobre deputado, desde os primeiros dias de seu mi
nislerio reconheceu que trevas espessas o cercavam:
viu e apalpou desde logo todos os males que hoje nos
aponta, e naturalmente deixou-se ficar no ministerio
para melhor estudar esses males, sem que estivesse de
accôrdo com os seus collegas, que passou pouco depois
a aggredir.

Não é, pois, de hoje que as visões que assaltam o es
pirita do nobre deputado lhe tiram o somno e o previ·
nem contra todos os amigos: o mal de que S. Ex. solIre
não data do gabinete de 7 de Março, é muilo anterior
e até me está parecendo que teve origem no illustre
ex-ministro do imperio membro do gabinete de 16 de
Julho ... (Risadas.)

UlIIA voz:- E' bom explicar.
( Ha outros apartes .)
O SR. PRESiDENTE DO CONSELHO :-Não é passivei que

eu satisfaça a todas as perguntas que fazem os nobres
deputados.

( R a varios apartes .)
Quando me referi ao nobre deputado referi-me ao

gabinete de 16 de Julho .. '••
O SR. PAUUNO DE SOUZA dá um aparte.
O Sn. PRESlDENTE DO CONSELHO :-Eu disse que ~e

estava parecendo que o nobre ex-ministro do impel'lo
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tinha concorrido até cei to ponto para o iucolJ1lUouo <.lo
nobre deputado.

VOZES: -Mas explique como.
O SU. PnESlDENTE DO CONSELHO: -l'th;, (FIando uiljo

que me está pareeendo, declaro que nào sei bem ex
plicar! Trata-se de um facto ínnocenle que eu não
comprehendo bem, e que só SS. EEx.. podcrão COlll
prehender. ( Risadas.)

O SR. PAULINO DE SOUZ.\ : -Eu declaro que c'tava de
accÔl'do.

UMA Voz: -l\Iesmo quando e11e lhe fez opposição
nesta camara?

O Sn. PRESIDENTE DO C')NSELUO: -Sr. presidente, to
mando a minoria desla camara, embora muito ilLustrada
c respeitavel, como a verdadeira e unica representante
da soberania nacional, o nobre deputaLio pelo Ce31'á
ameaçou-nos com os mais grave. acontecimentos. Se
não attendessemos ás suas previsões, e, sobretudo, se
suas intimativas não tivessem logo pleno cumprimento,
se para os male., que S. Ex. vê ilUminentes obl'e a
questão servil, o remedio não viesse ele cima, isto ;,
se a vontade da minoria não fos. e satisfeita, então j

exclamou S. Ex., o remedia virá de baixo, virá da so
berania popular I ão é isto, senhores, uma ameaça,
um· argumento ad ter1'orem? Colloco'1-se, por ventura,

. o nobre depu tado em terreno susten tavel, no terreno
constitucional, quando pretendeu annullar a maioria
desta camara e a do senado, impondo-lhes em nome da
minoria conservadora o adiamento da reforma como °
expediente mais salutar nestes momentos? Quem não
obedecer ao nobre depu lado está fóra da lei, está di
vorciado da nação, colloca -se sob uma influencia an ti
pathica ao sentimento nacional I

Senhores, o nobre deputado, illllstrado, como é, devia
i'er mais toleran te. Se, respei tando as convicções da
illustrada minoria, não fazemos mais do que cumprir
um dever, tambem temos o direito de exi~ir que res
peitem as convicções da maioria. (Apoiados.) Poderemos
estar em erro, mas procedemos conscienciosamente,
e, se o illustre deputado em algum ponto do seu dis
curso duvidou mesmo que a verdade estivesse do seu
lado, porque se mostra tão exigente e tão injusto? E
porque razão o nobre deputado, estadista de tanta força,
espirito tão reflectido, porque razão não quiz encar
regar-se de demonstrar que o ad iamen to desta reflH'ma
é um expediente aconselhado pela prudencia? Porque
não procurou convencer-nos de que esse adiamento não
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ofTcrece maiores perigos do que a marcha regular da
P~'oposta, se é q~e es~a os pMe trazer? Porquc razão,
tao ve-rsado na hlstol'la parlamentar, não nos mostrou o
nobre deputado exemplos de que em circumstancias
analoga~ se abandonassem reformas tão importantes,
pela Ulllca razão de não haver unanimidaLle nas camaras
ou uma quasi ullanimidade? '

Senhores, todos os dias se nos diz quc é preciso regc
nerar o systema represeu ta tivo, tomando impossi veis
as camaras unanimes; se cheguemos a cste rcsultatlo
pelo progresso W-lJlral do no 50 paiz, acreditam os no
bres deputados dis idcntes que poderemos rcunil' maio
rias numerosas e compactas para a solução de questõcs
desta ordem? E scmpre que fÓI' impossivel reunir
uma grande maioria, embora haja maioria, devemos
dissolver a camar,a e consullar o puiz a todo momento?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Esta reforma pede mais
do que as outras o accôrdo das opiniões.

O SR. PRESIOEN'l'1!: DO CONSELHO:- O accÔl'do das
opiniões quer dizer unanimidade? E' um desideratum
impossivel I

O SR. PERDIGÃO l\IALHElRO :- Não unanimidade, mas
uma maioria respeitave!.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :- A' cspera deste
accôrdo unanime os illustl'es deputados chegariam a
circumstancias tão graves e, de tanta confusão, que
ser-Ihes-hia impossivel lcvar a effeito soluções mode
radas, como esta de que nos occupamos. Teriam de
ceder tudo, seriam arrastados pela onda das opiniões
extremas.

03 nobres deputados não se têm cansado de repctir
a historia destas questões em outros paizes; devem,
pois, ter bem presen te que a causa principal das re
soluções extl'emas proveio justamente das llesitações e
das resistencias obstinadas. (Apoiados.) E' esta respon
sabilidade que não devemos nem podemos tomar sobre
os -hombros.

O SR: CRUZ MACHADO :- O triumpho da opinião é o
maior accôrdo possivel; não é a força numerica.

O SR. PUESlDENTE DO CONSELHO :-0 i1lustl'e depu
tado pelo Ceará disse á maioria e ao go"e~no que não
deviamos quebrar a escada por onde subimos. Sem
duvida o pensamento do illustre deputado é que os
nossos constituintes e o corpo eleitoral, que elelteu'
esta illu trada camara, são todos da opinião de S. Ex.
Onde está, porém, a prova desta asserção? E qua~do
assim fosse, o deputado eleito recebc um mandato Im-
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as circumstancias, qu~ mudam com o tempo, não a
sua consciencia, não a sua razão, mas unicamente a
consciencia e a razão de quem o elegeu? (Apoiados.)

O SR. PINTO DE CAMPO :- E sa é que 6 a verdadeira
doutrina.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- A doutrina do
iIlustre deputado rebaixa o mandato dos represen
tan tes da nação; e, fel izmen te !senhore!', a asserção de
S. Ex. é puramente gratuita, porque a illustrada
maioria pMe ter o consolo de que pensa com a grande
maioria nacional. (Apoiados.)

O SR. ARAUJO LIMA:- Temos bastantes provas e
inequivocas.

O SR. Cnuz l\'lAcHADo:- Têm o consolo, mas não
têm a ceI' teza t

O SR. CARNEIRO DA CU:'lElA: - Temos a certeza I
(Apoiados.)

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Feitas estas obser
vações gel'aes em resposta ao illustre deputado, eu passo
a considerar a segunda parte do seu discurso, relativa.
aos artigos da interpellação que elle dignou-se diri
gir-me.

Oillustre deputado fallou-nos em corrupção, bradou
contra a immoralidade da imprensa e contra outros
males semelhantes.

Acaso o iUustre deputado, neste seu juizo, sempre
desfavoravel ao estado moral do nosso paiz, pretendeu
dizer que todos os males que aponta nasceram com oga
binete de 7 de Março? O juizo que S. Ex. fórll1a a res
peito da imprensa e dos escriptores que defenclem as
causas ministel'iaes, refere-se unicamente ao curto pe
riodo em que tem dirigitlo os negocias do paiz o gabi
nete de' 7 de l\1arço? Seremos nós Ião infelizes, que em
tão curto tempo tenhamos produzido uma situação das
mais lamentaveis? Não, Sr. presidente; não é neces
sario quo eu acompanhe o illustre deputado nestas suas,
apprehensões exageradas! Se ellas fossem procedentes,
não arguiriam sómente contra o gabinete actual, falla
riam contra Lodos os gabinetes transactos, sem excepção
de partidos!

O SR. ANDRADE FIGUEfl\t\ : - E' o gabinete de 7 de
Março que está em queslão.
. O SR. PnEsIDENTE no CONSELHO: - De maneira que o
gabinete de 7 de Março não pMe autorizar-se com pre
ceden tes de seus an tecessore ! ..•

O SR. PINTO DE C.I.MPOS: - E' verdade.
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o SR. PIlFSIDE. TE DO CO;XSELHO: -E' oecessal'io que
elle se conserve cm posição inlei ra men le singular I

O illustre d.eputado denllnci?u uma corrupção que
lavra p~lo palz, e lançou o sllgma da desmorali ação
sobre a Imprensa. Este eSlado de cousas, se é real, não
pMe ser obra de alguns dias; se o nobre deputauo foi
fiel na descripção assustadora que nos fez, ha de convir.
que esses ma les vêm de mui to longe.

O SR. ANDIlJ\DE FIGUEInA: - Nem todos os gabinetes
têm assalariado a imprensa. O 16 ue Julho não a sa
lariou; V. Ex. o sabe muito bem, que fez parle desse
gabinete.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O il1ustre depu
tado quer obrigar·me a anlicipar as minhas respostas.
Espere, que responderei em tempo a todos os pontos.

Sr. presidente, até mesmo nos paize onde os partidos
se acham fortemente constituidos, e têm 0rgãos na
turaes e legitimos na imprensa, alé mesmo nesses
paizes os governo:; reconhecem a necessidade de recorrer
aos orgãos de maior publicidade, para explicar e justi
ficar seus actos, para defender principios e interesses
de que dependem a ordem social e algumas vezes mesmo
a paz interna e externa. (Apoiados.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - E o Diario Olficial para
que serve '!

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Se isto é assim em
todos os paizes, as nossas circumstancias especiaes
tornam essa necessidade imperiosa; porque entre nós o
governo, ainda quando tenha um orgão certo e detel'
minado que lhe seja dedicauo na imprensa, ainda assim
não pMe prescindir, em cel'tos casos, dos orgãos de
maior circulação, pois de outro modo sua causa, que é
tambem a causa do paiz debaixo tio ponto tIe visla de
suas convicções, correria á reveUa, e seus actos passa
riam desfigurados aos olhos de muitos.

E demais, senhores, todos sabem que por maior que
seja o accôrdo de idéas en lre o redactor de um jornal
e os que governam em nome do seu partido, por maior
que seja a dedicação desse j.ornal, nem sempre é possivel
ao ministerio confiar Ulllcamente a elle a defesa de
sua causa. O aC00rdo desapparece em uma ou outra
occasião, e as vezes os resentimentos pessoaes, os des
peitos, as paixões concorrem poder~sa.men~e pa!a que a
causa publica, representada pelo illllllstel'lO, nao tenha
a defesa que as circumstancias exigem.

Em todos 08 paizes os governos têm lançado mão do
reeur o, que hoje censuram os nobres deputados; em
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parlú algnma o governo tem conOaLlo unicamente a
este ou àquelle jornal a defesa ue :>ua caUS:l, a publicação
de seus actos. Um grande cor:lção e uma elevada inLel
ligencia, um insuspeito e eloquente orador francez coj:.!
morte prantêa todo o mundo civilisado, LamaI'tine, se
nhores, dizia cm :1835, di cutindo a verba dos fundos
sccretos em França: 4 Eu sou imp:Jrcial; tenho-me
conscrvado nlmtro elJtre os partidos, para que possa ser
justo; voto pela verLa, porque é uma necessidade de
tonos os govemos J, e pergun tava aos que a im pugnavaln
se acaso cal locados no governo prescindiriam desse re
curso, e mostrando qual a applicação que podiam ter os
fo ndos secre tos, ii izia o cl is tincto orador que cl\e os em
pregaria tambem em animar a Loa imprensa e em com
batei' a má.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SJr. PRESIDENTE. DO CONSELHO :-Todos os ministerios

no RI'asil, sem excepção do gabinete de 16 de Julho (chego
ao ponto a qlle me cll,.ma o aparte do nobre deputado),
têm lanç;;do mão deste meio, têm mandado para os
orgãos de publicidade artigos que explicam e justificam
seu actos, defendendo os principios e os interesses que
incumbe sobretudo ao governo defendei' e sustentar.
(Al1titos apoiados da mai01·ia.) _

O Sn. PAULlNÓ DE SOUZA :-Todos os artigos que cu
mandei public:lr sendo ministro foram pagos á minha
custa; tenho as contas que posso mostrar a V. Ex.

UMA Voz :-Mas V. Ex. bem sabe que nem todos os
seus collega faziam isso.

O Sn. ANDRADE FIGUEiR,\. :-05 gabinetes officiaes
que não têm partido que os sustentem, não procedem
por esse modo.

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO :-0 gabinete de '16 de
Julho, repito, Lambem procedeu do mesmo modo.

O Sn. PAULlNODE SOUZA :-E eu repito o meu aparte.
OSilo PRESIDENT1~ DO CONSELHO :-ln\'oco o testemunho

de Lodos os nossos coi legas : elles que venham dizer se
estão accordes com o nobl'e depu tado nessa sua nega tiva I

O gabinete de 3 de Ago to tambem declarou nesta
camara com toda a franqueza ...

O Sn. A. 'DRADE FIGUEIRA. :-Oe certo, era gabinete
ollicia I.

O SR. PRESlilENTE DO CONSEUIO - •.. que despendeu
com a publicação de alguns artigos varias sommas.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-03 partidos reaes que
susten tam os seus legi timos governos não precisam desse
recnrso.

(Trocam-se 01ltl'O.~ apartes.)
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oSn. ALEi\CAIl An.\HII'F. :-Não têm chefes, por i 50
estão fazendo dcsol'uem.

OSR. ANDIlADE FIGUElnA :-Nós somos todos chefes.
( Ha 01ttros apa,. tes.)
O.SR. PRE~IDRNTF", DO Co SELHO :-Sr. presidente, o

gabinete de 3 ue Agosto teve lambem, como eu dizia a
franqueza de Jeclarar que fazia essa despeza. Essa fra'n
queza é o que convém (apoiados da maioria); seria de
certo illu.ilo melhor, mais regular, que uma ele peza,
n.ecessarla a tollos os governos, a quem incumbe prin
CI pa Imen te defender a ca usa publ ica, fosse expres
samente/prevista e autOl'iz'lda (apoiados e não apoiados);
mas todas as camaras ,a bem que das verbas das despezas
não previstas e cxlraoruinarias têm os governos
lançado mão para aLtenuer a essa necessidade imperiosa
de sua posição.

OSR. Al'iDRADK FIGUEIRA :-Para outros fins; o go
)"erno não pMe distral1ir os fundos do orçamento para
pagar artigos dos jornaes.

OSR. PUF.SIDB: 'TE DO CONSELHO :-Com a referencia ao
gabinete de 7 cle Março, devo declarar que elle não tem
subvencionado imprensa, nemescriptor algum.. ,

Os 8as. ])11 'ISTROS DO [MPERIO, DA MAlIINHA, DA AGRI
CULTURA E DE ESTRANGEIROS :-Apoiado.

O SR. PnEsLDENTK DO COl'íSB:LHO :-E' uma grande in
justiça a accusação articulada pelo nobre deputado.

Todos sabem que nunca causa alguma teve defenso
res mais expon taneos e mais independentes do que esta
(muitos apoiados) ; mas nós sabemos tambem que aquel
los quo têm aptidão para escrever, que estão habitua
dos ás lutas da imprensa,não dispõem de grandes re
cursos nem podem supportar, além do trabalho lntel
lectual, as despezas com a publ icação fie seus e 'cri plos.

UU,\ Voz:-Eotão para que trabalham, senão para
sarem pagos? (Oh I)

O SR. lIflNISTRO DO IMPERIO :-Nunca se pagou ar
tigo algum; tem-se pago algumas publicações.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Não ha nisso o menor
desaire I

(Ha outros apartes; oSr. presidente re~lam~ attenção.)
ÜSn. PRESlDENTE DO CONSi'LHO ~-Repllo acamara: o

gabinete de 7 de Março não tem subvencionado aescriptor
',llgum (apoiados), tem autorizado a despeza C?ffi a pu
blicaç.ão Je artigos de interesse publico, escrlptos com
moderação' e prudencia; não tem corrido por con~a do
governo tudo qnan to tem sahido em defesa da questao d?
elem nto s rvil. i\fuit _ defensore da idéa l~m pilO <\

~9
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ua custa os artigo que publicam,l) até algum artigo
lião evidentemente <.I e origem liberal, pois não são uni
c~mente os amigos <.lo gov'lrno os que se empenham
pela victória da causa da emancipavão.

(Trocam-se apart s.)
O nobl'e deputado pela provincia do Ceará conhece

bem os segredos da administração; quando, pois, diri
giu-nqs a sua interpellação devia saber que não viria
mos aqui dar uma resposta negativa, como figurou;
porque seria menti r a camara e ao paiz negar nm facto
que está no conhecimento ele todos, que não é de hoje,
mas de lla muito tempo, facto praticado por todos os
ministerios, mesmo por aquelle de que S. Ex. fez
parte. (Muitos apoiados da maioria.)

OSR ALENCAR AR.I.RIPE :-E' um facto licito.
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO :-A verdadeira causa

desta interpeUação revelou··se no final do discurso do
nobre deputado: ahi está ella claramente patenteada t
S. Ex. entende que alguns artigos que elle attribue
ã habilissima penna de um estrangeiro iIlustre, artigos
que (ou eu estou muito iIIudido ou já me não recordo
do que li) não continham injuria alguma, mas sim uma
discussão muito digna de cavalheiros; S. Ex. entende
que esses artigos foram en"commendados pelo governo,
pagos pelo governo, sendo tambem o escriptor subven
cionado I Senhores, é preciso estar muito apaixonado.
para vir a esta tribuna aventurar proposições desta
ordem, commettendo uma grave e dupla injustiça
contra o gabinete e contra este c1istincto escriptor
(muitos apoiados áa maion'a), se é o mesmo que eu pre
sumo!

O nobre deputado nos disse que a-ma os estrangeiros,
que os quer ver entre nós, que deseja que amuam em
grande numero e com toda a confiança ao 110"so paiz ;
o nobre deputado tambem é campeão da liberdade da
imprensa, é filho da imprensa, como aqui nos disse ha
pouco; mas, então, como S. Ex. esquece que essa lança
de Achilles cura as feridas que e]]a propria faz? como
S, Ex. em vez ele tomar o c1esforço que cahia á sua il
lustração, empunhando tambem a penna e respondendo
a esse escl'iptol', abandona a imprensa e vem vingar-se
no ministeTio, trazendo essas paixões á tribuna e fa
zendo consistir neHas o objecto principal de uma· in-'
terpellação? I

VOZES DA MAIORIA: -l\1uito bem I
O SR. PRE~IDENTE DO CON,SELHO :-Sr. presidente, se

o nobre deputado, pelas cll'cumstancias. a que desceu,
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illIudiu a um ilIustre estrangeiro que conheço C), S. Ex,
foi summamente injusto, Esse notavel homem de letras
é incapaz de representar o papel que lhe attribuiu o
nobl'e depu tado I (Muitos apoiados da maioria; trocam
se apartes.) Se alguma cooperação prestasse elle ao ga
binete, seria a mesma que prestar'ia a qualquer outro
{lue defendesse uma causa que interessa a todo o mundo
civilisado. (1l1nitos apoiados da maioria.)

Senhores, o nobre deputado lamentou a facilidade
{lO~ que entre nós se desvirtuam as intenções, se de·
pl'lmem os caracteres, o empenho com que se pro
cura tudo ni velar, gerando o descred i to e a descrença
no paiz; mas com que direito veio S. Ex. aggredir'·nos
aqui pelos escriptos que attribue a um illustre estran
geiro, com que direito nos torna responsaveis pelos seus
artigos, quando é temera ria e inteiramente inexacta
a asserção de S. Ex., de que,tlsses artigos fossem en·
commeudados pelo ministerio, ou publicados sob as
vistas deste'! I Como se anima o nobre deputado a as-
egural' o que não póde saber e o que é inteiramente

inexacto? I E como traz S, Ex. para esta discussão um
escriptor anonymo, um estrangeil'o respeitavel (muitos
apoiados da maioJ'ict), quando elle não pMe defender-se
aqui e não deve ser objecto. de discussão nesta casa? I
(Apoiados da maioria.)

A discussão em paiz livre -como o nosso, é e deve
ser permittida a todos, nacionaes e estrangeiros; e, se
isto é certo, ha de levar-se a mal flue um estrangeiro,
quando vê debater-se um assllmpto de interesse univer
sal, sinta algum enthusiasmo e procure manifestar suas
idéas? I Como quereis que sejamos julgados e apre
ciados nos ou tros paizes, como poderá haver nelles um
estrangeiro que defenda o Brasil, se é um crime que o
estrangeiro no Brasil possa manifestar seu pensamento
sobre uma questão social desta ordem? (Muitos apoiados
da maioria.) Onde estão aqui os principios da liberdade
de imprensa? I Oh! filhos da imprensa, vós esqueceis
a vossa propria origem I

VOZES DA i\I.\I0RIA: -Muito bem I
O SR. J. DE A.LENCAR: - A questão não é essa, é a do

insulto. ~

O SR, PRI>SIDENTE DO CONSELHO: - Ell não approvo o
insulto, e nenhum homem de educação o pMe approvar.
O nobre deputado não ignora que a melhor resposta

C) o SI'. cons.elheiro José Feliciano de Castilho.
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que '0 póde dar ao in. nIto é o desprezo ... Se, porém,
os artigos a que alludiu são os mesmos que eu li, e, se
não estou esquecido, não 11avia nelles injuria alguma;
lJavia uma discussão muito illustrada, e muito decente.
(Muitos apoiados da maioria.)

O segundo ponto da interpellação é a de~peza que
temos feito com a publicação de artigo. politicos na im
prensa diaria.

Senhores, nunca se fez semf'llJanle pergunta a minis
terio algum. (Apoiados da maioria.) Se o nobre depu
tario, o que eu não creio, presume que pos;;a [laveI' aqui
algum abuso offensivo de nossa honradez, devo dizer com
toda a confiança que, se S. Ex., tão prevenido como so
acha contra nós, subir ao poder e entrai' em todos os
escaninhos das secreLarias l1:Jda lia de encontrar com
que possa ferir-nos por esse lado; ao contrario, achará
provas de que tomos procedido e procederemos sem
pre como os ministros mais hone. to. que tem tido
o Brasil. (Muitos e repetidos apoia,dos da maioria.)
Se S. Ex:. tem curiosidade de saber o custo desses
artigos publicados na imprensa por conta do governo,
e se a camara entender que esta informação deve ser
dada, mandaremos liquidar a de peza para satisfazer á
camara e ao nobre deputado.

O SR. DUQUE-E TRAllA TElxEln.\ :- eria curioso.
O SR. ANDRADE FIGUEtUA. :-Nós desejamos que nos

informe.
O SR. PRESIDE TE 00 CONSELHO: -A apostrophe que

me dirigiu o nobre deputado pelo Ceará tão acerba, tão
cruêl, não tem fundamento algum. Não é certo, S,'.
presidente, que algum dia comparasse o symbolo de
nossa nacionalidade, a nO'sa bandeira gloriosa, a um
trapo; isso foi accusação qne as paixões do tempa le
vantaram e contra as quaes encontrei um defensor íllus
trado, e então imparcial nu autor da Cartas de Erasmo.

O SR. J. DE ALE. CAR :-Não apoiado. n

(") As Cartas de Emsmo appareeeram em 1866 e 1867. O SI'.
pJ;Csidente elo conselho el[uivocou-se dizendo que a convenção
de 20 de Fevereil'o fôra apreciada de modo favoravel pelo autor
uas Cartas de Erasmo. Não !Ia nessas cartas apl'eciação al~umâ
da referilla convenção, o que ha é o seguintc trecho l'claLivo
ao SI'. Visconde do Rio·BI'anco (IY Carta 110 Imperado", pa:t. 29):

" .l\'Iais. uma prova lon~a de que não existe no Brasíl governo
pessoal é a gue1'l'a do lUo da Prata, -

« Quando o Illinisterio de 3l de Agosto, sorprendido pela
Situação grave que sc clesenhou de repente para a no a poliliC:l
Internacional, teve neces idade de um habil dip!r)lJl3la que <1iri-
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. O SR. PRESIDENTE DO CONSB:LHO :-Eu, pois, viJlgo-mo
deste desforço do nobre deputado, dizendo que a con
venção de 20 de Févereiro de 1865 foi apreciada de
outro modo por S. Ex., isto é, pelo autor elas Cartas de
Erasmo. (Muito bem I)

Fallou-nos ainda S. Ex. em creditas, dizendo que se
tem aberto creditas secreto", o que é um vel'dadeiro
escandaJo I Mas quaes são esses cred itos secretos? ! Quaes
o~ creditas que tem aberto o actual gabinete?! Os cre
dilas abertos pelo g,olbinete de 7 de Março foram logo
publicados e são pouco importantes, foram abertos para
suppl'ir pequenas deüciencias de verba. Os creditas que
estão sujeitos ao e"l:ame da camara em sua maiol' parte
represen ta m despezas fei tas durante os gabinetes trans
actos.

O Su. A~OHAOE FIGUEIRA :-Não apoiado; 1111 ~Igum,
o mais importan te, do gabinete actual, é o de
8.800:0oo~000.

O SR. PREi>lDENTE DO CONSELHO :-Para que é esse cre
dito de 8.800:oo0~000?

O SIl. ANDIlADR FIGUE1L{A :-V. Ex. me pergunta?
Não sei.

O SIl. PRESIOENTE DO CONSELHO :-São creditas do mi
nisterio transacto; os clous maiores creditas são do
ministerio da guerra e do ministel'io da marinha.

O SI\, ANDRADE FIGUEIRA :-Está enganado.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-0 nobre deputado

não me sabe responder para que é o credito a que se
refere, mas affirma do modo mais positivo que é credito
aberto pelo ministerio actual, quando o ministro o
nega I

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Affirmo que omaior cre
dito é do ministerio act.uaI, porque o da guerra é de
7,000:000.000.

O SR . .MINISTRO DA MARINHA dá um aparte.

gis e sobre o terreno a ne~ociações. a escolha rccabiu com
espanto geral sobre o conselheiro Paranhos.

« Se vossas inspirações se traduzissem na marcha do governo,
não colIocaricis de certo na posiçào inconveniente de missio
nario de uma politica adversa a um dos mais reputados esLa
distas desta geração, de quem podieis mui breve carecer para
crear uma nova situação. 1IIenos ainda havieis de consenlir que
o despedissem sem aquella polidez costumada entre p.es 'oa!;
decenles, para subslituil-o por um escriptol' de talento Incon
te tayel, ma :llhcio ao bomen com quem ia tl'atar e baldo da!>
provas cssenciaes em tão critica emcrgencia. »
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o SR. PRESIDENTE (conselheiro Teixeira limiar) :- Peço
ao.s nobres deputados attenção ao oradú!'. (Apoiados.)

O SE\,. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Nós temos apenas
quatro mezes de administração, e já se vê que o credito
da marinha representa em grande parte despeza an·
terior.

Sr. presidente, o ministerio cumpriu o seu dever
submettendo á approvação das camaras os creditos
abertos no intervallo da sessão. Se estes creditos não
vieram ainda ao debate, se mesmo os pal'eeeres res
pectivos não foram apresentados, causas muito atten
diveis têm concorrido para isso. Pelo que toca á oppor
tunidade de sua discussão, a camara é testemunha do
que se tem passado; e, pergunto, as questões com que
a camara se ha occupado são ou não da maior impor
tancia? (Apoiados.)

E o exame desse credi to não prescreve. Não é a
primeira vez que esse facto se dá. .

O nobre deputado faltou-nos depois em imprensa
clandestina. ~e S. Ex. se refere a alguns artigos publi
cados, não em defesa do gabinete, mas para esclareci
mento do publico sobre a importante reforma que aqui
debatemos, a expressão de que usou é mal empregada.
Ahi nada 11a oeeulto, os artigos estão no dominio do
publico, e o nobre deputado nada pMe ver nelles que
não seja digno de uma discussão prudente e esclarecida.
(Apoiados.) Se o nobre deputado pela pl'ovincia do Ceará
nos quer prestar o grande sel'viço de dar á imprensa
brasileira direcção mais conveniente, não olhe só pal'a
os artigos favoraveis ao gabinete e á maioria desta ca
mara, olhe tambem para os que se publicam em sentido
contrario. (Muitos apoiados.) Se en tende que a norma
da imprensa devem ser esses artigos que diariamente
atacam o gabinete e a maioria desta camara, tenha a
franqueza de declaraI-o, parl'l que eu possa tambem dizer
que neste ponto, como em outros, não seguirei os con
selhos de tão diatincto mestre I (Apoiados e diversos
apartes .)

s. E:c refere-se apenas a alguns artigos incertos no
Jornal do Commercio desta côrte, mas não quer ver que
esta causa conta defensores em todas as pl'ovincias do
Imperio, e que os orgãos permanentes dessas provincias
a têm defendido com calor e dedicação I (Apoiados.)
Por ventura o que se publica nos pel'iodicos das pro
vincias, onde a imprensa se acha melhor constituida
do que no Rio de Janeiro) lambem será á n. ta do go-
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Yel'no? n Como, pai, o nobre dcputado no. ycm llízer
que a publicação de alguns artigo. nesta curte, ten

dentes a esclarecer o povo brasileiro, importa falsea
mento da opinião publica? Se a imprensa livre e
independente está toda do vosso lado, segundo o pre
tendeis, porque razão temeis tanto os artigos que ap
parecem em defesa da causa que ustentamo? (A1JOia 
dos.) Que arma é e3sa tão poderosa que quebra e inutilisa
aquella de que dispondes? I

Não; o nobre depu tado pelo Ceará abe perf ila
men te qual o e ·tado da opinião publica a resp i to do
importante problema que pende da olução desta ca
mara. Ma o nobre deputado peja provincia do Ceará
fez um jurame.n \.0 que não manifestou, que todo. per
cebem, maS' tIe que talvez elle não tenha daJo contas
a si pl'oprio; fez um juramento de Calão ao retirar-se

(') Nenhuma accusaçiio mai injusta do que e sa dos llissi
rlentes. Toda a imprensa da CÕI'tC e da provincias era favo
raveJ á emalJcipação. Apenas o Diario do Rio de Janeiro na cõrte,
e duas pequenas gazetas nas provincias, apoiavam a re i'tencia
levantada pela minoria da camara. .

O seguinte artigo que transcrevemo, do Joma! do COl1lmcrcio,
clã uma idéa exacta do estado da imprensa nas provincias:

" .\ UIPnENs.-l E A ADOLIÇÃO.

« Não cessam os dissidente de dizer que o governo procul':l
creal' uma opinião artificial a favor da propo ta relativa á re
forma do estado servil, reforma que, segundo elle , é repeli ida
pelo paiz inteiro.

« Amda ante·!Iontem, em um artigo que fizeram inserir no
.Tornai do_Com'llCl'cio, declararam que o governo tinha contra i
toda a imprensa do Imperio.

« Para que o publico de ta capital fiqne sabenclo o raJor que
dere dar a e"tas e outra proposiç.ões, publicamos hoje a lista
dos periodicos das provindas que têm applaudido a reforma,
animando o goremo a levar ao cabo tão grande commetti
mento.

" Ver-se-ha por e sa relação que, além de um diario desta
côrte, que combate a reforma, só exi tem em todo o lmpcrio
duas pequ nas gazeta. que fazem cõro com a opposição escra
vagisla: são o Pilldamonhangabense, insignificante periodico do
interior de S. Paulo, e o Apl'cciavel (que pelo nome uão se pel'ca),
papelu~o que apparece no i\"Jara,"!bão, redigido 'pel~ capitão Ja
caranda. Cumpre notar que ate mesmo no primeiro ues e pe
rlodicos têm sido publicado artigo em defesa da propo ta.

« Contl'a a idéa u tentadas pela dissidencia tem-se pro-
nunciado em magnificos artigos de fnnd.o (alguns dos qua~ ~êm
sido tl'anscriptos neste Jornal) toda a 'Imprensa das prOVIOCJ~~,
todos os grandes orgãos de pllblicidadc do norte e sul do Imp 1'1 ••

II Ei 11 seus nomes:
II o P:lr.l: o Dictl'io do Greto Pal'lÍ, o Vim'io de nrltlm, o .lofi/ol

do Pará e o Liberal.
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do gauincl ele 1G de Julho, e qu r por força obrjgar~

nos a que. ejamos todo in 'truffientos cego desse seu
proposi to I (Apoiados.)

Agora, como no principio clesta essão, quando ainda
não se manifestavam a profundas dissidencias que hoje
nos separam, o nobre deputaJo não nos aconselhava
senão que acaba semos com a s~ tuação conservadora,
que tratassemos da regeneração elo partido sob as vistas
de S. J!:x.., e que en trega ,emo o poder. aos nossos ad
versaI'lOs. S, E'(. çreou, para combater, um phantasma
a que chamou poJeI' pes oal (apoiados), e é a este seu
pl'égão que elle pretende ubordinar todas as que tões
trazidas a este parlamento. (Apoictdos.) Ai de quem
não 'e identifica com o nobre deputado neste pro
posito! ai de quem não se faz victima de suas visõe I
Esses peccadores ob'Linado tornam-se o alvo dos gol-

« No i.\Iaranhão: O Pai.;; , OLiúeral, OPublicador Jllaranftensc,
('llIe lia muitos :1Ono, del'ellde e ta causa). O Constitucional e a
Situação uão se pronunciaralD, e ultimamente têm deixado de
:lPl1al'eeel', Apenas o A.preciave/" eomo dissemos, recebeu mal
a. proposta do governo.

« No Piauhy: a Patria, a Imprensa e o Piauhy.
« No Ce:ll'á: a Gonstit'tição e o Jornal ela Fortale:.a. (O Pedro II

não se tem pronuncialio, P. o Cea:,p.!l.se, orgão liberal, suppõmos
que tambem defende a reforma.,)

« Rio Grande llo Norte: o Con8ell1ador', O Liberal do Norte lem
tambem zill'lido os dissidentes.

« I:'al'ahyba: o Jor'tal da Paralty/)(l" o Publicador e o Desper
tacior (liheral),

<C Pernambuco: o Dia1'Ío de Pemambuco (a maior folha cio
nurte), o Jomal do Reci{e, o Correio de PernambttCO, O Liberal e
muitas outras folhas menos importantes.

cc Alagõas: o Diario da~ ,!lo~'uas, o Pmedense, o Consel'·vadol'
e a Opinião Libemt.

« S.lrgipc: O Jornal de ,i/"aca,jú" o Conservador, o Dezaseis de
Jttlho. \0 Libeml tem guardado silencio sobre a reforma,)

« Bahla: o CO/Teio da Balda, o Jo"nal da Baltia, O Abolicionista
(fine vai mnit') adiante do govemo), o Dtario da Bahia (liberal),
O CommerciaL (da Feira), o il mericano e o Progresso (da Cachoeira),
'0 Rc.generador (de Nazareth) e outras folhas.

" S. Paulo: o Diario de S. PauLo, o Correio Paulistano (mais
adiantallo que o govel'oo', a Opinião Conservadora, a Imprensa
Acaclcmica ('1ue quer tudo, e já), a Espel'allça (de ILú), a Gazeta
de Campin.as e olltras folhas,

lC Sant(l Catharina: a Provincia e a Regeneração (liberal).
lC Rio Grancle do Sul: l) JOl'llal elo Commcrcio, o COllstilltcional,

o Rio Grandensc, a lle{orma, o Echo do Snl e ouLros.
« ,}lato Grosso: a Sit!taçltO e o GtUl,l/CW'/.I.
lC Minas Gerae.~: o ]lfoticiador, o Pila,rol (liberal) e o JequiU

nhonha (que acha muito pouco o f[lIe se pretende fazer).
lC A' vista d~ ta r(llaç::io jllIO'ue-l'e da immensa popularidade

do grupo diSSidente.
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pc, fulminalllC$ e das seLtas hcnradas ele S. Ex. \
(Apoiados .)

Não ha remedia, senhores, senão sofTrermos todas as
~ n~pre~ações, todos os apôdos jo nobre deputado I A
lllJustlça com que somos tratados, desvirtuando-sc a
lodo, o mOJ:!lcn t~ nos as in tenções, in terpretando-se no
!;?ntldo malS OdIOSO todas as nos as palavras, a injus
tiça com que somos tra tados nos não !la de acobardar t
Nó.s, camara e governo, temos grandes deveres a cum
prlr; compl'a-o cada um segundo sua consciencia e
creia o nobre dcputado que temos a COl'ao"cm da no;sa
posição, c não rccuaremos ele nosso dever. (Apoiados f
Mnito bem! 1n1tito bem f)

DISCURSO'

pronunciado na C3m3ra dos deputados cm ":I' elc Agosto
elc ,. S":I'''.

( Emancipação. )

Discutia-se o arl.. 5.0 do projccto. O SIl. PINTO MOREIRA, cujo
discurso fora interrompiclo no dia 2. por haver sido levantada
a sessiW em consequencia do LumuHo que reinava, occup.0u a
attençaó da cama!'a, continuando o discul'so que começára e
explicando as palavras I)ue então proferira. O Sn. PRESIDENTE
DO CONSELHO, levantando-se, respondeu-lhe nos seguintes
termos:

o S.·. Visco~de do Rio-Branco (p,.esident~
do conselho) (Silencio) :-Sr. presidente, o discurso do
nobre deputado pela provincia de Minas Geraes póde
ser dividido em tres partes: considerações poli ticas
sob o ponto de vista das relações do poder executivo
com as camaras, observações sobre o art. !l. o do pro
jecto (que é a materia da ordem do dia) , apreciações
de todo o projecto.

Não convém, Sr. presidente, e o nobre deputado me
deu o exemplo, que de bom grado devo seguir, não
convém recordar o incidente da sessão de 2 de Agosto.
Eu dou~me por satisfeito: tive completa compensação
no bt'ilhante discur o que o nobre deputado acaba de

!lO
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proferir; e, pai, prescindirei em minha resposta u
tudo quanto o nobre depu tado considerou relrospecti~

vamente em relação á minha vida politica. Nesta parte
entrego-me sem defesa ii censura Llos juizes imparciaes.
"Vamos ao que mais impol'la.

O discurso do nobre deputndo, posto que concebido
contra a proposta do governo, em meu humilde en
tender offerece a melhor defesa a essa proposta. (Apoiaáos
da maioria.) S. Ex.. não escolheu o mesmo terreno cm
que os demais dissidentes e collocaTam. S. Ex. ele
cl?rou que circumstancias podem dar-se em que, se
gundo a sua opiniã'Ü, a iclé capital do projecto deva
ser aceita. Basta esta declnl'a'ção, SI', presidente, palIa
mostrar que as idéas do orador, a quem me refiro, não
andam muito longe da proposta ora sujeita nos elebntes
desta camara.

COlTespondenelo ás explicações 90 nobre deputado,
cumpre-me, antes de entrar em materia, manifestai',
ainda que de passagem, que nada disse na sessão de
2 de Agosto que pudesse ofIel1der o nobre deputado, e
que nunca esteve em minha intenção faltar á U1'ba
nidade e respeito que lhe devo, como a cada um dos
}nembros cles-ta casa. Meus precedentes na vida publica
e particular são garantia de que não ba nestas palavras
a menor dissimulação. (Apoiados.)

Seria longo, senhores, acompanhar o nobre deputado
cm todas as suas observações politicas; não posso,
porém, deixar que passem sem protesto algumas de
uas idéa , que põem em duvida verda(les consti tu

cionaes, que são da maior importancia,
O nobre deputado invocou palavras que proferi

outr'ora no senaelo, Senti que S. Ex.. não as lêsse taes
e quaes se acham impressas, porque ellas não podem
ter o alcance que lhes quiz elar. Eu não denunciei
um vici o em nossa J'ónna de governo. E' minha con
vicção, convicção que tenho manifestado e hei de
sempre manifestar, porque mais de uma vez hei tielo a
honra de sentar-me nos conselhos da l;orôa, é minha
convicção que essas accusações ue govel'llo pessoal são
infundadas, e que só a fl'aqucza de alguns elos nossos
homens publicos e a desorganização elos partidos pro
duzem os factos anormaes ele nossa vida politica, que
se pretende attribuir a pcs oa irrei;ponsavel. (Muitos
apoiados. )

(Ha varios apartes.)
Alludindo, Sr. presidente, ao modo por que fui des

tituído ele uma commi.são importante, collocantlo..me-
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mesmo na hypolll :e de que houvesse commdtido tlm
erro (não intencional, que não s ria capaz de commet
tel-o contra os interesses de meu paiz) (muitos apoia
dos), cu recordei o que se passara em França com
Cllateaubriand, e repeti as palavras desse ~rande homem
qaando dest~tuido por igual fórma ; nã~ o fiz, porém:
pa,ra que mmna ceJrura engasse a regiões que a nossa
leI fundamental considera inaccessiveis; queixei-me
contra o ministerio, unico respol1savel por esse acto,
fazendo-lhe ver que um alto funccionario publico não
pMe ser assim destituido ...

O SR. ANDRADE FIGUELRA :-Não :lpoiado: V. Ex.. fez
<ll)plicação.

O SR. PnESIDENTI;: DO CONSELIJO :-Alludi, SI'. pre
sidente, ao que então se dizia, isto é, que o acto de
minha destituição proceJara de uma vontade in'es
ponsavel; referi o uoato, não lhe prestando credito,
mas provocando os pl'oprios ministos a desmenLírem
n'o. Os membl'ús do gabinete foram os primeiros em
declarar que a responsabilidade era toda sua.

Eu disse que prescindiria neste debate de toda de
fesa pessoal; e não faltei ao meu propo. ito, explicando
um incidente occorrido comigo, e do qual se tirava
motivo não só para aggredir-me, mas até para fazer-se
crer na existencia de uma causa pertul'badora de nossa
ordem constitucional. Passo, pois, a occupar-me com a
ma teria em Jiscnssão.

Folguei, SI'. presidente, de ouvir a voz insuspeita
e autorizada do noure deputado por Dlim Geraes, que
acaba de fallar, proclamar que esta proposta não deve
ser imputada senão á responsabilidade dos ministro"
e' daquelles qu'e os sustentam; que não pócJe ser con
siderada como inicialiya de umá entidade qne está c
eleye estar sempre fÓl'a de nossos debate. E' uma de
claração esta importante, senhores, que protesLa contra
muitos di cursos e apartes proferido ne La casa, de
claração que faz muita hOllra ao noure deputado pOl'
:Minas Geraes.

O SR. P]l'TO MOREIRA :-Peço licença a V. E:. para
um apade. Eu disse que cm vista da constituição
não devia se1', que era impossivel.

O Sn. PnESIDENTE DO CONSELllO :-Aceito, Sr. pre
f'idente, o aparte do .nobre deputado, que, é a co~

elemnaçâo das cenmras que têm sido rClt~s aquI.
(Apoiados da maioria) O nobre deputado dIZ que a
pro]1o la não póc1e seI', enâo a ex.pressão do pensam.cnt
min isLeriai rJue a r('~r()J1.~ahili(ladc dr, ((' [H'OJC Ir
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pesará sobre o ministerio e sobre os membros de
ambas as camaras que pOI' ventura o approvarem ; é
impossivel que o projecto tenha outra origem. Logo,
o nobre deputado censurou a todos aqueUes que, pondo
de parte o ministerio, a maioria da camara, os con
selheiros de estado, que opinaram neste sentido, pro
curaram attribuir a proposta a uma vontade irres
ponsave!. O nobre depu tado collocou-se, pois, no ter
reno constitucional, deu um oonselho prudente a seus
amigos. (Apoiados e1"cpetidos apartes.)

O SR. PRESIDENTE, CONSELHEIRO TEIXEIRA JUNIOR :
Peço attencão I

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Desejo não abusar
da paciencia da camara; queria fallar pouco, mas 05
nobres deputados, interrompendo-me a todo momen lo,
obrigam-me a um grande esforço, e expõem-me ao
perigo de incorrer no desagrado da camara. (Muitos
não apoiados.)

Sr. presidente, concordando inteiramente com e te
conselho constitucional que o nobre deputado por :Mi
nas Geraes acaba de dirigir aos seus amigos (apoia
dos e contestações), não posso, todavia, concordar com
S. Ex. quando nos disse que o chefe do Estado não
póde nem deve ter opinião sobre"os negocios publicos.

Que o Imperador não póde fazer politica sob sua res
ponsabilidade, que deve consultar' a opinião publica, e
que em todo caso a politica do governo deve ser o
pensamento dos ministros, embora não estejam estes
de accórdo com o parecer do chefe do Estado, uma
vez que tenham por si o apoio da opinião nacional,
é doutrina sã e incontestavel. Ochefe do Estado, cha
mado a superintender os altos interesses do IJaiz, a
pensar dia e noite sobre os seus negocios mais im
portantes, não póde deixar de ter uma opinião, deve
ter um criterio em sua propria consciencia, em sua
propria observação, para apreciar as propostas que lhe
são feitas pelo gabinete, para resolver os conflictos
em que o ministerio póde encontrar-se com a maioria
da representação nacional. Este é opapel e não outro,
de um chefe de Estado em nossa fórma de governo.
(lIf1titO bem; muitos apoiados da maioria.)

E o Imperador do Brasil, senhores, nunca impôz
sua opinião, e menos sua vontade aos ministros. Em
casos graves, quando a corÓa julga que a proposta
de um ministro pMe ser fatal ao paiz, é seu direito, e
é tambem seu dever, aceitar o conflicto, e appella r
para: a opinião nacional. (Apoiados da maioria.) À dou-
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trina contraria condemnal'ia a actual camara dos Sl's.
deputados, condemnaria esta situacão desde a sua ori
gem. (Muitos apoiados, muito bem' da maioria.) Quem
al?pell?u para a nação quando em conflicto com o mi
Dlsteno de 3 ele Agosto, por causa da escolha de um
senador? Foi de certo a corda, organizando um mi
nistcrio representante do partido que se achava em
minoria no parlamento. E como poderia a COl'ôa tomar
este alvitre, se ella fosse um automalo, se não tivesse
juizo proprio sobre o estado politico do paiz? (Mtdto
bem, apoiados ela maioria, e apartes.)

Outro protesto, que devo oppôr ao dil'cur o do nobre
deputado, tem por causa o direito que S. Ex. nega ao
poder executivo de iniciar projectos de lei.

Quando a letra de nossa constituição é tão clara
sobre este ponto, e sua intelligencia está 1irmada em
tantos precedentes, não é possivel que nesta occasião,
e a proposito do art. 5. o do projecto sobre o estadq
servil, eu me empenhe em demonstrar ao nobre de
putado que o podet' executivo tambem tem o direito
de iniciativa, ou que a iniciativa privativa desta ca
mara es tá expressa na consti tuição do Impel'io. (Apoia
dos da maioria, e apartes.) l't1inisterios libel'aes e con
servadores, todos elles têm usado desse elit'eito de ini
ciativa ; é, pois, para mim principio inteiramente
novo que a inicia tiva do ministerio só póde ser exer
cida por algum ministro que tenha assento nesta ca
mara.

O SR. PINTO MOREIRA: - Não contestei ao poder
execu ti "O o exercicio da inicia ti va, mas declarei que
esta iniciativa era uma atlribuição legislativa que elIe
só a vinha exercer no parlamento, e especialmente na
camara dos deputados.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Estimo muito que
o aparte do nobre deputado nos ponha ele accÔl'elo, por
que a direcção que obser~ei no espirita d~ S. Ex.,
as idéas sãs que lhe ou VI sobre as necessIdades da
no'lSU lavoura, idéas de que opportunamente hei de
servir-me em favor da proposta, produziram em mim o
desejo de pôr-me em outros pontos de accÔfdo com
S. Ex:.

O nobre deputado não contestou, pois, a~ executivo
o direito de inicia tiva, o que censurou fOI que o con
selho de estado tratasse deste assumpto.

Sr. presidente, o conselho de estildo está conslituido
legalmente ..•

OSR. ARAUJO LInfA :-Apoiado.
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oSn. PRESIDENTE DO CONSELITO :-•. ,se OS nobres de
putados adoptarem o novo progl'amma politico do
ilJustre Sr, Perdigão Malbeiro, poderão abolir o con
selho de estado, que é creação do partido conser
vador, contra o qual os liberaes tanto clamaram; mas,
emquanto o não fizerem, emquanto os nobres delm
tados não apagarem com um rasgo de penn3. estas tra
dições do seu partido, embora nos fallem todos os
dias nos principios tradicionaes desse partido; em
quanto o conselho de estado existir, e como se acha
constituido, elle será um corpo meramente consultivo,
e, portanto, Ul'Il auxiliar do governo.

Tendo assento no conselho tIe estado alg-uns dos
nossos homens mais experientes, alguns e tadistas que
não podem deixar de merecer o maior conceito ao no
bre deputado, nada ma is na tural, Sr. presiden te, do
que o procedimento do governo, procurando auxi
liar-se com as luzes dessa corporação sobre um gl'av'e
assumpto que os acontecimentos traziam á orelem do
dia. Oprojecto não era inicindo pelo conselho de es
tado; o governo é que, usondo do di rei to de consulta,
aprcsentára a questão para ser debatida; a materia é
que era al1i tratada e discutida, para que o governo,
sobre os pareceres dos conselheiros de estado, pude se
formar seu juizo e formulas e o projecto que conviesse
sujeitar á consideração das duas camaras, quando o
julgasse opportuno. Ha por ocaso neste procedimento
do governo, neste trabalho meritorio do conselho de
estado, alguma invasão de attribuições, quebra de
alguma prerogativa consti tucional ? De certo que nâo.

Senhores, porque ser assim injusto? A illustrada
opposição não considera esta reforma opporlulla, e a
julga funesta ao 1aiz. E' uma opinião que dOI e ser
respeitada, e lJor nossa parte a temos respeitado. Mas,
porque comba ter esta propo ta, ,Sr. presiden te, lan
çando mão de recursos como esse que acabo de notar,
censurando-se um acto innocente do conselho de es
tado, o illu trado ê patriotico concurso que esta corpo
ração prestou sob sua responsabilidade, para que tão
grande problema social fosseestudado, e livesse asolução
mais pruclente emais convinhavel aos iutere ses reae
do paiz? Porque combater a proposta, trazendo a este
debate co]) iderações estranhas, esquece.ndo os dogmas
constitucionaes de ambos os partidos, e em cuja sns
tentação sempre e empenhou o pal'lic1o con~el'Vador?

O Su. ANDR!\DE FlGUEIRA :-Ollc!'emo, l'eiviudical-o~.
(Oh I)
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oSn. Pn8" lDE[,;TE DO CONSELIlO :-ScnllOrcs, mi nísterío
-c camaras estão em plena liberdade a respeito desta pro
pOeta.: acreditai quo é a convicção quem nos move.
JUlgllS que esta proposta não é a mais conveniento, mas
nós temos opinião contrélria, opinião que [unda-so em
argumentos solidos que ja temos apresentado. Nenh um
dos vossos argumentos está sem respo. ta. (Apoiados.)

03 nol)l'cs deputados dizem que o adiamento desta
proposta, ou sua substituição por ouLro projecto de
meios indirectps, seria a solução mais acel'Lada; nós
estamos firmemente convencidos de que o tão desejado
adiamenlo podia ser funesto aos interesses que tanto
o nobres deputados como nós qneremos resguardar a
lodo o custo. Nós cstamo1> persuadido que a m('dida
indirectas ja não são da quadra em quo nos achamo' , e
que é necessario recorrer a esla ou a outra solução,
tambem directa, que os nobres deputado demonstrem
ser mais officaz.

O SIl. ANDRADE FIGUEInA: - Ahi é quo eslá a no sa
discorela ncia.

O Sn. PilE. IDEto:TE DO CON~ELHO: -Tem-se [aliado ulti·
mamento em medida' proparatorias.l\1edidas indirectas
ou preparatórias têm o mesmo alcanco ou significam o
mesmo; boje não serviriam senão para excitar os os·
piritos e dar corpo ao perigos que os il/ustres depu
laelos, como nós desejam prevonil' o evitar. O que
quer dizer medidas prepara torias? A não serem <lados
estatisticos, meraS infol'lnaçãe , as medidas prepara to
rias fazem parte do um systema inteiramenlo di fferen te
Jaquellc quo adopta o projecto. Essas medidas pro
paratorias precedem a emancipação simul.tanea. Quem
não quizer. chegar a esta solução oxtrcma dentro de
bre"e l.ompo, não deve fallar em taes providencias.
Estas medidas foram adoptadas pelas camaras fran
cezas e ingleza , mas porque tinham em vista chegar
á emancipação simultanea.

O íLlustl'C deputado pela província de Minas Geraes
revelou-nos o estado de seu ospirito sobro esta questão,
qQ.ando disse que circumslancias podiam dar-se em que
a idéa capital do projecto fosse aceitavel. Então, acre3
centou S. Ex.., cu a aceitaria como soLução completa o
final do problema.

Pois bem: nós não queremos c to projecto senão
:;omo solução completa (apoiados); e collocamo-nos ontre
os extremos, adoptando as medida mais moderadas o
prudent.es. Pelo projecto, a élllancipação camin~ará
progr -siva mas lontamente, tanto quanto é pos.lvel,
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e tanto quanto devem querer os grandes proprietarios
de escravos. Não é possivel, quando os illustres deputa
dos nos dizem que é preciso fazer algu ma cousa, quando
reconhecem que ostatu-quo não póde ser man tido, quando
declaram (e eu creio sinceramente nesta sua declaração)
que, tanto como nós, desejam ver sanados os males da
escravidão, não é possivel que semelhante instituição
condemnada em sua origem continue a perpetuar-!'e pelo
nascimento, (A1Joiados.)E: esta a medida essencial; mas por ventura, senho
res, o projecto póde incorrer na censura que lhe fazem
os illustres deputados, de que vai arruinar a lavoura,
e, paralysando esta, deixará tambem o commercio
sem elementos de vida e prosperidade? Esta cen
sura, senhores, não tem o menor fundamento. A vir
tude do nosso proje~to consiste em que não tiramos os
braços actuaes á lavoura, em que não desorgani
zamos o serv iço agl'icola. (Apoiados e não apoiados.)
As manumissões que elle tende a animal' e favore
cer far- se-hão sem abalo, com a acção lenta e benefica
do tempo.

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-Lenta, não apoiado.
O SR. PERDIGÃO MALHEIRO: - E' uma desorganização

completa do trabalho.
OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Eu peço aos illustres

deputados que não aventurem propoaições desta na
tureza. O illustre deputado por Minas Geraes não pMe
demonstrar que propomos uma desorganização com
pleta do trabalho. Está patente a tl)das as luzes que
não tiramos os braços de que ora dispõe a lavoura; as
manumissões serão estas mesmas que hoje se dão pela
philantropia particular, e as que possam provir do
justo e prudente concurso que para o mesmo fim
prestar o Estado. (Não apoiados einterrupções.)

Eu desanimo de discutir lOs il1ustres deputados não
podem ouvir os -argumentos dos seus contrarias I
Repito, que as manumissões são as mesmas que hoje
se operam pela philantropia particular e mais as que
possam resultar de um limitado concurso do Estado. Não
era possivel, e isso reconheceram as sabias commis
sões francezas, que, quando se põe termo á escra
vidão pelo nascimento, e que este facto tende, natural
mente, a elevar o preço do escravo, porque diminue o
numero delles, não era possivel que o Estado deixasse
de concorrer tambem por sua parte para auxiliar a
philantropia particular e os esforços dos proprios es
cravos. O projecto attendeu á e ta necessidade: foi
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c.ohel'en~,e ~ consignou. por p~rl(' do Estado 11m p('q\le~
no aCl'lllCIO para facilitar annualmente as mallumis.

~ sõe .
As o~tras condi{jões ahi e tahelecidas, para miligar

a condIção do escravo, não perlurJJ<llll a dLciplina dos
e~tabe]ecimentos agricol<ls, ~ão abalam, como se (em
dito, as relações do senhores com o. ("cravo. Es:a~
di posições não fazem mais do que con. agora r rm direito
o que já está ele facto admittido pelo bom s 1I~1l
magnanimidade dos senhores.

Tal é o projecto que tendes ujeito ú "Ofi~a consick
ração. Se houvessemos tido a fortuna d que a lJoUl'~da

opposição o consideras e com menos prevenção, com
mais sangue-frio, livre dessas appl'ehenções poli licas
que lbe fizeram ver nesta grande reforma oeial o
phantasma do g-overno pessoal, que a levar:llll ao ronto
de condemnar a illterffJrencia do conselho de e. tado ,
que aliás cooperou apenas corno corpo con.lIlti\·o no
estudo de tão grave negocio; estou per uadiclo que a
fiua razão a traria a um accÔrclo comnosro, e lerinm s
tido o prazfJr de ouvir a mai alguns dos SI' . deputados
o que acabamos de ouvir do illu t1'e repl'eSen\ante
pela província de Minas, isto.., Que a idé~ princip:11 c
aceitavel como solução completa e unal.

O illustre deputado por Minas, ao pa. o que enunci:lv:l.
esta proposição, verdadeira homenarrem á verdndr, quI'
se encerra na proposta do governo, nos clizia que, :11l1 e1;
de chegarmos a uma solução como a da propo la, de\ é
ramos preparar o terreno para elh. Oude estão per
glintou S. Ex., os braços livres que irão substituir os
actuaes?

Eu jú ponderei ao nobre depu ta~<J que o projccl o n:io
desol'ganiza o serviço agricola, nJo supprimc os braços
existentes. Nesta censura incorreria qualqurr projl'l'to
que as entasse nniC<lmente na base de um ATando fundo
(4e emancipação, como se .annuneiou pela imrrcns~, f'

cu por tanto tempo esperei que fo se o ,ub litutivo da
illustracl.a minol'i<l. Hoje não posso atinar com a idt'a
do substitutivo que ella nC's prom ttell e que lem
procurado envolv-er no mais impcnetravel segredo.

O projecto actual não 6 conserva á lavoura os S'll'
instrumentos ue Ir<lbalho, como até, atlendendo .Is
condiç.ões reae do nosso e"tado social, estabelece pro
videncias que tendem a ev ital' uma reforma violen ta ,
a tornar mais p-roficuo o serviço do escravo. A resi.
tenci<L obstinada a esta proposta (não cessarei de l'e
petil-o), a resistencia obstinada a esta proposta, essas

51
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objecções exageradas é que podem rrear perigos que
boje não existem. (Apoiados.)

Eu peço aos nobres deputados que reflictam 110S in- ,
couvenientes dessas prevenções lançadas no animo dos
proprietarios agricolas; por nos>a pal'letemos pro
curado evitar, quanto é p s ivel , os seu eíTeitos. Con
sultem os illustres deputauos o thermometro do senti
mento publico sobre esta materia, e depois respondam
se a nação brasileira quer o statu-gllo ou se aceita
a solução moderada que offerece este projecto. Em
todo caso é preciso que façamos jnstiça uns aos outros,
c que as idéas, embora contrarias, sejam apreciadas
com toda a calma, attenção e escrup1110 (m1/itos apoia
dos), com o sincero proposito de verificar o que mais
convém aos interesseg rcaes do firasil. (Apoiados.)
Appareçam as idéas da illustre opposição, para que
possamos comparaI-as com as no sas e reconhecer de
que lado está a razão.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-0 que está em discussão
é a proposta do governo. .

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Sem duvida: o que
eslá cm discu são é a proposla do governo, mag, . e
vós não a aceHais, e se vós quereis outra cousa, porque
tão impenetravel myslerio? I Apresentai o vosso pro
jecto, para que a camara e o paiz possam bom com
prehender as vossas idéas I (A1Joiados.) Se, com eITei Io,
os il1ustres deputados têm uma solução mais conve
niente, quem deixará de aceital·a? Tenho dilo isto
um milbão de vezes, mas a resposta é sempre esla: o
que está em discus"ão é.a proposta do governo I Isto
pro"1a que os iIIustres deputados estão na impossibi
lidade de apresentar qualQuer idéa substitnLiva que
possa vir á luz do dia e merecer a aceitação geral do
paiz. (Apoiados.)

(Ha .diversos apartes.)
() illnsLre deputado prla provincia ue Minas, a quem

estou respondendo, contestou uma opinião que é geral
nopaiz, que pelo menos o era até hoje : qu a existencia
da escravidão é um dos embaraços que obstam a que
a corrente da emigração européa se dirija para o
Brasil.

Não é de certo o unico obstaculo, mas é um obstaculo
poderoso para que os braços que superabund3ill na Eu
ropa possam vir emFegar-se na agricultura d,o Brasil.

Os bomens livres, sobretudo quando não habituados ao
espectaculo do ca tiveiro, veem com repugnancia e des:.
prezo o trabalho que é desempenhado pelos escravos ..•
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q Su. A ORADE FIGUEIRA :-As provincias que lêm
maIS escravos são as que têm mais colonos.

(Ha outros apartes.)
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -E a escravidão não

impede só que a emigração estrang-eira se dirija para o
Brasi~, m~s tambcm que em muitos lugares a nossa po
pu.laçao II vl'e se e.n lrerrue ao tl'ab:t1ho agricola, que é
aVIltado pela condIção cio trabalhador escravo. (Apoia
dos.) Ora, quando nós começamos POI' melhorar este
es tado de cousas, considerando que o cscravo é um
Domem como qua Iquer de nós ...

O SR. CI\UZ MACHADO :-Não como qualquer de nós.
O SR. PRE~IOENTE no CONSELHO :-0 nobre deputado

!la de permi ttir que o SI'. tachigrapho elimine este seu
a parte. (Apoiados.)

OSu. ANDRADE FIGUEIRA :-E' muito razoave!.
O SR. CRUZ .MACll.\DO :-Perante a natureza, sim: mas

não peran te a lei~.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-SI'. presidente, o
nobre deputado pelo 4:. 0 dislricto do Rio de Janeiro
dizia -nos ba pouco que as provincias onde ha mais es
cravos são as quc têm mais colonos. Creio que o nobre
depu lado refere-se á provincia de S. Paulo. Mas, porque
moti vo a colonisação tem aproveitado mais em S. Paulo
do que em outras provincias? Porque varios fazen
deiros dessa pl'Ovincia comprehenderam cm tempo que
o statu-qllo não podia ser man tido, e foram elles
mesmo moJificando as condições do trabalho em seus
estabeleci men to , reformando osystema de sua lavoura,
e assim tornando compativel o trabalho escravo com o
trabalho do homem livre.

E' essa iniciativa da provincia de S. Paulo que deve
servir-nos de animação a e te respeiLo, como a respeito
de seus melhoramentos materiaes. (A1Joiados.)

Aprovincia de S. Paulo nos está dando exemplo sa
lutar do quanto pMe a inicialiva individual, que não
espera sómente pela acção do governo. E' tambem
min ha convicção que, se todos os nossos proprietarios
agricolas comprehenderem que esta reforma é uma ne
cessidade indeclinavel, que o statu-quo não póde conti
nuar, e tratarem de melhorar osystema de sua lavoura,
adoptando os meios de progresso que o nobre deputado
por Minas ba pouco indicou, é minba convicção que a
reforma se fará, conciliando perfeitamente os interesses
privados com o grande interesse social da extincção da
escravatura. (Muitos apoiados da maim·ia.)

OSR. ANDRADE FIGUEJRA :-A iniciaLiva do governo



é que [em contrariado o desenvolvimento da inicialiva
individual.

O Suo PnESIDi::'I'E DO CO:'/SELHO :-Deseny.olvimento
das vias de communioação, braços livres, ensino pro
1issional, introclucção de machinas uteis, aperfeiçoa.,
mento dos pro::essos industriaes, meios de credito, eis.~
aqui o remedio que no~ indicou o no]}re deputado por
1I1ina . .Mas, SI'. presidente, todos estes meios estão
sendo applicados, e devem seI-o em maior escala, no. que
oonco1'(10 intcit'umcnte com o nobre deputado.

COlllO prcsiden te da Sociedade Auxi Iiadora da In
tluslria aciona], eu tivc a hunra de indicar todos esses
meios em discurso que proferi em allla de suas sessões
anniversal"ia , lia pouco tempo.

O ensino profissiollal é sem duvida nenhuma neces
s3rio; não tem sido desattendido enlre nós, mas não
.slá syslemaLisado. 'rendo bem presente esta e outras

necessidades da lavoura, foi que, ha rlias, recordei nesta
mesma ca. a o ulLimo e intere: santissimo relatorio do
In.'titulo Agricola da Bahia : ahi se mostra quaes são as
cau 'as princi pae. .do atrazo da nos a lavoura e das difi
culdades financeiras com que ella luta. Como vencer
essa dilnculdades? Pelos meio que o nobre deputado
indicou, e taOlbem melhorando a condição do traba
lhador agrioola.

A in trodllcçJo de machinas nâo só servirá par-a
SUr~)l"j l' o IJraços que forem fa [tando pela emancipação
lenta e gradual, como ainda para aperfeiçoar os pro
tluclos. Este ó um dos grandes interesses que nossos
])rod utLores devem ter mui to em vi sta.

Lêt.le o que se diz a respeito dos nossos generos no'
mercado' da Europa; alguns estão até ameaçado de
ser I;xcluidos pelo productos similares de outros ]Jaizes,
porque os processos indl.l,striaes e as machinas ulti
mamente aclop lada vão in troduzindo taes melhora
mentos' lIue, se não attenêlermos a este progresso, com
o andar 1I0 tempo nossos. p.roductore terão de ser
grandemente prejudicado, e com ell6s a riqueza Pll
J)[ ica des te paiz. (Apoiados det mai01'ia.)

o. SR. ANDRADE F1GUEmA :-Pele contrario, ha ten
dencia para baixai' as tal'ifas~

O SR. PRESIDENTI; DO COo ELHO :-Eu não faUei en;J.
tarifas I (Risetd(ts.)

O SIl •. A. on.\DE FICUElRA:-E' aconsequencia.
081\. PJlESlDENTE DO CONSELHO :- Eu faliei no ap.er{e~·

çoamento dos protluctos. .
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o SR. A:'IDRADE FICUEIRA :- V. Ex. mesmo já se re
feriu as tarifas djfferenciaes.

O Sn. PnEslDENTE DO CONSELHO :- E' engano do no
bre 'deputado; asseguro que não mostrei receio de tari
fas dilTerenciaes. Esse argumento seria pod uzido por
outrem e não por mim; talvez o nobre deputado lêsse
essa idéa nos inqueritos e rela tal' ias inglezes, onde fo,i
ella aventada como meio compulsaria para que os pro
prietarios agricolas das colonias inglez:ls aceitassem a
reforma, ou an tes quando se tratou de tornaI' mais ellicaz
a repressão do trafico de Africanos. Eu não pronunciei
nem pod ia pronunciar tal proposição.

E' facto sabidQ que nossos productos são, em geral,
notados como pouco perfeitos, e que, em concurrencia
com os productos similares estrangeiros, são por isso
depreciados. E' assim que, em alguns mercados da
Europa, os artigos de produ}ção brasileira não appare
cem como taes, mas misturados com outros de proceden
cia e trangeira, ou naturalisados a sim apparentemente,
para terem mais facil extracção.

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA: - Ao assuoar não
acontece isso, e é trabalho de braço escravo.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Concordo, portanto,
com o nobre deputado por :Minas, cm que a lavoura ca
rece de mellloramentos e de auxilias ; procuremo~ todos
(;oncorrer para que es es melhoramen to se reali"?:em,
para que esse auxilio' seja prestado. Ias esta necessi
dade, que é,de todos os tempos, não é razão para que
deixemos de tratar da presente reforma; ao contrario,
esses melhoramentos, que não têm sido de todo desat
tendidos, e que devem ser considerados de hoje em
diante em maior escala, combinam-se perfeitamente
com o systema da proposta e serão por ella animados
cIDcazmente.

Melhorai a condição do serviço agricola, não sÓ pela
tn trod ucção de machinas, não só pelo aperfeicoamento
do processos industriaes, mas tambem modificando a
condição do agente pessoal, e vós vereis como se muda
a face da nossa lavoura, como as vossas apprehensões
de hoje se converterão, dado o concur o benevolo e
prudente dos nossos proprietarios agricolas, em pros
peridades para o Brasil. (Apoialtos, muito bem da
maioria.)

Depois de suas considerações geraes sobre o projecto,
fez o nobre deputado algum reparo no art. 5.°, que
é a ordem do dia. Eis o teM deste artigo: « Serão su
~eitas á inspecção dos juizes de orphãos a sociedades
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de emancipação já organizadas e que de futuro se orga
nizarem.

« Paragrapho unico. As ditas sociedades terão privi
legio sobre os serviços dos escra vos que liber ta rem, para
indemnização do preço da compra. »

S. Ex. pergun tou se as socie.dades emancipadoras,
de que falia o art. 5.°, são as mesmas a que se refere o
art. 2. °

No art. 2.° previu-se a organização de sociedades
que pudessem tomar sobre si a creação e tratamento
dos menores que a lei declara livres, quando fossem
abandonados pelos senhores de suas mãis, tirados do
poLier delles, no caso do art. L° § 6.° O art. 5.° trata de
sociedades emancipadoras; portanto, suppõe sociedades
constituidas com este fim especial, ou comprehendendo,
entre outros fins philantropicos, a manumissão de es
cravos.

Podem, de certo, estas sociedades preencher tambem
o fim das outras de que falia o art. 2.°, encarregan
do-se da criação e tratamento dos menores; mas o
art. 5. ° trllta especialmente daquellas que se consti
tuírem para remir escravos, como algumas já existem
cons ti tuidas, e as suj ei ta, como as ou lras, á inspecção'
dos juizes de orphãos.

Não será isto conveniente? Convirá que o movi
mento emancipador se opére fóra inteiramente das vis
tas da autoridade?

Consti tuindo-se uma sociedade para libertar escravos,
os emancipados devem merecer alguma protecção; e
ninguem mais competente para prestar-lhes essa pro
tecção do que o juiz de orphãos. Esta protecção é neces
saria a bem dos emancipados, e tambem para que as
sociedades não sejam illudidas ou contrariadas em seus
fins philantropic05.

O SR. ANDRADE FiGUEIRA :-A proposta regula a phi
lan tropia particular I

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Estou respondendo
ao nobre deputado pela provincia de Minas Geraes, que
considerou o art. 5. 0, com o proposi to, não de quem
quer oppôr-se a tudo, mas de quem procura conhecer
qual o espil'íto desse artigo, chegando até a indicar
melho:r;amen los, já em sua fórma, já em sua parte dis-
posi tiva. .

O nobre deputado pelo 4.° districto do Rio de Janeiro
tem um riso para tudo quanto e acha no projecto,
quando não nos dirige suas objecções por outra fórma ... ,
mas o nobre deputadp por Minas deu hoje a S. Ex. e
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aos honrados membros da opposição nm exemplo sa
lutar, discutindo o art. 5.·, não como opposicionista
radical, mas como quem está disposto a melhorar o
artigo que examina .•.

O Sn. DUQUE-ESTUA D.\ TE1XElUA: - E' a intenção de
todos nós.

O Su. PREsidente DO CONselho:-Pela legislação vi
gen te, as mesmas 50ciedaues de beneficencia não se
podem constituir sem o consentimento da autoridade
publica; estas sociedades emancipadoras, pois, não podem
estar fóra da lei commum. E quando faço e ta ob er
vação, quando digo que Laes associações não podem
deixar de estar debaixo da mesma lei, exclama o nobre
deputado pelo 4.° districto do Rio de Janeiro: qu~reis

regular a philantropia particular I Para responder ao
aparte do nobre deputado é preciso que elJe colloque
a ques tão cm seus termos sérios e posiliyos. (Apoiados
da maioria.)

Taes sociedades não se podem constituir em o con
sentimento da autoridade publica, e, uma v·z consti
tuidas, é necessario que o juiz de orphãos tenha in
specção sobre os actos que ellas praticarem, pelo que
respeita ii garantia de que devem gozar os senbores e
os libertos, e pelo que importa á fiel execução (le La
lei. A lei estabeleceu, por exemplo, uma condição de
tempo para a libertação por contractos: quem 11a de
fiscali ar a observancia deste preceito da lei, senão a
autoridade local competente? E que autoridade mais
propria do que o juiz ]e orphãos 'I

Esta dispo içãodoart. 5.onãoimplica,comosedisse,
com a attribuição que o acto addicional dá á as cm·
bléas provinciaes, a respeito'de as ociações politicas ou
religiosas. Aqui trata-se de uma associação especial, de
direitos e deveres que não podem ser reO'ulados senão
pela lei geral, porque só a con tituição e as lei geraes
regulam tudo quanto é relativo aos direitos politicos e
civis.

Creio, poi , Sr. presiden te, que tenho respond ido ús
principaes du"iuas e objecções do nobre depu tado.

As associações de que trata o art. 5.° podem preen-
cher o mesmo fim das do art. 2.·: mas podem ter

·tambem como fim especial e unico o libertar escravos,
caso em que ellas differem das outras que forem desti
nadas á educação e tratamento dos menores declarado
livres por esla lei. Estas associações ficam sujeitas ao
juiz de orphãos, como as outras tambem o estão em
virtude do art.· 2. ° A inspecção do juiz de orphãos é
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protecção dos direitos de que devem gozar estas socie
dades, para que possam preencher sua missão philan
tropica.

Dá-se neste arLiO'o privilegio ás ditas associações
sobre os serviços dos individuas que elJas libertarem,
para indemnização do preço da compra. O nobre depu
tado perguntou que privilegio é e. te.

;;1'. presidente, é claro que o art. D.o só tem por fim
garantir ás associaçãe emancipadoras o cumprimento
da clausula a que podem ficar sujeitos os indiyiduos
que forem por ellas resgatados do cativeiro.(Apoiados.)

No art. LO se dispõz que o e'cravo libertado, coma
i:ondição de prestar serviços, não póde voltar á con
d"ição anterior, mas será compellido a servir em estabe
lecimentos publicas, ou a contraclar seus serviços com
particulares. Oart. õ.o quer que os libertos, que forem
obrigados, pelo beneJ1cio de sua emancipação, a presLar
serviços, os prestem eJTectivamente ás as ociações a
quem devam a sua liberdade, a fim dr. que estns .e
indemnizem dos sacrificios que fizerem e possam rea
lizar todas as suas vistas humaniLarias.

Não podemos prever quaes as condiçõés com que
taes sociedades se formarão; ellas podem chegar ao
mesmo fim lJor differentcs meios. Por exemplo, uma
desses sociedades talvez se proponha a formar um es
tabelecimento normal de traballJadores livres: os e. 
cravos que forem libertados por esta sociedade, com
a condição de prestarem serviços por algum tempo,
não devem ser compelJidos a servir de preferencia no
estabelecimen to creado pa~a esse fim?

OSR. ANDRADE FIGUEIRA :-Para isso não precisa de
privilegio: o privilegio tem outro alcance.

O Sn. PRESiDE 'TE DO CONSELHO :-0 aI't. Õ.° tem por
fim garantir a essas sociedades que os libertos que lhes
deverem beneficio de seu resgate não erão distrahidos
para outros estabelecimentos .. ficando assim ellas pri
vadas (le preencher suas vistas, que não podem ser senão
manumillir escravos e tambem preparaI-os para a vida
de plena liberdade. (Apoiados.)

1)0 mesmo modo que no art. 4.° se tornou a eman
cipação por ::ontractos de serviços dependentes do con
sentimento dos senhore - e approvação do juiz de
orphãos, assim tambem aqui, desde que uma socie
dade se constitue para emancipar escravos, e os liberta
com a condição de serviços, é preciso que esta con
dição lhe seja man tida.
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Entendido pai' esta fÓnll:l o 3rt. ü.n, não pMe e11e
deix.al' de m~]'ecer a apP!'ovação da camara. De ap
parecem, creIO eu, as obJecçãe do nobre deputado;
mas, se a~~im não fQss~, e o n~bl'e deputado qui
zesse modlflcar a redacc;ao do artigo, nós lhe agra.·
deceriamos o seu concurso,

Sr. presidende, tenbo concluido as observacões que
devia expôr ii camara em resposta ao discurso do nobre
depu lado por :Mina.' Geraes.

Era meu proposito não subir ela materia precisa do
art. 5.°, porque entendo que esLa discu são sorá inter
minavel; se a proposito de cada arLigo e reproduzirem
obsel'vaçães geraes sobre todo o projecto. (Apoiados.)

O Su. PINTO DE CA~IPO' ;-Nunca se di cutiu assim
cousa alguma.

O Su, PUES1DENTE DO CONSELIlO: - Peço, poi , ao.
nobres deputados, Lan to da minoria como da maioria,
que nos limitemo ao deLate preciso da materia dada
para a ordem elo dia. Se não eslou enganado, o regi
mento d.esLa casa não pcrmiLte debate geral senão por
occa ião do :I.. o arLigo. (Apoiados.) Se e ta ai ta razão
ele conveniencia não fôr attendida, e os opposilores da
reforma conLinnarem a discutir todo o projecLo por
occasião de cada arligo, peço-lhes licença para não
acompanhaI-os neste proposito rsem que vejam no meu
silencio uma falta de cortezia, ou menos cOl13idel'ação
do que aquella que devo tributar, e que cordialmente
tributo aos nobres deputados. (Apoiados,)

Preciso economisar o tempo, e quero ser, por minha
parte, um fiel observador do regimenLo da ca,a.

VOZES: -l\IuiLo bem! Muito bem 1

DISC RSO

pronunciado no senallo CIIl 9 .Ie Ago to (Ie t S~t.

(Ra;ões lJelas quaes o 'll1inirterin neio apresentou o 11'ojecto de
1'e(o/'ma aleitoral,)

O SI', senador F, OC:r.\\'lA:\'O, cm um discurso, fundamentou
o seguinLe l'equerimenLo :

" Requeiro que a commis õ9S reuni(l~s de con<;lilll,i6io C J ~
gi lação 'xallli~wlU com UI'gCJlCJ:l 05 IIJ'(IJ~ClOS otfeJ'ecltlos obre

v2
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l'rforma cl 'ilol':ll e proponham as mcc1iflas que jnlgar COI1\'!'
nicnte a fim de quc cJ:I a nação dol;\(la dc um bom. YSlClll3
eleilora I com plena ga raolia de libcrdadc 00 escrulíuio.- F.
Octaviano. "

O Sn. PRESIDE:"lTE DO CONSELHO levanlou-se logo e disse o
seguinte:

o S,'. 'lisconde tIo Rio-B.'a ••co (presidente do
conselho) : - Sr. prcsiden te, ao juizo i II ustrado do nobre
rnador pela província do Hio de Janeiro não podiam

escapar os motivo que tem obstado á apre. entação do
projecto sobre reforma elei tora I á que allud iu a fana
do throno: não esperavamos, Sr. pre idente, crue uma
parte da camara, aliás unanime em suas opiniões poli
ticas, se separas e do govcmo, e pOl' modo que todos co
nhecem, não poupando meios para ob tal' a sua marcha,
para impedir a passagem de uma reforma que ao minis
terio e figurou como urgente e necessaria.

O SR. VISCO. DE DE ITABOnAIIY :-l\1ais urgente do que
a lei clei toraI ~

O SR. PRE3IDENTE DO CON EUlo:-Seguramente, mais
urgente, porque é uma questão social muito impor
tante; a idéa tinha tomado grande incremento, não
podia ser abandonada ao acaso; era tempo qne o go
verno enunciasse o seu pensamento a esse respeito.

O SR. POMPEU :-Era tempo ...
O SR. ZACAIIL\S :-Essa phrase... .
O SR. PRESIDENTE DO COXSELHO: - E~pera' amos que

!louvesse tempo de discutir esta reforma, e Lambem a
eleitoral; masa oppo ição da camara entendeu que devia
esforçar-se por todos os modos, já não digo para que esse
projecto não pudesse ser convertido em lei, mas para
que não pu lesse cllegnr ao senado; onde tambem deve
ser di 'cutido, e olllle dere reccbnr a solução que cabe á
sabedoria desta cama ra.

O Sn. Z.\C.\RIAS: - Emfluanto se lavrava o parecer
sobre o elementoscl'vil, podia-se terdisclltidoa reforma
elei toraI.

O Sn. VISCONDE DE h.\BORAIIY : - Isso não fazia conta
ao governo.

O SIlo PnEslDENTE DO CO:'>SELIIO:'- O nobre scnador
pela Bahia tliz que, emqllanto se preparava o parecer
sol)\'e o estacIo servil se podia di cutir a rcforma eloi
toraI; e o nobre Sr. Visconde ele Itaborahy acaba de acre 
centar que is o não fazia conta ao governo. Nenhum
dos dous nobres senadores tem razão. Além de não po
dermos medir o tempo que tomnria a ::ommissão da
camara para apre. cntar seu rnrcccl', não havia csperança



de que a reforo"l-a e'leitoraI pudesse passsar alli ao mesmo
tempo que a reforma do estado servil. Sobre a reforma
eleitoral haveria necess3riamente grande divergencia:
o projecto o[erecido o anno passado consagrava a idéa
da eleição directa, e o governo actual se Unha pronun
ciado contra essa idéa, como inconstitucional; o debate
La via de versa r sobre es te pon to e com porfiado em
penha por uma e outra parte. Ora, es1a discussão não
só prej udica r ia a discussão do importaute projecto
sobre o estado senil, mas ainda a discussão das lei.
,mnuas. .

O Sn. ZACARIAS: -Em Maio, até Junho se pOLUa ter
discutido a reforma eleitoral.

O Sn. Pn8slDE 'T8 DO Co SELHO: - Sr. presidente, o
nobre senador pela Babia, que me está inteITOlllpend07devia ser mais tolerante: S. Ex. esteve muito pouco
temp9 á frente da admini&tração do paiz, dispondo,
como nos disse, de grande maioria; porque não fez
passar uma reforma elei toraI? Por ven tura fi necessi
clade desta reforma nasceu com o gabinete actual, ou
com a situação conservadora? Por que razão o pe
riodo liberal não attendeu a essa grande necessidade
politica, e hoje se nos diz que o lllinisterio falta ii
sua palavra, deixando de apresentar um projecto qlle
não podia ser discutido sem prejudicar os negocias
qlie já estavam sujeitos á deliberação ela camara dos
deputados?

() Sn. F. OCTAVI.\NO: - Continúa o systema das recri
minações.

O Sn. PRESlDE.'TE DO CONSELHO :-Nossa i<léas a res
peito da reforma cleiloral foram já :rr..anifestadas no re
lataria do nobre ministro do imperio; e csse projecto
de reforma teria siLlo apresen tado sc nessa apre entação
houvesse utilidade publica. 01':1, es!á vislo que a apre
sentação des e projecto não serviria senão de mais um
alimcnto par:! as divarrações contra a reforma do estado
servil, a proposiLo ela qual se discorre sobre tudo..E,
com cITei to, pelas idéas en ul1ciaLlas naq uelte rela tono,
o nobres senatloTes sabem que essa reforma até já foi
o!.Jjecto de discussão, quando se tratou do orçamento
do imperio.

Não prevíamos os embaraços ([ue temos encontrado
na camara telllporaria; esperavalllos que os trabalhos
corressem de out.ro modo, c que tambem a reforma
dei tora] pudesse ser attendida.

O Sn. Z.\CARI.\. : - Capitão que diz « cu não CUíllci J,

não leva o barco ao porto.
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oSR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Ora, Onobre senador
queria que prevíssemos a opp(i)siçã0 que no.s estão fa~

zendo?
O SR. ZACARAIS: - Isto é 1'laro.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO:- I~Lo quer dizer, que

o nobre senador previu tambem a 0PPQsição com que
lutou 1. ..

Sr. presidente, a censura que senos faz, cu a devolvo
tambem, permiLta-me o nobre enador pela provincia
do Rio de Janeiro, a elle e a seus amigos politicos que
não cuidaram dessa reforma, e não a lizeram passar
quando governavam o nosso paiz.

Eu, Sr. presidente, apezar dos acerbos apartes que
me dirigiu 11a ·pouco o nobre Visconde de Itaborahy,
ainda dou muito peso ás palavras que elle proferiu,
quando apresentou o programma do seu ministerio, a
que tive a honra de pertencer. Então elIe dizia que
mais acreditava na boa execução das leis do que nas
suas reformas (apoiados); que a extincção dos abusos
notados, e em que todos nós fallamo , não depende só
de uma boa lei, mas depende tambem e principalmente

- dos que a executam, da firme vontade, por parte do
govemo e do partidos, de tornar a lei uma realidade.
(Apoiados .)

Acaso o novo sys1:ema eleitoral DOS daria a represen
tação que todos nós desejamos, escolhida sem fraude e
sem violencia, fóra de todas as influencias extranhas e
indebitas? Quando os govemos e o~ partidos quizerem
abusar, não poderão abusar da melhor lei eleitoral?
Pretende-se que a eleiç,ão directa venha a ser o salva
terio em materia de livre l'epresentação nacional? Essa
eleição mixta, ql1e se propdz na outra camara, daria tão
grande resultado? São questões estas muito duvidosas;
muito contestaveis e contestadas.

Eu pero·unt.o ao nobre senador peja provincia do Rio
de Janeiro: acredita qne o minist.urio andou mal em
considerar urgente a reforma do estado servil? Oanilo
passado não era e t.a reforma aqui reclamada peja illus
trada opposjção, como urgente '1 Nós considerámos esta

-como mais urgen t.e na ordem dos deba le '"
O Sn. CANSANSÃo DE SINmnu' : - A nOSSJ emancipação

é tão necessaria, como a outra.
OSR. PRESlDENTE.D0 CONSELHO :-•.. porque era aq uella

q~le necessariamen te tra ria ma,is la I'ga discussão. Espe
ravamos, porém, que essa discnssão corre., e placida~

mente na camara, embora a l'laforma fosse largamente
dQbalicla' que passa se para o senado, e llJle ent.retanto
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a cama ra pullesse el1 Lregar- e ao axame da reforma ele i .
toraI e ao da reforma judiciaria ou da guarda nacional.
1IIas, no estado em que nos achamos, adiantada como
vae a sessão, havendo na camara Lemporaria uma mi
noria disposta a impedir a marcha do ministerio, por
todos os meios a seu alcance, o que fariamos com a apre
sentação da reforma eleitoral? Acaso lhe poderiamo dar
um andamento reo'ular? Poderiamosconseguir que ella
passa se? Parece-nos, poi ,que a não apre entação dessa
pl'<lpOSla estava assaz explicadJ pelas circumsLancias da
presente sessão.O

Se, porém, o sena:l0 entender, como o nobre senador
pela provincia do Rio de Janeiro parece de ej:lr, que
deve c]13mar a si a iniciativa dessa reforma, e para esse
fim decidir que uma ou mais commi sõcs desLa casa
sejam incumbidas do elaborar um projecto tão impor
tante, por no sa parte concorreremos com o projecto
que já temos formulado. 1\1a eu ainda creio que uma
reforma desta na tureza cabe de preferencia á inicia tiva
da camara temporaria.

Ei , Sr. presidente, as explicações :jue me cumpria
dar ao nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro.
Não houve de cuido da nossa parte, não ha falta de pro
messa; é um caso de força maior que nos impediu a
regularidade que haviamo. traçado ao' nossos trabalho..
Tambem não creio que a reforma eleitoral, qualquer
que ella seja, possa dar da noite para o dia os beneficos
re ulLados que o nobre senador deseja, e que eu de
sej o, tan to como elle.

O SR. ZACARIAS :-E' a razão por que nada se faz.
O SIl. PRESIUEXTE DO CONSELHO: - E cria a mesma

(]ue inhibiu o nobre senador de promover es a reforma
quando ministro?

Fir.ou arli~(la a discus ãD por havcr pctlido a llalaVl'u o autor
do I'cqucrilllrllLo.
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DISCURSO

prolluJlciado DO senado cm {O de i\gosto d~ {S'1...

(Resposta ao Sr. Visconde de Itaboralty.),
o Sn. VISCO:-iOE DE ITAnORAHY na ses ão de 10 pronuncion-se

conlr.i o ministerio, e jusLilicolI o procedimento da opposição
da cumar'a dos deputados. Concluiu o seu ,li curso mandando
á mesa um requerimento em que pedia, pe' j millisterio da fa- .
zenda, as seguintes iuformações :

« 1. 0 Qual a illlportaucia presumivel, tanto da receita, como
das despezas publicas no exercício de 1870-71, avaliadas pelo
balauços c outros dilculllcntos que devclll existir agora no the
sooro?

« 2.0 Quanto se g-astou no mesmo exercicio, assim com o
custeio, como com as obras da cstr:lda de ferro de Pedro I[?

« 3. o Quanto se despendeu no semestre de Janeiro a Junbo
do corrente anno, com as forças de mar e terra, que se con~
servam na republica do Paraguay, discriminando-se as sommas
pag-as em OUI'O das que o foram em papel-moeda'~ "

O SR. PIlESIDENTE no CONSEI.HO, pedindo a ]lalavra, respondeu
logo ao Sr. Visconde de Itaborahy. A discussão tornou,~c

geral, e varios oradores nelJa intervieram. Os successos da
l;amaru dos deputaclos, a reforma do estado senil, e outros
assumptos, foram trazidos ao debate.

o SI". Viscolulc do Rio-DI"nllco (presidente
do conselho): - Sr. pre3ülente, o nobre senador pela
província do Rio de Janeiro, que me honra com a sua
amizade, e a quem tributo o maior respeito pelo seu ele
vado merito, 11a de permitLir que eu confesse que hoje
o desconheci. S. E'{. é sem duvida um dos conselheiros
mais prudentes e illustrado ; mas quiz ensinar-me hoje
que seus proprios conselhos devem ser violaelos.

Cen urou-me S. E'(. porque hontem, interpellado pelo
nobre senador ela província do Rio de Janeiro (o Sr. F.
Octaviano), por não se ter d3do andamento á reforma
eleitoral, alludi muito de pas agem á. dificuldades que
a minoria dl camara tcmporaria tinha opposto ao mi
nisterio. O seludo é testemunha de que não entrei em
promenores, não [aliei em paredes c outras circumstan
eia,,; e di. se apen~s que a minoria se tem mo trado
disposta a lançar mão de todos 05 meios a seu alcance
para embaraçar a marcha do ministerio, sohretudo
quanto ú adopção do projecto concernente á reforma do
estado servil.

Declarou o nobre senador, que não é licito cm defc;;a
do ministerio ali 'gal' taes clilUcuILlaLle', referir Lacs cir-
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cumstancias; uias S. Ex:. julgou-. e autorizado para, a
propo~iLo de um requerimento de informações sobre
negoclOs da fazenda, pretender justificar com o maior
calor o procedimento da minoria da camara, censurando
acremente o m~nisterio e a maioria I Onde está aqui a
clilJerença entre o procedimento do nobre senador e o
do ministro da fazenda? A diITerença consiste unica
mente em que tratei com a maior consideração a mi
noria da camal"a, e o nobre senador não usou da mesma
dcferencia para com o ministerio nem para com a
maioria, attribtLindo-lhes uma intenção muito censu
ravel,-o p,'oposito de sopitar a discussão sobre o pro
jecto de reforma do estado servil. (Apoiados.)

Senhores, eu presumia que a minoria da camara tinha
no seu procedimento contra a reforma do estado servil
o apoio moral do nobre senador pela provincia do Rio
de Janeiro; e como julgo que em circumstancias como
estas, a respei to de uma medida tão importante, convém
que o paiz conheça as opiniões de toclos os seus homens
mais distinctos, desejava mesmo esta manifestação por
parte cio nobre senador; mas o que nunca esperei de
, Ex. foi que não tivesse nem uma palavra cle repro
vação para o procedimento da minoria da camara, ao
passo que lançou sobre o governo esoure a maioria cen
suras tão acres. (Apoiados.)

O nobre senador pertence ao numero daquelles que
entendem que o projecto ele reforma elo estado servil,
como está formulado, é um grande mal J eque para obstaI'
á sua adopção convém lançar mão de todos os recursos,
não só dalJuelles que facultam os regimentos, senão
mesmo dos que tem inventado uma minoria que quer
dar a lei a todo transe, mas que não póde dai-a pelo seu
numero, e não a tem dado pela discussão. Os discursos
proferidos por uma e outra parle serão publicados; ap
pello para jllizes imparciaes; elles que digam de que
lado está a vantagem do debate. (Apoiados.)

O nobre senador, nesse empenho (para servir-me qe
uma ex.pressão marítima) alija toda a carga do seu nav.1O
para dar caça ao projecto de reforma do estado servI! ..
E' assim que o nobre senador até me coiloca na obri
gação de defender o minisLerio de 16. de Julho, a .q~e
ambos pertencemos. S. Ex., appl,wdlndo a op~oslçao

do senado que o aD110 pa sado censuramos, diz-lhe:
• Fizestes bem; fui eu que procedi mal, quando me
empenhava pelo andamento c1aquella propost~, quando
animava o meu collega dos negocios estrangeiros para
que lutasse contra vó~,e.uslel1ta.. ea proposlacomo



- 416-

necessaria; cu eslava em erro, a opposição Linha fun
dados motivos, prestava um serviço real ao paiz. »

Sr. presidente, não é e te o unico acto de abnegação
do nobre senador pela província do Rio de Jan~iro.

S. Ex.., que tão gl'ande influencia tem exercido na di
recção do partido con ervador; S. Ex.. que sem duvida
autorizou com seu conselho e com seu procedimenlo a
iniciativa dos encerramento e seu emprego, vem hoje
dizer-nos que o encerramen to é uma medida ilIegi lima!

OSR. VISCO:\'DE DE l'rABORAHy:-Digo que é medida
para casOs extraordinario . •

O SR. PRESIDENTE DO CÓNSELIIO :-0 encerramento,
ou) na phrase vulgar dos partiuos, a rolha" é de invenção
do partido conservador, e é um uos mais illustres chefes
desse partido ...

O SR. Vl CO.·DE DE lTABoRAHY:-Chefe é V. Ec
O Sr. PnESIDE:'iTE DO CONSELHO ;-. " quem vem con

demnal-a I
O SR, BARÃO DE MUnlTlBA :-18S0 não é argumento, é

recri minação.
O SR. PnEslDENTE DO COo SELJ-lO :-Sr. presidente, não é

cerlo que desue a discussão do voto de graças puuessemos
prever o que tem acontecido. Por occasião dessa dis
cussão manifestou-se, é verdade, uma divergencia, mas
em termos moderados. Via-se bem que ha via o propo
sito de arredar da discussão a proposta relativa ao estado
sel"vil; mas a minoria que ~e apresentava com tal in
tento, declarava ao mesmo tempo que era este o unico
ponto de divergencia; qne estava de accôrdo com o mi
nisterro nas questões politicas; e cumpre notar que a
falIa do throno já era conhecida. Promettia-se, pois,
opposição a essa propo ta; mas esperavamos que
fo' e uma opposição moderada, pruuen te e amiga"\'el.
(Apioados.)

O Sn. ZACARIAS :-Opposição amigavel .. ,
O SII. P.\l1ANAG A':-S6 a nossa.
O SR. FIGUEIRA. DE l\IELLO :-Eis ahi a prova.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Amigavel pelo

menos, como a dos 11011res senadores ...
Mas o que temos vis Lo, til'. presidente? Os illustrado

membros ua minoria ua camara entenderam que deviam
por todos os meios embaraçar a auopção uaquella pro
posta. Tollas as instancias, quér em publico, quér em
particular, eram haldadas. Eu lhes ponderava que no
senado ha muita experiencia, muita prudencia~ muita
i1lustração; que a proposta passando na camara dos Sr-o
deputados não cl'aainda lei; mas a [aes obsenaçàcs res-
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pondia-se-nos com um sorriso; quer isso dizeI' que
aquella minoria é qU(J deve dar a lei sobre semelbante
materia. ,

Ora, cu fazia e sas observaçõe, não para impedir e
debate, que não o temiamos nem o tememos, mas para
evitar os meios protelatorios, para evitar esse recurso
ás lJa1'edes, para evitar as exclamações offensivas, para
evitar as scenas que aUi têm tido lugar, e que todos o
amigos do systema representativo devem lamentar
(apoiados), principalmente o nobre senador pelo Rio de
Janeiro, como chefe elo partido conservador t

O SR. VISCONDE DE lTABORABY:-Chefe é V. Ex., e
não sou cu.

O SR. ZACARIAS :-Ah !
O SR. PRESIDENTE DO CUNSELuo:-Sr. presidente, e

Laes procedimentos forem convertidos em meios legi
timas, não ba gov8mo possivel (apoiarias), qualquer mi
noria póde embaraçar a passagem de um projecto de
lei (apoiados), póde su citar scenas de maior gravidade,
que tornem impossivel a continuação de um ministerio
ou de uma camara, não obstante os votos da maioria.
(Apoiados.)

Eu, pois, esperava, Sr. presidente, não só do nobre se
nador. pelo Rio de Janeiro, mas até de nossos ad versarias
represen tantes do partido liberal, que esses procedi
menLos nãQ merecessem louvor nem animação; mas,
com sorpreza minha. a palavra do nobre senador não
veio hoje senão animar a minoria a proseguir no emJ

prego dos mesmos meios!
O SR. FIGUEIRA DE l.\fELLO :-Illegaes.
OSR. PRESIDB:NTE DO CONSELHO:-Disse-no o nobre

senador: ~ A discnssão sobre o art. i. o não foi com
pleta. J Mas, senhores, essa di cussão durou dias, ouvi
ram-se longos discursos pOI' uma e outra parte; que
culpa temos nós de que alguns oradores, dos que são
tidos como chefes da minoria, seus leadel's, seus direc
tores, não quizessem tomar a dianteira no debate?
Devia a maioria esperar que fanassem todos os oradore
da minoria?

O nobre senador, tão esclarecido como é, não reco
nhece que esta reforma, uma vez apresentada, deve ter
uma discussão regular e uma solução prompta ? Não se
repete ha mais de tres annos, que a incerteza sobre a
qnesLão do estado servil está causan~o mal á proprié~a~e
agricola? Que se acha esta proprIedade em C?ndlçaO
precaria, com o eu credito abalado, porque mnguem

oa
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sabe qqal será a ultima palavra, nem mesmo a primeira
palavr4 do legislador s9-bre essa m~ teria? _

O nobre senador pelo Rio de Janeiro, que me fe~ o
fll-vor de conce~er algum~ prudencia, deve' crer que eu
e os meus co\legas n~o somos levados pelo enthusiasmo,
que, p'elo contr'ario, temps refIectiqo, e temos Gonsul tado
pe,ssoas interessadas e experientes. Se l1a proprie ta rios
agricolqs, se ha negoci~n tes que fazem opposição ao pro
j.ecto que. apresentamos, ha outros que nos animam...

0, ~~. VIS.CONDE DE lTABoRAHY:-Serão poucos.
O SR. PRESlDENTE DO CONSELHO: - ..• que nos dizem

que operigo está em que esta medida fique sem solução;
não querem que a questão continue indecisa.

O nobre senador nos diz em sau aparte que serão
poucos os que pensam assim. S. Ex. não vê senão a
p~ovincia do Rio de Janeiro e alguns municipios da
4e S. Paulo, que têm enviado representações contra ~

proposta, como todos sabem, por conselhos que partiram
desta oôrte (apoiados) porque viram o projecto ela camara
dos deputados oanno passado, viram a promessa solemne
do governo de que este anno daria sua opinião a este
respei to, e os proprietarios agricolas não se inquietaram,
nada disseram II Não ha um preRidente de provincia (e
lhes pedimos que fallem com toda a franqueza) que nos
diga que a opinião publica nas provincias é contraria ao
projecto; an tes o que sabemos é que o systema do pro
jecto já tem execução mesmo na provincia do Rio de
Janeiro, que nas provincias do norte alguns dos grandes
proprietarios de escr~vos, alguns senhores ele engenho e
fazendeiros estão indo adiante da lei; já a estão execu
tando; tão concordes se acham com o sys~ema do pro
jecto que querem que quando seja convertido em lei,
não traga innovação alguma a seus estabelecimentos,
não seja senão a continuação do que elIes já tenham
feito espontaneamente.

Sr. presidente, se não é regular que nesta camara se
discu~am os f~ctos occorridos na outra, tambem não é
regula~, q~o é cçmforme ao nosso regimento, não é con
forme as praticas do n.osso systema, que, a proposito de
um requerimento, como o que oJIereceu o nobre sena
dor, se encete nesta tribuna discussão an ticipada sobre
proposta que pende de decisão da camara temp0l'aria.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY : - Não discuti a pro
posta.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O nobre senador,
longe de justificar o seu requerimen to de informações,
não fez senão censurar o procedimento do ministerio e
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da maioda, porque não abandonavam essa proposta á
vista dos campeões que se levantaram contra ella; Ilão
fez mais do que animar a minoria no procedimento que
até hoje tem tido, e isto, senhores, justamente quando
a minoria parecia disposta a modificar seu proceder,
seguindo antes os conselhos da prudencia e da razão,
conselhos tão proprios de cavalheiros distinctos e illus
trados, como aqueHes que compõem essa minoria, cujo
mel'ito nunca pretendi depreciar.

Eu disse, senhores, que o nobl'e senador, no seu em
penho de acompanhar a minoria ~ontra a proposta do
estado servil, tinha contrariado mais de um precedente
do seu partido e delle proprio; vou ainda apresentar
mais um facto. O nobl'e senador extranha que não te
nhamos lei de orçamento este anno, como em épocas
anormaes ...

O SR. ViSCONDE DE ll'AJlORAllV: - Porque o governo
não quer.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : - O nobre senador
não vê explicação para este facto senão na vontade do
governo. Pois, senhores, os factos de :1869 varreram-se
pOl' ventura da memoria do nobre senador a tal ponto
que não se recorde mais de que nesse anno, sendo chefe
do gabinete, não nos deu lei do orçamento e sim uma
resolução provisoria?

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY :-A lei ficou aqui
no senado,

O SR. PHESlDENTE DO CONSELHO :-Que importa que
chega se a passar o projecto de lei do orçamento na
camara, se não veio a tempo de passar no senado ou.
se aqui deixou de ter andamento? Aca~o as normas do
y tema representativo querem dizer que a lei do orça

mento venha para o senado quando este não tenha
tempo da instituir sobre eHa discussão regular? E quaes
foram as grandes difficuldades com que lutou ,o. nobre
senador na camara dos deputados em 1869? Seria a
questão das ordens reJigiosas?

Se, poi , não tendo uma minoria tão numerosa, que
recorres e a taes meios, o nobre senador não 1I0S póde
dar lei de orçamento em f869, como ê que este anno
se ádmira de que esta lei não posso passar I Não ba con
tradicção manifesta, não ha injustiça nesta censura do
nobre senádor, comparada com o indicado facto do seu
n'linisterio? E como se explicam contradicções tão fla
granLes em um es'pirJ'to tão illustrado, em um homem
tão alLamente c6110cado, senão acreditando, como eu
a redito, que o nobre enador e, tá tomado de algum
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enthusiasmo con tra a proposta que se discute na camara
temporaria'? Se ha enthusiasmo em favor de uma idéa,
tambem ha enthusiasmo peja negativa desta idéa
(apoiallo.~), e eu creio que o nobre senador, talv~z pela
primeira vez, está sofl"rendo desse mal de enthuslasmo.

O nobre senador não só anticipou aqui o debate sobre
a proposta relativa ao estado servil, se não ainda.a re:;
peito da resolução que proroga o orçam~nto vlgente
para o 'exercicio futuro. S. Ex. nos .dl~se que por
esta resolução se trata de executar a lel vIgentede um
modo prejudicial aos interesses ...· 8S1\. VISCONDE DE lTABORAHY :-Não disse lei, idéa..
· SR. PRESiDENTE DO CONSELHO :- que se trata
.de realizar o princillio ou a idéa da lel .

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY :-... que foi mani
festada pelo governo no parlamento.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Não pOSSO ser mi
nucioso neste debate; sei aque o nobre senador allude;
é á lei que fixou a porcentagem de 30 e 40 % sobre os
direitos de importação. O' nobre senador disseque
pela resolução se trata de realizar o pensamento de.sa
lei por um modo preJudiciaL ..

O SR. VISCONDE DE !T\DORAIlY :-Perdóe-me V. Ex.
porque está combatendo o pensamento que teve o go
verno, quando propóz aquella lei ...

O SR. PRESlDENTE DO CONS.ELHO:- Hei de haver-me
com a lei ou com o pensamento de V. Ex., quando a
prop6z?

{) SR. VISCONDE DE ITABORAHY: - O que digo é que
V. Ex. alterou nessa lei o pensamento do ministerio,
quando a prop6z.
· O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Eu só trato de exe
cutar a lei; depois discutirei o pensamento que teve o
nobre senador; veremos como elle se manifestou na
exposição e na pra tica; é discussão que teremos a seu'
tempo; agora trato de executar a lei.

O nobre senador accusa-me de proceder de um moúo
prejudicial aos interesses dos contribuintes, isto quer
di~er que o nobre senador podia fazer uma reçlucção
maior do que a que está decretada no projecto de re
l?olução; é discussão para occasião opportuna. Eu não
carecia de fixar a reduêção na lei, se não quizesse maioI'
do que permitte a lei actual, porque está alli fixada a re
ducção correspondente ao cambio de 25, qile não é o
actual, que não é o cambi() do termo médio que a
mesma lei manda adoptar. Prevendo que no mez pro
x~mo~ quando se tem de fixar a nova porcen tageJu, a
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observar-se esLricLamente a lei, como o nobre anador
o fez, teria eu de fazer uma reducção menor do que
convém, propuz que na resolução se fixasse a reducção
cOl"respondente ao cambio de 25. Attendi, pois, aos in
teresses dos contribuinLes; não os prejucliqLlei.

O nobre senador é que não só é injusLo para comigo,
como para com o ministerio de que fez parLe. Essa
porcenLagem foi creada em 1.869, nessa resolução que
não era lei ordinaria do orçamento; o nobre enador
fez depois duas leis de ol'çamento em 1.870; em ne-'
nhuma dellas, entret:mLo, procmou fixar esse pensa
mento que hoje atLribue á lei. A guena terminou no
1.o de l\1arço; o nobre senador, tão ver ado nestas ma
terias, que Leve muito mai tempo do que eu, que
conto pouco mezes de mínisLerio, para'estudar as ne
cessidades financeiras elo paiz, as cil'cLlmstancias do the
.ouro, o nobre senador não nos veio propôr reducção a
favor dos contl'i buinLes; pelo conLrario, n:conheceu
que não basLava a Lernünacjâo da guena, ([ue os Geus
encargos durariam, e dUl'ariam por muito tempo, que
os recurso creados para accudir ús despüzas da guerra
eram nece sarios para autorizar s('us encargos; longe de
propôr reducção de impo tos, grande 1'a\'o1' aos contri
llUinLes, o nobre senador (ahi esLão seus relatorios e
suas propo ta ) fallara-nos na força vital de te paiz, na
elasticidade de sua renda, e tudô isto para justificar a
conservação de ses mesmos imposLos, para justificar
ante as camaras, anLe o contribuintes, a necessidade
desses rec;ursos, de que o tbesouro não podia prescindir
unicamente porque terminou a guerl'a, porque com a
terminação da guerra não terminaram seu. grande'
empenhos.

O seu discurso, di culpe-me o nobre enador, o seu
discurso de hoj e é imagem .fiel dos discursos. que se
têm p1'ofl'rido na camara dos Srs. deputado como meio
protela Lorio da l'efOl'ma concernente ao e~tado servil.
Pedindo informações 110 thesouro para a di CLlssâo da
lei do orçamento, o nobre senador di cutiu a resolGção
que e'lá na outra camara, que ainda não veio para esla;
discutiu a utilidade da reforma do e tado sel'vll, o pro
cedimento da maioria da camara e o procedimenLo da
minoria.

E' justamente o que alli se tem feiLo. O regimento da
camara tlos 81'S. depuLados não tem sido cumprido; seus
dignos presiclentes obser aram que no esLado em q~e

se acbavam os espiritos era preciso tolerar que ~ mi
noria sol 1'(' carla arti"'o di cutissc lodo o proJ cIo,
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orno se estivesse em discussão o ar't. 1. o E ainda o
nobre senador nos diz que não houve discus ão sobre o
art. L°, quando esta r1isGu~são se tem repetido nos ar
tigos seguintes! (Apoiados.)

Hoje, SI'. pre~itlent(', vejo o nobre senador ancioso
por uma lei ue reform:l eleitoral; o nobre senador
aLtribue á falia elo throno deste anno, ex,;lusivamente
a ella, a necessidade qUf' elle considera urrrentissima de
reformar-se a legi~lação vígentr. a respeito de eleições.
1\Ias, senbores, o que diz a falIa do thl"ono deste anno
que não se tenha dito cm todo. os relatorios e dis
cursos a respei to de eleiçõe ? O estado de nosso paiz
quanto a eleições é boje differente do que era quando
o nobre senador subiu ao poder 'I E porque o nobre se
nador não promoveu de preferencia a passagem ele uma
reforma eleitoral? Quem não sabe que na camara dos
Srs. deputados o anno passado pl'i meiro tra tou-se da re
forma mun ícipa I, da interpretilção do acto addicional, da
guarda nacional, do recrulamento, da reforma judiciar'ia
para então cheg-ar-se ao projecto da reforma eleitoral?

Sf'nhores, nós tinhamos emppnho em promover uma
reforma da lei eleitoral, não nos seus ponto capitaes,
não adoptando a idéa da eleição directa, que encontra
objecções constitucionaes aqui e na outra camara;
quem pretender fazer passar um projecto da reforma
eleitoral, consagrando a idéa da eleição directa, creio
que não comeguiria seu fim sem grandes diillculdades,
talvez mesmo não reunisse maioria, porque nesta ca
mal:a e na outra essa idéa encontra muitosoppositores;
mas procurando melhorar quan to fosse possivel o pro
cesso eleitoral. De- que serviria, porém, nas circums
tencias actuaes orrerecer uma proposta á camara? Ha
ver'ia tempo par:] que ella fosse alli discutida e pas
sasse no senado? Seguramente não. E se a proposta
não podia ler andamento na presente sessão, enten
demos que tinhamos direito dt~ reflectir mai sobre o
nosso trabalbo; elIe está prolllpto ; mas para que apre
sentai-o, se não ha uma utilidade immediata? Para qua
privar-nos do direito de aperfeiçoai-o por um estudo
mais aturado sobre a materia ?

Sr. presidente, se houver boa vontade, se apro
veitar-se o tempo, se as discus:;ões forem cil'cumscriptas
ás materias dadas para ordem do dia, na proxima sessão
póde passar Ul1J.a lei de reforma eleitoral, desde que
se não queira uma reforma radical.

Assim, a censura que nos fez o nohre senador recae
tambem sobre elle.
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o SR. BARÃO DAS TRES B.-I.RRA : - A censura é bem
cabida.

O SR. PRESÍDENTE DO CONSELHO: - O nobre Barão das
Tres Barras diz qlle a censura é bnm cabida. Pelo seu
aparte vejo, ou antes já sabia, que o nobre senador
havia de apoiar o nobre VI conde de Itaborahy; eu
desejo tambem que o nobre senatlor se manifeste a •
respeito da pl'oposta concemente ao estaio servil. ..

O SR. B\RÃO DAS TRES BARRAS :-Hei de seguir as
minhas convic.ções.

O SR. PRESIDE 'TE no Co 'SELHO :-.•. porque uma
das opiniões que mais me animaram ne ta qUI~stão elo
estado servil foi a do nobre Bdrão d~s Tl'es Barra ;
hei de demonstral-o: tenho-a por e cripto nos papeis
que recebi do ministerio transacto ...

O SR. BAR.~O DAS TRES BARR.\S :-Não ha de demons
trar contradicção minha.

O SR. PR~~SIDENTE DO CO.'SELHO :-Desejo, pois, que
o nobre senador me dê o direito de argumentar com
o seu projecto. Não o accuso de contradicção; pelo
contrario, pretendo mostrar que o nobre senador e tá
qua i de accórdo com a proposta do governo.

O SR. B.\RÃO DAS TllKS BARRAS :-Inteil'amente di
vergente LIa proposla do governo.

O SR. PRIt:SIDENTE DO CONSELHO :-Peço ao nobre se
nador que publil/ue o seu projecto, que aliá já foi
visto por alguns membro~ desta casa.

O SR. BA.tlÃO DAS TRKS BA.RRAS :-Eu o ;atisfarei bl'e
vemente.

O SR. ZACARIAS: - Isto e lá animado!
O SR. PRKSIDENTE DO CONSELHO: -Sr. présidente, o

nobre senador pelo Rio de Janeiro enunciou uma pro
posição que me pareceu, permitta-me S. Ex.. que o
diga, temera ria ; o nobre senador di se-nos: «Pela
lei actual não pàtle eleger-se uma representação ge
nuina da von tade naciona I. • Ora, eu pergunto ao nobre
senador: acredita que uma l'eforma ha de dar-nos esta
garantia? O nobre senador tambem rejeita a max.ima
tlo seu programma-que o bem publico mais depende
da boa execução das leis do que de sua reforma?

O SR. VISCO:"/J)E DE ITABORAHY:-Com uma lei des
moralisada como e ta está ...

O Sn. PRESIDENTE DO CO:'/SELHO :-Não está dcsmora
Iisada, porque o defei to não está na lei, está na sua
execução ...

O SR. BARÃO DAS TRES BARRAS :-Tambem está na
lei.
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(I SR. SOUZA FRA.:\"CO :-Principalmente na execução.
O SR. F. OCTAVIANO :-Sobretudo no llystema.
O SR. FERNANDES DA CUNHA :-Com outros costumes

a lei seria boa.
O SR. PRESIDE TE DO COl SELlTO :- SI'. presidente,

sustento a minha proposiçilO ;-0 defeito está princi
pal mente na execução da lei.

O SR. ZACARIA :-En tão nem na proxima sessão
temos a reforma?

O SR. PRE. lDENTE DO Co"," ELUO:- Isto não quer dizer
que não se procUI' prevenir os abuso" quanto seja pos
sivel; ma não nos digam que TI ma reforma. qualquer
que ella seja, virá dar o caracter de legitimidaJe á re
presentação nacional, caracter ele que eUa e tá hoje
privada, segundo o nobre senador; não.

Não posso deixar ainda de dar algumas explicaçõeR em
clefe a elo ganinete de 16 de Julho, qne teve a honra de
.'er presidido pelo meu nobre amigo, o r.' Visconde de
Itabora1J.y. A opposição do anno passado, quando im
pugnava ocredi to para estradas de ferro, não tinha razão,
como o nobre senallor lhe attI'ibuia.

O SR. ZACARIAS: -Não apoiado.
O SIl.. PRESIDI> 'TE DO CONSELHO: -E o que passou

menos razão tinha para o nobre enador, porque evi
uentemente, como se viu da discussão, ficou o nobre, e
nadar menos satisfeito do que eu com a emenda adoptada.
Ora, se o nobre eoador não ficou satisfeito com a emenda
do senado, se preferia a propo ta ....

O SR. VISCONDE DE ITABORAFIV:-Não.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O nobre enador

queixou-se, e sem razão. de que autorizassemos a accu
sação ele não haver o minisLerio de 16 ele Julho proce
dido com a neccssaria reflexão, de não ter os esclareci
mentos precisos para a sua proposta; sustentou que os
tinha, que a proposta foi apresentada com perfeito co
nbecimento de causa, o que os ministros '.lctuaes não
contestaram. A respeito dos favores concedidos ás es
tradas de ferro de Pernambuco, Bahia e S. Paulo tambem
o nobre senador não e mostrou satisfeito. Evidente
mente, pois, o nobre Sr. Visconde de Itaboraby teria
preferido a proposta do anno passado.

O SR. VISCONDE DE lTABORAlIY: -Não.
O SR. PRESIDE;\/Ti;: DO CONSELHO: - Mas, a emenda do

senado destruiu a proposta elo anno passado em sua es
sencia? A que se reduziu esta emenda? Reduziu o cre
dito de 35.000:000S a 20.000:0008, porque não se pre
tendia, desele logo, resolver o prolongamento da estrada
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cousa ás pl'ovincias. Ora,isto é destruir a proposta? Oque
s~ conceueu de m~is ás provincias não podia ser conca
<JIdo este anno, amda quando essa proposta tivesse pas
sado? Logo, co~o pr~t~nder daqui tirar argumento para
sustenta: que a .mdeclsao, ademora em todos os negocios,
demora Indefilllda, demora como a entende a minoria da
camara, é o remedio mais salutar para a solucão das
questões sociaes ? .

O SR. VISCO 'DE DE ITABORAHY: -Algumas vezes é.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Isto é converter....
O SR. VISCONDE DE S. VICENTE:-E' inverter.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - , ... é converter em

principio os meios protelatorios ; é conselho que o nobre
senador dá, e que lhe ha de sei' funesto, quando tomar
outravez a direcção dos negocios publicos.

O SR. VISCONDE DE lTABORAH)' : -Disse algumas vezes;
não disse sempre.

UM Su. SENADOR: - E as assembléas provinciaes hão
de tomar o conselho.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Estabelecido esse
principio, a acção do governo e das camaras ficará para
lysada, porque bastam dez homens, que queiram faUar,
para impedir a adopção de qualquer medida.

O SR. VISCOND& DE hABORAHY: - Peça tambem o en
cerramenl.o para o senado.

O Sn. PnEsIDENTE DO CONSELHO: - O nobre senador
quando inventou o encerramento na camara dos depu
tados, não o applicou ao eenado; não serei eu agora que
vá adiante S. Ex. Osenado, é preciso fazer-lhe esta jus
tiça, não tem recorrido aos meios de que se tem usado
na camara temporaria. Ainda ha pouco discutiu-se com
empenho a reforma judicia'ria, reforma complicada, e
ella pôde passar em poucos dias. Veja-se ha quanto
tempo se está discutindo a reforma do estado servil; es
tamos na 2." discussão, ha uma 3."; e eu pergunto á
consciencia do senado se alguma materia no Brasil tem
sido tão discutida, como a desta reforma social? Antes
de ser apresentada na -eamara e depois, não tem sido
ella discutida na tl'ibuna, na imprensa, em folhetos, no.
seio do con elho de estado? O nobre Visconde de Itabo
rahy como conselheiro de estado foi ouvido sobre esta
ma teria; devemos crer que elle então expOz todo o seu
pen amento; S. Ex.. não nos disse que a idéa capital do
projecto merecess~ a opposição que. tem encontrado na
camara, e que hOJe acaba de ser alllmada por S. Ex., ;
Lamhem não nos dLs que lima questão c1esla ordem podia

õ{~
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ser, Ll'azida ao pal'lamen to parJ Ocar inUecis:l por mui to
tempo, entl'egand(.-a a todas as Yicissí tudes que podem
accelera)' a solução deste grave negocio de uDl modo que
nenhum de nós de certo deseja.

Para alguns dos nobres senadores talvez oadiamento
seja salutar; mas, será pobreza de minha inteHigencia,
falta de previsão de minha parte, vejo periO"o neste
adiamento. E' pOl' isso que desejo que o negocio seja de
cidido, tenha uma solução; ma que elle está assaz dis
éutido, que ~odas ás objecções apresentadas na camara
têm sido consideTadas, é fóra de duvida. ,

O SR. BARÃO DAS TRES BARRAS: -Então nem precisa
ser discutido aqui?

O SR. ZACARIAS: - Se está assaz discutido ...
O SIl. PRESlDENTE DO CONSELHO: -Está assaz discutido

na camara, onde não tem apparecido jdéa nova; os dissi
dentes não têm querido emendar nem substituir. Vejo
que o nobre senador pela Bahia, que tem tambem súa
tendencia a animar a minoria da camara ..•

O SR. ZA,CARIAS:-Jil pedi ap~lavra; não se apresse
V. Ex.. Estª um pouco precipitado I

OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO: Ora, precipitado I Já
vejo que o nobre senador ag'ora está reta/'da tario, e por
iss(} xqe acha prccipi tado I O nobl'e senador já hontem
aproveitou o ensejo; disse que a discussão não tem sido
regul~r na outra camara; por consequencia, lambem
animou a minoria; não tem alludido aos factos da ca
ínara, senão para dar animação águeHes que e'tão se
oppondo á 'reforma; ôs que a sustentaín ainda não ou
viram do nobre se.nador uma palavra ete animação. Mas
o nobre senador está em seu direito; não me sor
prende .. ,

Sr. presiden te, dar-m~-hei pressa em sa tisfazer ás in
formações que deseja o nobre 5enaelol' pelo Rio de Ja
neiro. Pelo que toca ao art. L° do seu requerimento,
seus desejos já estão salisfeitos, e já o estavam antes de
serem'conhecidos; brcvemen te será distribuída nas duas
camaras uma estimativa ou synopse do ultimo anno fi
nanceiro (i870-i87i); o mais não está colIigido; pro
curar-se-ha colligil' com a maior promptidão para satis
fazer ao nobre senador. Quánto aos outros negocios a
que S. Ex. alludi~, quando 'vierem })ara a ordem dodia
do senado, poderemos discutir mais tl'anquillamente;
então espero defender-me, sem decahír da estima com
que tan to me honra o.nobre senador. (Mtdto bimi; m:ltito
bem.)
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DISCURSO

pton!1nejado ""O senado elll t4 de "sosto 4~ 18TI.

(.4illd(t sobl'e o requel'imento do S'I'. Visconde de Jtaborahy.)

o I'eqp.el'imento apresentado pelo SI'. VISCOND}; DE lTABORARY
lia se~saQ de 10 \lhl'lu, como dissemos, um debate IloliLico.
Uepols ~o ~ell pl'imeil'O di curso o SI', PRESlDEl'jTE DO CONSELHO
voILou a tribuna na sessão de 14, e disse o seguinte:

o S.'. Viscou.te do n'o-Branco (presidente
do conselho): - Sr. presidente, a discuss[o tem v.ersado,
não propriamente sobre o pedido de infol"mações feito
pelo nobre senador pela .provincia do Rio de Janeil'o,
mas sobre a resolução prorogativa da lei do orçamtlnto,
e sobre o projecto de r'eforma do estado servil, atto'
que estão sujeitos aos debates da camara temporaria.

Cre~o, SI'. presidente, que é a primei1'a vez que se dá
esta (lIscussão simultanea nas duas camaras sobre pro
jectos de lei sujeitos ao debate e decisão de uma dallas.
Oque vou dizer em resposta ao nobre senador pela pro
vincia da Babia é o que provavelmente terei de repetir
hoje. mesmo na camara temporal'ia, em resposta ao
discursos que alli se profel'iram sobre a resolução que
proroga a lei tIo ol'çamento.

Na questão LIa reforma do estado servil, foi censurado
o procedimen to do governo, bem como o da maioria e
minoria da camara temporada. O nobre senador pela
provincia do Rio de Janeiro n foi o primei 1'0 que trouxe
a esta casa a censura, fazendo-a recahir sobre a maioria;
o nobre senador pela provincia da ~ahia ("") tomou essa
censw"a a s'i e estendeu-a á maiona e á minoria. Isto
fez·me Lembrar, Sr. presidente, o que li algures~ que,
quando os bispos eram nomeados por eleição, e não se
conseguia a unanimidade, depois d~ mui.los escrutinjo.s
a eleição era delegada a comprom! sano ou ao Papa;
quando o negocio era delegado ao Papa, e"le, sempre
insplrado pelo Espirito Santo, declar"ava qual das duas
fracções dIssidente era a mais sã, sanior lJurs. O nobre
senadol' pela provincia do Rio de Janeiro, que não pMe

(") o Visconde de:Haborahy.
( ) {\ COIl ellJCil'o Zacaria de Gúe '.
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deixar de ter amor paternal á familia conserval1ol'a,
decidiu-se pela minoria da camara ; mas, o nobre senador
pela provincia da Bahia, que nos toma, os conservadores,
por .hereges, ou que pelo menos não pó.d~ ser pap~ da
Igreja conservadora, collocando-se na poslçao de arbl tro,
declarou que nem a maioria, nem a minoria se acha em
estado de sanidade.

Sr. presidente; testemunha dos factos que têm oecor
rido na camara temporaria, possuido do mais profundo
reconhecimento á uedicação com que a maioria daquella
camara tem procurauo cumprir o seu dever nesta so
lemne conjunctura, não posso nesta occasião deixar d-e
protestar contra as proposições enunciadas nesta casa a
respeito daquelles factos.

Não tem, Sr. presidenfe, havido abuso da partc da
maioria da camara temporaria, não é certo que a dis
cussão util tenha sido tolhida pelos encerramentos; o
juiz imparcial, que chamar a si o exame dos factos, ba
de proferir sen tença muito diversa daquella que ouvimos
aos dous nobres senadores. (Apoiados.)

Sr. presidente, desde a discussão do voto de graças, a
fracção dissidente da camara temporaria manifestou o
proposito de impedir a passagem da reforma do estado
servil, quando não pudes5e arredai-a do debate. Este
seu proposito, que aliás não attribuo senão ás suas COll
vicções, ao impulso de seu patriotismo, não foi dissimu·
lado por ella : mais de um orador o declarou na tribuna
da camara, e a imprensa confirmou as declarações feitas
durante os debates. Entendia a minoria quc o seu pa
triotismo lhe impunha o dever de obstar á passagem
desse projecto de lei, por todos os meios ao seu alcance.
. Se a min.oria se limitasse aos meios legaes, autori
sados pelo regimento da casa, poderia o seu procedi
mento encontrar juizes que o attenuassem; mas a
minoria, Sr. presidente, longe de aceitar um dcbate
calmo sobre tão importante materia, não permittia que
os oradores da maioria pudessem enunciar suas opiniões,
sem interrupções constantes e calorosas. Não só pelos
seus discursos sobre o projecto de que se trata, mas por
meio de requerimentos e questões de ol'dem, procurava
a minoria consumir o tempo, esterilisar a sessão, c
por fim tomou a resolução de não prestar-se a fazer nu
mero para que houvesse sessão naquella camara, senão
quando a maioria por si pudesse constituir o q~tol'um.

A maioria ouviu por muito tempo, e sem represalia.
as insinuações mais o1Jensivas proferidas em discursos
c em apartes. A maioria guc., assim tratada pelos seu'
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amigos dis identes, era obrigada a Uill grande aGrilido,
d~vendo t~~os os seus membros comparecer, para que, e
nao estenhsasse a sessão, nâo estava assaz justificada
quando empregava esse meio dos encerramentos, e i to
Uepois de dous ou mais discursos da minoria que versa
vam sempre sobre o projecto em geral, mas que nada tr'a
ziam de novo; e isto quando a minoria, convidada a apre
sentaI' suas idéas, não as queria apresentar, guardava-as
no maior mysterio, pojendo-se por seus discursos con
cluir que ella nada queria sobre esta materia, senão oseu
adiamento ou medidas indirectas, pois que os discurso,
proferidos combatiam radicalmente a proposta, a decla
ravam inopportuna,. perigosa, e tendiam a consel'vação
do statu-qllo ?

Sr. presidente, se em questão menos grave, meno
urgente, quando taes factos não OCCOlTem entre a mi
noria e a maioria, o encenamento foi sempre empre
gado, quando no conceito da maiol'Ía" o assumpto e tava
assaz esclarecido, e a demora dos debates não daria outro
resultado ma is que o da perda de tempo e o de impedir
a passagem de uma medida que se julgava necessaria;
se é certo fIue sempre pensóu-se assim e procedeu-s'
uesse modo, purque agora censul'ar a maioria da camara
tempol'aria?

Não houve, Sr. presidente, esforço quc se não empre
gas'c para 'lue o debate de tão importante projecto
corressc placidamcnte. O nobre senador pela provincia
da BalJia di. se que fui imprevidente, e Lambem o Ilobre
senador peJo Rio de Janeiro obsel'vou que eu devia es·
peral' a opposição que temos encontrado na camara
temporaria. Sr. presidente, a di siden~ia, eu a esperava,
porque conhecia a opinião de muito. de meu allligo po
Iiticos a respeito de. La matel'ia; mas eu esperava lambem
que a opposíção fosse moderada, calma, de soete que tl'O
cassemos nossas idéa. perante o publico, l'espeiLando
nos mutuamente, (Iuél' na tribuna, quêl' na imprcn a.
Eu não podia prever uma oppo ição como se manifestou,
calorosa, ardente, lançando sobre a maioria insinuaçõe.
as mais graves e oITensivas : recorrendo a expedientes
que, e passarem como recurso legi timo das maiorias,
nada se poderá fazer em no sas camaras. (Apoiados.)

Estavamos, SI'. presidente, na disGussão do art. 4,•• do
projecto, oartigo que trata do peculio e direito de re
dempção, quando o nobre ex-presidente da camara (')

l') Condc flc nacpcnrly.
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teve a bondade de procUl'ar-me, dizendo que procedia as
sim por ipspiração propl'ia para propôr um accÓ1'do a fim
de evjtar as scenas que ambos lamentavamos nas discus
si)es da camara. Eu declarei-me disposto a qualquer ac
côrl10 que nãQ désse em resultado o triumpho da minoria
no proposito de imped.ir a passagem da I~i. Elle propôz
m~ que houvesse um. certo numero de discursos sobre o
art. ~.9 e menor numero para os artigos seguintes. Con
c.Qrdei em que houvesse, além de um longo discurso da
minoria, ja prQferido a respei to do art. ~.o, mais tres dis
cUfMS, ~.e.o quizessem, mas que nos outros artigos, que
evidentemente eram de pequena importapcia, e não po
diam ser. objecto de larga controversit,!, só houvesse dous
discursos da minoria. O SI'. Conde de Baependy, de quem
partiu esta iniciativa, encarregou-se depropôr o accórdo
á plinorja. Esta reuniu-se, e deliberou não aceitar o
accôrdo, porque, a seu ver, não podia ,marcar-se previa
mente o~ limites do deba te. Quem, Sr. presidente, pro
cede ai$sim. de certo não deseja iruitar os animos, não
procura evitar o debate: só tem em vista que um ne
gºcio desta na tureza não receba o veto absoLuto de uma
miporia.

O nobre senador pela provincia da Bahia disse-nos que
houve demora, que perdeu-se tempo, porque, apresen
tada a proposta a 1.2 de !lIaio, o parecer só foi lido na ca
mara em fins de Junho.

O ·SR.~Z.~CARlAS : - E a discussão começou a 12 de
Julho.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Antes.
O SR. ZACARIAS :-Segundo a declaração do SI'. minis

tro da agricultura, começou a 12 de Julho.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Sr. presidente,

o parecer da commissão especial não podia deixar de
ser demorado, e essa demora não podia prejudicar a so
lução deI tão grave assumpto, se houvesse da parte da
minoria, como havia da parte da maioria, o proposito
de chegar a uma solução. A commissão especial reuniu
se para dar parecer sobre esta ma teria depois da,
manifestações da imprensa e de varias representações:
tev.e d.e considerar todas as idéas que tinham sjdo enun
ciad'as, quér nestas quér naquelLa, considerando com ra
zão que este seu trabalho poupava tempo, esclarecia
a camara e obviava discussões inuteis. A dem,ora,
PQis, não podia ser a causa dQ que temos visto: ha
roais de um mez que se discute a reforma do estado
ervil na camara temporada, e V. Ex:. ha de convir

comigo em que, pelo menos, a segunda discussão poc1c-
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I'ja ésl\ll' ha muito terminada, sem (file O' tlebate nella
fosse tolhido. Mas, já o disse, c a propria minoria da ca
mara nunca o ~is~imulou, o seu proposito era impedir a
passag~m da lei: Julgava cm seu paU'iotismo, que assim
cumprIa 11m dever.

Se os nobres senadores reconhecem que em caso ex
tremo os encenamentos são, não só legaes, mas até pru
dentemente applicados; se os nobres senadol'es foram
mesmo até ao ponto de dizer que o recurso de não com
parecimento, que vulgarmente se chama « parede »,
é tambem um meio de opposição, SS, EE, devem
convir igualmente em que, quando a minoria se col
loca nessa posição extrema, a maioria está em seu di
reito, e dil'eito plenamente justificado, recorrendo aos
meios extremos, que aliás lhe facu!ta expressamen te ore.
gimento: cumprindo oh ervar que a maioria ainda não
empregou meio algum para que não estivesse autorizada.
(Apoiados .)

O SR, FIGUÊLRA DE l\Il!:[;LO :-A ({ parede II é que não
está autorizada.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- A medida de que
se trata, Sr, presidente, não é da ordem daquellas
que uma vez trazidas ao parlamento devem têr solu
ção promptâ, sem prejuizo de uma discussão regular?

O SR. SILVEIR:~ LOBO :-Isto é uma historia que se
conta, e não acha justificação no bom senso.

O SR. PREsmENTE DO CONSELHO:- SI'. presidente, os
propl'ios lavradores e commerciantes estão reconhe
cendo que esta grave questãe não póde continuar in
decisa, que a incerteza do que possam deliberar os po
deres do Estado é, não só um perigo, mas até um grande
detrimento para os interesses economicos da lavoura.
Em uma representação, que não é suspeita, dos fazeh
deiros de Cantagallo, esta necessidade. se manifesta hem
claramente. Digo que a representação não é suspeita
porque, com quanto não seja opposta a todas as dis
posições do projecto da camara, procura modificai-o em
seus pontos capitaes. Eis aqui o quose lê nesta represen
tação, que foi impressa e distribui1a no senado: (Lê)

« •• , Entendem os abaixo assignados que realmente
soou a hora inelutavél de se fazer alguma cousa a
respeito da emancipação dos escravos. Por um lado
11 força intl'inseca e irresistivel da id~a. christã em !1~a
evolução incessante, da qlial, por felIcIdade do Brasil,
estão de tal maneil'a penetrados todos os espíritos, que
nenhum dos lavradores, nenhum dos Brasileiros, ainda
cios (Iue são ffiaxima par·te no gl':lDde dumno, are·
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.lelta, ou a cOI1Llemna e dcst'al'le púd(;- e dclla diz ")'
que é um paLl'imonio commum de toda a sociedade,
e não a aspiração só de algumas in telligencias pri
vilegiadas, ou de 'alguns corações excepcionalmente
philantl'opicos: pOl' outro lado as leis do tl'abalho e
da funda<;ão das riquezas, o assedio de todas as forças
moraes, internas e externas, e os proprios interes, es
da agricultura, e, finalmente, o estado a que o go
verno do paiz de chofre levou a questão, em bem
ou em mal: tudo, tudo torna indeclinavel alguma me
dida legislativa sobre essa incandescente ma teria, »

O SR. SILVEIRA LODO :-Não quer dizer que não se
tome o tempo preciso para se discutir.

O SR. FIGUEIRA DE MELLO :-0 resto da representa
ção ainda é melhor.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHo:-Sr. presidente, é
notavel que, quando apI'oximava-se o termo da sessão
do anno passado, a ui tima palavra da illustrada op
posição liberal nesta casa fosse um brado de anciedade
por esta quest.ão. O nobre senador pela Bahia, o Sr,
Nabuco, que apparece quasi sempre como os magna 80
naturum, veio censurar o ministerio, por não ter dado
andamento a esta reforma. São notaveis as palavras
com que então o nobre senador enundou-se a este res
peito, Eu peço licença ao senado para lêr este trecho
do discurso do nobre senador, porque é a melhor res
posta que poderia dar ao seu illustre collega, tamhem
senador pela Ballia, a quem ora me dirijo. Dizia o Sr.
• abuco, na .:;e~são de 12 de Setembro cio anno pa 
sado (Lê):

« Sr. presidente, venho a Lribuna dizer algumas
palavras para explicar o artigo additivo que, por parle
(lo lado liberal desta casa, foi apresentado hoatem, ap
plicando á emancipação dos escravos a quantia de
1,OOO:OOO~ deduzidos das sobras da receita sobre ades·
peza votada no exercicio desta lei que discu timos.

« Esta iniciativa do partido liberal é um dever a
grado e imperioso, porque, como o senado sabe, no
programma de t.e partido, entre as medidas graduaes
concurrentes para o gl'ande fim da emancipação, uma
deUas é a que está consagrada no artigo proposto.

« E'ta iniciativa torna-se urgente, á vista do proce~

dimento irresolulo, contradictorio e vacillante do mi~

nisterio á respeito dessa magna questão social.
« O ministerio não tem razão de queixa contra o

partido liberal, porque:· senhores, até hoje com a gra
,'idade cio ;;ilencio, com especlativ:\ calculada, o par·



tido liberal, sem agiLar a quesLão, Il'l1l esperado uma
solução <.lada pelo minisLel'io que se acha ii I'l'enl <.la
relações economica , sot.:iaes politicas uo p3iz, e, por
consf'quenclu, tem a missâo ue dirigil-a .

( Mas nada se Lem feito; uma e pel'ança (/ue nos drll
o nohre ministro do" necrocios estrangeiros, vint.lo ul
timamcnte das republicas platina, onde não lia escra
vidão, essa cspcr:luça para logo o nobre mini tl'O dos
negocios do imperio desmenLiu declarando na 'amal'a.
uos Sr . depu tados que o govel'Do não LI lIcria enão
ulIla medida parcial de emal'lcipação, a qmll se reduzia
à alfol'ria dos escravos t.Ia COl'ôa e pelo moLivo ali 
gado de alliviar o bolsinho imperial, que carregava
com e5se lribu to de ca ridade, Já vê, pois, o senado
que o partido liberal não podia ver cn 'errar-se e 'La
scssão, sem uma manifestação so/amue. ,em um ))1'0
lesto contra o procedimento uo governo a l'espeito
de a sumpLo tão imporl:Jnle; e i lo prin ipalmenle o
que signitica o al'Ligo addilivo.

" Sem duvit.la, senhores, está demon lrado que a po
lilica do governo se reduz a esta epigl'apbe: O n;1 la!
J\1as o partido liberallem lIledo de que e La epi'.!l'aphe:
O nada! se lome um epitapliio pnl'a a lena dl'soladn,
~uliqllilatla pejas conlingências que podem rir desla
questão perigo,a se não forem prevenidas.»

Pejo reoei.o de Cansar a all nç'io do 'enado dei~o

;10 ler outros periodos deste di curso que marquei,
e que IDo tram a imporlancia que a illuslrada oppo
siÇão liberal dava a Posle assumplo ...

O ~R. Z.\CARlA :- Dava, e dá.
O SIl. PnESIDENT(;; DO CONSELHO :-... que con iúel':l

ul'gellte, prevendo que o adiamento de ua solução
podia acarret.ar-nos os mais grave ])cl'igos, pelo que
cl':wpreciso resoLvel-a em tempo.

O Sn. ZACARlAS:- Apoiado.
U SR. PnESID(;;Nl'E DO CONSELllO : - Como, ,enbores,

conciliar e le protesLo, esse brado de ancif'darle, que
partira do illuslre senador peja Bahia, o ~r. abuco,
com a preoccupação que nos censurou o no1>l'e senador
pela Babia, o Sr. Zacarias? O nobre, senador disse,
nos que o ministerio mostrava-se mUlto preoccupado
com a idéa desta reforma; S. Ex. fez dIsto obleotB
de cen ura ao gabinete. Pois, senhores, uma ,questão
desta ordem poderia deixar de merec~r, pal't1c?lar .e
profunda atlenção ao governo, qU('. a lTIIClass.:-? ~OIS
o Sr, Nabuco, como se vê do seu dI curso, mo dIsse
que era !)feciso l'e~ol\"er a que tão o mais breVl'mellte

55
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pos ivel? Acaso o nobn senador enlende que inlci~da
li idéa, agitados os espiritos pelas discussões calo
rosas da camara temporaria, obraria bem o ministerio
mostrando-se i ndifferen te á adopção do projecto naquella
'Camara, dando prova de vacillação ou de fraqueza.., quan
do 'lima ma iOl"Ía 11 umerosa e con victa da necessidade da
reforma, se mostrava disposta a apoiai-a, quando 'a re
sistcncia partia de uma minoria) que não proGurava
vencer pela discussão, mas por todos os meios prD
'tela todos?

Onobre senador não teve (permitta-me que o repita)
senão palavras que animassem o retardamento deste ne
gocio na 'camara temporaria, O nobre senador\ a quem
cabe a responsabilidacle da primeira iniciativa nesta ma
teria .. , (Apoiados.)

OSu. ZACARIAs:-Por isso sinto que V.lSx. a esteja es
tragando.

O SR. PUESIDE:'lTE DO CONSELHO :-... que acompanhou
o seu estudo no conselbo de estado; o nobre senador,
quejá aqui nos disse que o pro.iecto apresentado na ou
tra camara era seu conhecido, com pequenas diffe
renças; o nobl'C senador é o mesmo que s~ antici
pau a amea'çar-nos com uma larga discussão nesta casa,
no intuito de convencer-nos que o projecto não pMe ser
lei este anno !

O SR. ZACAUl,\S :-Não di se isto: V. Ex. não acres
cente. Se a commissão pediu dons mezes, nós pedimos
algum temp<L

OSR. PnESIDEN'rE DO GO:-SELUO :-0 nobre senador não
precisava annunciaT-nos que tomaria parte neste debate,
com a promptidão e proficiencia de que dá provas em
todos os assumptos importantes. l\fas o nobre senador,
que conhece esta materia, e para quem o projecte:> não pó-
de apre,en tar objecção séria. . . '

O SR. ZACARW;: - I to ê temeridade de V. Ex. !
Dizer que o projecto não pMe apresentar objecção
séria!

O Su. PUESIDENTE DO CONSELHO: - Da parte de
V. Ex.

O Sn. SlLYElRA LOBO :-E' presumpção demaziada.
O SR. PnEsIDENTE 1>0 CONSELHO: - ão é pre

sumpção, é um juizo muito. fundado; porquanto o pro
jecto, elU seus pontos capitaes, é identico ao do conse
lh/) de estado, que tinha, creio eu, o assentimento do
noLJre se~atfor pela Babia a quem me estou referindo,
assim como do nobre senador o SI'. abuco ,~ujas pala
vr~clS proferida na se :ão do 3nl10 passado 1Ia pouco re-
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peti; é o mesmo· projecto da primeira commis ão espe
cial ~a c~mara temporal ia, que merecia a approvação do
pal'tIdo llberal. 0ra, com taes antecedentes nâo tinha
el;! razão para suppõr que o projecto que actualmente se
d!scute naqliella camara não póde encon traI' objecção sé
ria da pa I'te·do nobre senador, oSr. Zar.a.ias ? (Jtpoiad9s.)
Essas objecçues s6 poderão 1l'ppanecer da parte de outros
nobres senadores.

O SR. ZACARlkS .-A' idéa ca-pital. O projecto ha de
ter objecç,ões serias:· não. bei-de fazer objecções ridi
culas.

O SR. PRESlDEl'\TE DO Cbl'\SELflO :-Ora, Sr. presiden
te, a palavra «sério .., não é-antithese de «l'idiculo);
a pala·vra (l; sério» eq)Jivale a «grave), (- importante». ()t
nobre sen-ador 11a de permitlir que cu conheça tambem
um pouco o nosso· idiúma :- não lhe aceito, portanto, a
cerrecção grammatical, porque o nolJre senador desta
vez claudicou..

(O. SR. ZACA.IUAS dá, um: apa rte, que não -olivim'o~
porque o Sr presidente tangia a campa.)

O, SR. PRESIDENTI<; DO CONSELHO :-Sr. pI esidente ,
ou.'Vi o discurso do nobre senaclor com' toda a placi
dez;- elle apresentou-se querendo inc.ulear-se como o·
'vir prudentzssimus deste pa iz ....

(O- Su. ZACARIAS- dá outro aparte, que não o ouvi
mos pelo mesmo motivo.)

O'SR. PUESl<D'ENTE DO CONSELHO: - .... como um homem'
que no meio da confusão geral conserva-se impassivel,
para ser-o· juiz arbitro de todos oS outros; entretanlO
estou fallando com. toda, a calma e o nobre senador não.
p6de'ouvir-me; intel'l'Ompe-me a cada momento, para in
terpretar minhas palavras cm sentido inteiramente con
trario ao que ellas t6u1. M'as, Sr. presiden te, eu tenho
l) direito de proseguir no meu c1iscur o, e- vou pro
segui I' .

O:nobre senador annunciou-nos um- largo debate
nesta casa.. Sr. presidente, nunca pret'Cndi evitar
todo o debate neoessario sobre essa materia. Com,
quanto-a proposta offerecida- pelo governo á'camQra tem
poraria tenha por si autoridades que eu considero ~as
mais--illustradas e competente, ainda ass-im nunca tIve
a. presumpç-ão de que os debates não' poà.essem· trazer
nova luz, cQnselhos OlI:.' iniciatiV'tls aproveitaveis, que
Gompletassem· ou aperfeiçoassem o projecto.

O'SI}!: ZÃ,CARlAS:-Isto é·«serio.), E~tr~tanto.v. Ex.
disse que não se lIa de apresent.ar obJec~?o sén~.

O'SR. PRESIDE 'TE DO CONSELlIO:-AIlSlD1, pOIS, Sr.
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presidenle, o annUllcio do nobre senador não nos a,c:.
susta, nem nos dcsgosta. Tudo quanto desejamos é
cumprir nosso eleveI' a respeito desta e de outras CJucsoõe.
ii cuja solução o goyc,roo scja chamado. Temos pro
curauo dar o impul o passiveI á reforma cio c L~clo servil
na camara temporaria, entenueodo que, uma vez inicia
da alli, devia Ler prompLo andamento. Iniciámos de
prefcrencia csta reforma, porque e tavamos convenci
dos de que o seu adiamen to podia, e pMe trazer. os
perigos quo desta tribuna mais cle uma vez, e pccial
mente ao enc rrar-se a sessão do anno passado, nos
annunciou o nODrc renador pela Bahia, o Sr NabuGo.
cm nome do partido Iibera!. Não quizemo repi to, nem
queremos impeuir o debate; os juize imparciaes hão de
reconhecer que, comquanto os mini t1'os actuaes, no
juizo do nohre senador, sejam fracos, não tenham a [Oiça
que lhes dá o prestigio dos grandes nomes, todavia
elle. se têm esforçado por cumprir, digna e conscien
ciosamente, o seu dever, não tendo a causa que tomaram
ii si perdirlo paI' falta de seus e forças. -Longe ~de temer
a discussão, que possa dar-se no senado sobre tão im
portante negocio. pelo contrario, eu a espero plena,
para ac~lmal' e persuadir ao' nossos amigos dissidentes
da outra caIDara pela luzes, prmlencia e experiencia
do senado. (Muito bem.)

Sempre disse áquelles cavlllbeÜ'os que o projecto,
passando na camuril, não era lei; teria aind,l de passar
pelo caclinho deste outro 1'amo do pocler legislativo,
o que, portanto, não havia nece sicLade de recorrer
aos meios ex tremas de fi ue ali i se tem lançado mão,
que cntre outros inconvenientc~ produzem o ae irritar
os animas; dividir homens que dev m estar unidos
em bem do IJaiz, e dão lugar a scenas que não podem
doixar de ser deplorada por todos, porque tiram Q
'Prestigio ao parlamento, e srro um exemplo funesto
-para quaesqucr outra. reuniões populares.

Se a salJedoria do senado, ng caso que o projecto
consiO'a vencer a força de resistencia que lhe 6 opposta
na outra camara, se o senado ou pela marcha na Lural
de seus debates, ou mesmo por proposito tomado de de
o começo da discussão, entendor que esta reforma lião
deve ter solução na presente sessão, que ella póde ficar
sem inconveniente adiada, nós sujeitar-nas-hemos de
l)om grado á deliberação da sua maioria. O qne não
podemos óaceitaraqnillo(lcC[ueo nobre senador fallol1
nos hontem, impo iões: e. taremos pelo qne aprouver
à lllaioria do senado, POI'lllLe 6 poJeI' comI etente, ma
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não uco} taremos impo 'ições de quem quel' qne seja par'a
t/t1e adLCmos este negocio, que em nosso p,lrcccr exige
u~a solução prompta. O Dobre senador no disse que
nIDguem, menos eu que nunca o pretendi, o faria iL1S
trumento de caprichos. E' tambem o que não quero
ser; quero obedecer ás minhas convicções, quero
eumpnr o meu dever, segundo minha consciencia, c
nã~ c~der a capricho algum; sujeito-me á decisão da
malOrta, mas, em casos desta natureza, não posso acei
taI', nem como transacção, a vontade da minoria.

~r. presidente, depois da questão do estado servil,
veIO ao debate a resolução que se está discutindo na
camara temporaria, que proroga o orçamento vigente
para o primeiro semestre do exercicio futuro, se antes
não fôr promulgada a lei respectiva.

Os nobres senadores que desde já e manifestaram
contra esta providencia solicitada pelo governo eSl)e
ciulmente o nobre senador pela Bahia, consideraram
que esse expediente não tem justificação na quadra
actual; invocaram contra o ministerio nessa occasião
todos os principios que recommendam á a sembléa
geral o mais apurado exame sobre a receita e despeza
do Estado. Mas, S1'. presidente, eu não posso deixar
de appellar da theoria dos nobres senadores, que, aliás
ninguem pMe contestar, para a pratica de que elles
nos deram exemplo, quando tinham sobre i a respon
sabilidade da direcção dos negocios publicos.

Assim, o nobre senador pelo Rio de Janei1'o, como
o nobre senador pela Babia recorreram tambem a pro
videncias desta ordem, e como espero mostrar, em dr
cum tancias não mais imperiosas do que as actuaes. O
nobre senador pela Bahia nos observou que as leis an
nuas devem ter preferencia, e que não merece des~
culpa o governo que deixa de obter em tempo a let
da receita e despeza. Mas, quem 1'ecorrer á no a col
lecção de leis 11a de achar que no período de '18~(j, a .1.870
deu-se a re. peito das leis de orçamento a maLO~' l,rre
gularidade de que lia exemplo. S. Ex. ou era mlQ1S~rO
nesse perioelo ou exercia como um dos chefes lo partIdo
liberal, grande influencia j e porque enlão, quando e
não tratava de assumpto tão importante co~o o que
tem occupado a allenção ela eamara tcmporal'la, porque
então o nobre senador não obt ve p01' SI, Ott por seus
amigos que se achavam no ministerio, a adopção re
gular da' lei. IInnuasdoorçamento?PorC!lle.'aI'Cr'craru
recorrer tantas vezes a re olllções pI'Ol'og-lltlva.? .

Vamos ver os preceden tcs do nobre senador pela Bulua.
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o senado recorda-se de que em 1.866 não houve lei oe
orçamento; bouye uma resolução, pl'ol'ogando a lei an
terior, resolução que deu IUlgar á reunião das duas ca
maras, por uma emenda que passou do senado, limitando
o prazo da prorogação. Estavam a!l cousas neste pé,
quando o nobre senador pela Babia subiu ao ministerio.

Em 1.866 não pôde elJe fazer passar a lei do ol"Ç3'
mento de 1866 a 1867, nem a de 1.867 a 1.868; conseguiu
que em uma lei especial de éredito se prorogasse se
gunda vez a lei anterior atê ao fim do 1.. o semestre
do novo anno financeiro. A lei do orçamento que veio
depois a passar (n. o 1.507, de 26 de Setembro de 1.867)
já não se occupou com o exercício de 1866 a 1.867,
que foi todo regido pelo resolução prorogativa. Eis
uma só lei vigorando para dous exercicios, os de 1867
a 1.868 e 1868 a 1869, tendo ficado sem lei oruinaria
o de 1..866 a 1.867.

Se, pois, é principio, que ninguem desconhece, que
annualmente deve ser decretada a lei de receita e des
peza, aqui temos, no tempo do 'âominio liberal, e
mesmo quando era ministro e presiden Le do conselho o
nobre senador pela Bab ia, resoluções pniJrogando as leis
anteriores, uma lei de orçamento para reger em dous
exercicios, outra para mais de dous exercicios .

O nobre wnador pelo Rio de Janeiro, que primeiro
encetou este debate, foi, SI'. presidente, ainda mais
injusto do que o nobre senador pela Babia. O prece
dente lie S. Ex. era muito recente, as circumstancias
em que se deu muito diversas, e então elle não era
tão urgido como nós o somos.

A lei do orçamento, Sr. presidente, não tem sido
esquecida pelo gabinete actual. Bem ou mal, enten
demos que deviamos iniciar a reforma do e tado servil
para que tivesse andamento regular e prompto. Ao
mesmo tempo que.tratavamos ne ta casa de projectos
importantes, como a lei de credito para as estradas
de ferro e a reforma judiciaria, pl'omoviamo~.na ca
mara dos deputados a discussão do orçamento: Ja foram

. alli discutidos, além das leis de fixação das forças de
mar e terra, os orçamentos do imperio e dos negocias
estrangeiros, e a lei rela tiva ás estradas de ferro.

Está Patente a todos que a <iliscussão dos dous orça
mentos foi larga e que nella se comprebendeu sempre
tambem a reforma do estado servil. O proposito. da mus
trada minoria da camara temporaria se manifestou em
todas as occasiões; os orçamentos não foram discutidos.
tão rapidamente como em 1869.
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Nestas círcutnstanclas, e no ponto em que se acha a
sessão, poderiamos esperar que se concluísse a discussão
dos orçamentos de todos os ministerios e que o projecto
de lei viesse ao se~ado em tempo de passar este anno ?
Eu creio que não ha previdencia que o possa affirmar.

Não otrerecemos a resolução para evitar o debate dos
orçamentos, cujo projecto está em uma das partes da
ordem do dia, depois da proposta da reforma do esta
do servil. Vendo que corriamos operigo de ficar sem
lei do orçamento, propuzemo essa resolução. Se qui
zessemos evitnr o debate; se quízessemos procurar
expedientes mais commodos, podiamos deixar que
as cousas proseguissem como iam: temos orça
mento para o exercicio COl'rente; em Maio tra taria
mos de tomar uma providencia, como em outras occa
siões, a que já me referi, se tornou, para o exercicio
futuro. PO.rtan to, quem o.ITe/'cce Uilla resolução destas,
seguramente dá prova de re:;pei to aos principios cons
titucionaes; não evita a di cussão; não quer arbitrio,
quer ter uma norma legal pela qual se cobrem os im
postos e se façam a, Glespezas publicas.

O nobre senador pelo Rio do Janeiro, m3ís feliz do
que nós, não tendo a opposição que encontrámos na ca
mara temporaria, obteve de 'sa camara a lei do orçamen
to de 1869 a 1870. Esta lei veio para o senado e aqui
poderia passar em 1869, se não fôra o incidente de que
os nobres senadores e hão de recordar. A iLlustrada
opposição liberal manifestava-se particularmente contra
o addi tlvo relativo aos bens das ordens religiosas, e não
sei se tambem a respeito de outro.

O SR. F. OCTAVIANo:-ParticuLarmente, não apoiado.
O SR; PRESIDENTE DO CONSELHO: - Mas o facto é que

propôz-se um accórdo para assegurar a pas~agem dessa
lei. Onobre ex. -ministro da mal'Ínha, meu IlLustre col
leO'a naquelle gabinete, considerou razoavel a propos
ta

O

da illustrada minoria, e aceitou-a por sua parte.
O artigo não era essencial, nem Ufg-ente; e com a s~

paração delIe, e não sei se de mais algum, tambem nao
essencial, o projecto de lei passaria no senad'o.

O SR. ZACARIAS:-V. Ex. está fallando contra um
facto seu, jo seu ministerio.

o SR, PRESIDENTE DO C(}~SELHO :-Eu não estou re
cordando esses facto, para censurar, mas sim para de
fender-me; estou I'espondenuo ao nobre senador pelo
Rio de Janeiro.

O SR. ZACARIAS :- Agora 11a idolos do paganismo e
idolos do chl'istianismo.
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O SR. PRESIDENTE DO CONSELUD :~ O 110bl'G senatlor
porque ha de querer accendel' mais essa discordill ?
Seja e piri to de concord ia c não de t1iscord ia. O nobre
,enador constituiu-se nosso ar1litro ; seja um juiz con
ciliador,

O SR. ZACARTAS : -Arbi tI'O á força.
O SR. PRESIDE. TE no CON ELI:IO -Se fosse aceita pelo

mini terio a proposta da ílIustl'ada minoria do senado,
como havia sido pelo nobre Barão de Cotegipe, a lei do
orçamento teria pas. ado. Ma~ o nobre ex-mini tI'O do
imperio entendeu que não lhe ficava bem a separação
t1aquelle artigo, á vista do que occorrêril na camara, e,
unicamente, por esta apreciação do nobre ex-minist.ro
cio imperio, não se deu andamen to Alei allnua da receita
e de peza ~ iniciou-se uma resolução prorogativa da lei
anterior. Esta resolução passou em ambas as camal'as;
na camara temporaria (como eram felizes as circum
stancias desse tempo I) passou em dous dias, tendo-se ce
lebrado sessão atê em um domingo.

Ora, eu não trago e, tes factos para censurai-os; mas,
o senado comprehende que eLI não posso deixar de
apoiar-me na autoridade do nobre Visconde de ILaborahy
para defender-me da accusação que dirigiu S. Ex. ao
gabinete actual. Sua palavra ê muito autorizada, pela
sua competencia nestas materias, pelo prestigio de que
merecidamente goza. Invoco a sua autoridade pOJ' isso,
e tambem porque ê no"so alUado politico, honra-me
com a sua amizade e eu estou acostumado a tribu
tar-lhe o maior respeito. Porque, então, não sacrillcou
S. Ex. esse ou outro artigo addi tivo, que não era es
sencial, para não fi~ar ,em lei ele orçamento no exer
cicio de 1869 a 1870? Entendeu que, unicamente pela
apreciação que fez o nobre ex-ministro do imperio (')
do accôrdo aceito pelo nosso illustrado collega o Sr. ex
ministro ela marinha ("") ficava justificado ; pôz de parte
a lei do orçamento, substituindo-a por uma resolução,
que prorogav:l a lei anterior; de maneira que essa lei,
que já tínl:ta sido antes prorogada para reger dous ex
ercícios, veio reger mais um exercício.

Em 1870 fizeram- e dua leis de orçamcn to, nenhuma,
porém, para o exercicíode i869 a 1870, e sim para os de
1870a 1.871 e 1.871 a 1.872.

(J O ". con-clheiro t>aulino de Souza.
('") O SI', BaJ'ào de Cotegipe.
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Creio, pois, SI'. prcsidente', que não 11a I'azão bastallLe
para aocus&r-se o ministerio actual, que eslâ ameaçado de
ficar sem leido orçamento, por ter apresentado a reso
lução prorogativa.

E permitta-meo senado que eu leia as palaYras com
que o nobre ex-ministro do imperio então justificava a
l'e.s~lução identica, em 1.869, na camara temporaria.
DIzIa clle na sessão de 26 de Setembro:

« Se o senado não póde negar a decretação das despe
zas publicas, e a autorização para levantar os ímposLos~
porque a lei do orçamento é uma necessidade indecli
navel deserviço publioo, como admiLLir um facto, a
transacção, que só poderia ler fundamenLo no direiLo
de protelar a voLação de uma lei essencial e annua ?

« Desde que contesLo aos represenLanLe da nação o di
reito de embaraçar o andamenLo regular do . y LemJ
consLitucional, jámai~ poderia acquiescer a uma transac
ljão que equivaleria a aceitação tia icJéa opposta.
• • • • ••••••••••• 0.00 ••••••••••••••••••••

••••••••••••••••• I lo lo o , .

« Se realizar-se a hypothese, que mosLrou receia r um
dos illustres oradores que me precederam, de não fi ar
votado este anno o orç.amento, nem esta resolução, o
gabinete, tendo a confiança da cor<~a, o apoio dedicado
e efficaz da camara, além de maioria no senado, não he
siLara em tomar a responsabilidade de continuar no go ..
verno elo paiz que não 11a de ficar sem direcção.
Posso assegurar á Camal'a que o mini tedo cumprirá o
eu dever. )
De sorte que, no connicto declarado en tre o gover

no e a minol'ia desta camarél, figurando- e a hypo
thesede que nem a resolução pudes e pa:;sar, o nobre
ex-mini lrodo imperio, não obstanLe o rigor do prin
cipios llOje invocados contra nós, dizia que o governo
poderia cobrar impo-tos e oecorrer ás despezas pu
blicas, ainda que sem lei de orçamento, confiado no

. npoio que 1I1e davam a corOa e a maiol'ia das dua cama
raso E devo acrescentaJ' aqui uma cil'cllmsLallcia muiLo
notavel ; que a resolução dei8~9 não se limiLava. a pro
1'oo-ar a lei do orçamento antenol'; creava novos Impos
to~, alterava alguns dos ex.isLenLes, continlJa materia
muito importante.

O nobre senador pela Bahia tinha-me feiLo uma accu
sação que assu LOU-IDe. Dis e ql~e, o.ccupado com a .q.ues
tão do estado serv i I\ que elle lrolllcamenL~ CJualll!C~U
ele magna quesLão, de golpe do sLado senIl, .e~ lJa~7!a

descuil.!:Jdo cle negocios imporLanle do meu mIl1!. lrl'lO;
50
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Sr. presidente, V. EL, que conhece praticamente
o que é a vida do mini 'tI'O duran te os trabalhos das ca
maras, sem duvida comprehende que eu, ouvindo a
censura feita com voz tãoaccentuada, devia receiar que
jl0r aca, o houycsse incolTido em alguma falia ; ma~, fe
lizmente, o nobre senador apressou-se em manifestar ao
senado qual o grande descuido que commetteu o minis
tro da fazenda.

Consistiu esse descuido em não ter attendido às des- _
pezas feitas com as obras da estrada de feno de D. Pe.:.
dro II, no exerciC'io de 18-70 a 187'1. Resal ta logo á
ob ervação de todos que, tendo-se organizado o· minis
teria actual em 7 de Março deste anno, a maior parte
dessa despezas não podiam ter corrido sob suas vi tas.
Não era, pois, oactual ministro da fazenda quem devia
ter examinado as despezas da ef:trada de ferro de D.
Pedro 11, em todo o exerciciode 1870 a 187'1.

.Mas o que se deduz dos documentos presentes ao se
nado eá camara ? Sr. presidente, essa estimativa da
receita e despeza do exercicio de 1870 a 1871, nã-o é do
cumento que se costuma ordinariamente apresentar 5s
camaras; não o digo por elogio, mas apenas paTa mos
trar qua não sou o negligente que figUl'OU o nobre sen::l
dor pela Bahia. De ordinario apre enta- e o balanço do
exercicio encerrado, a synopse do exercicio seguinte,
e as informações que podem ser cal hidas atê aos trllba
lhos do relatorio. Longe de desaUender aos deyeres es
peciaes de ministro da fazenda, u recommendei ao the
souro'que se fizesse uma nova e timativa da receita e
despeza deste exercicio, á vist.a dos balanço que vie sem
depois da apresentação do relataria; e uei-me pressa cm
mandaI' imprimir esse trabalho para ser presente ás ca
maras quando t.i vesscmos ue discu til' a lei de orça
mento.

, Oque mostra esse documento á respeito da estradalle
feno deDo Pedro II? A clespeza do exercicio de 1870 a
1871, fcHa e autorizada até ao fim cle Junllo e calcul:lcl:1
para o resto elo exercício, pMe montar a 8.300:000$,
excedendo em 2. 900:000J a consignação da lei do orçn
menta junta ao credito extraordinario que foi aberto
para as obras daquella est.rada. O nobre senador disse
que, so não fosso esse xcesso, do cena de 3.000:000$, a
cstimat.in 3lJI'esentaria a receita equilibrada com a
despeza.

SI'. presiuenLe, todos sabem que as obras da 3.' e 4,'
!'ccçuec são Jl1uil.o dispeJlllio~âs. O"'o\'el'11o, ante :Iomi
nisterio aclual, tinha reconhecido a necessidade ue não
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jntel'ro~lper esses trab~lhos. O. noJ)I'e senador pelo Rio
de JaneIro me"mo nos dIsse aqUi, outro dia que se vira
forçado a autorizar taes despezas. '

Então porque admirar a somma de 8.000:000," gasta
c.om as. obra da 3.' e 4:.' secções '? Aca o e ta despeza lerá
Sido feIta sem nenhuma especie ele fiscalisação? O di
rector da estrat!a de ferro gasta sem autorização do go
verno? Seguramente uão ; o thesouro não Já. os meios

. para as despezas senão em virtude da autorização do
ministro competente; e es~a~ l.'le. peza. da e trada de
ferro de D. Pedro H, sem l~e e 1 pretenda, como já.
disse em outra occasião, que o regimen . eja o mclhor,
não. passam sem fiscalisação, sem exame: logo, de- e al
gal'lsmo da despeza e sómentc delle, nada pMe 'oncJail'
o nol)re senador contra o dircctOl' da cstrada de ferro
c meno ainda contra o mini tMio actual, que apenas
conta quatro mezes incompletos nesse exercicio.

O nobre senador me parece nimiamente preveni
do contra o director da e. trada de fCITO de D. Pe
elro U. Em outra occasião já declarei a S. Ex.. que tra
tamo' demelhorar o regimen economico daquella em·
preza; mas não po. o ouvir, sem protestar contra o
juizo do nobre senador, o máo conceito em que elle no
aDre enta o director da estrada de ferro de D. Pedro II.
Eu o tenho por um cidadão honesto, e prestante (ap(lict
elos), por um homem muito apto pal'a a administração
daquella empreza: elte tem servido com muita activi
dade e ded icação ; não devemos, pois, expôr um cidadão,
que tem direi to ao nosso respeito, pelo menos á nossa
justiça, a juizos tão trmerario . O nobre senador não
está autorizado para dizer que o director da estrada de
ferro é um ho.mem improbo, ou que e tá malI.Jaratando
os dinbeiros elo Est:ldo.

OSII. Z.ICAntAS :-]~u não trol1'\e es.a palavra; V.
E'(. é que não está habilitado a inverter o que cu
llisse.

OSn. PnESlDE:v'l'E 00 CONSELIlQ :- O que e conclue
do di. cur o do nobre senador éuma suspeita contra 'sso
funccionario.

OSIl. Z_lc.lnI.\s :- O que V. E\.. conrlua niio foi. o
que eu dis.c; a palavra improbidade não a profol'l> e
i . n é uma deslealdade.

O SlL PRESIDENTE DO CONSELHO: - o xerticio do
meu diJ'eito de defeza, não po . odeixar de lirar todas as
conclusõe que e potlem contcr na accusuçãodo J~obre e
naelor. Eu não me incommodo com essa re 'Iamu('ao do no
lll'C senador, prlo conlrario, eEtimo qlle elle nos diga qu
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seu juizo não vai tão longe, que apenas pt"esume que não
ha toda a economia necessaria naquella administração, e
que é preciso chamaI-a á melhor ordem. .

O Sn. ZACARIAS: - Em[j m, não proferi a palavra im
probidade.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-lIf~s, se as faltas do
director da estrada de ferro de D. Pedro II não têm
esse caracter, porque razão o nobre senador ha de affir
mal' que o ministro não cumpre seus deveres relativa
mente áquella administração com receio de perder votos
na camara dos Srs. deputados ?

OSR. ZACARI.\S :- Isto é verdade, isso eu disse.
OSR. PRESIDENTE DO Co SELMO :-0 ministerio actual

não foi quem nomeou o Sr ..Mariano Procopio para a es
trada de ferro; das despezas do exerci cio de que se
trata, o ministerio actual não póde ter a responsabili
dade se não de 7 de Março ao ultimo de Junho: logo"
não 11a razão para que o nobre senador presuma que te
mos conhecimente de fal tas na administração da estrada
de feno de D. Pedro II, e que não procuramos repa
raI-as ou pôr cobro á sua continuação, por medo de
perder o voto do Sr. Mariano Procopio, ou de mais al
gum deputado que esteja intimamente ligado a eUe.

Sr. presidente, o nobre senaJor é injusto para com
nosco, quando suppõe que por causa da questão do estado
servil, a que ligamos grande importancia, seremos ca
}laZCS de sacrificar interesse publicas de outra ordem,
c até a nossa propria reputação. No momento em que
nós reconhecessemos que o Sr. Mariano Procopio não
era o mais apto para continuar na administração da
quel/a estrada, teriamos a coragem necessaria, se ha
nisto corag-em, llara dcs ti tui l-o ; e estou persuadido
que oSr. lIfariano Procopio, de 'de que fosse convencido
de que não devia conservar-se á frente dessa impor
tan te empreza, seria o primeiro a tomar es a resolução.

Conclui r, Sr. presidente, da mera pre umpção do nobre
. enclc1or, dessa ogol'isa que tem mostrado para com o di
rector da estrada de ferro de D. Pedro II ...

OSR. ZACARIAS :-Og 'risa!
O SR. PRE lDENTE DO CONSELHO: - ... que elIe vo

ta ria na carr-ara dos Srs. depu tados de um modo, como
director da estrada de ferro, e de outro modo quando
separado dessa posiÇão, e que f.l ministerio seria capaz
de sacrificar o seu dever, seu credito, unicamente para
]130 perder um ou dous votos na camal'a tempol'aria,
fazer taes suppo ições, Sr. presidente, é ser inju to,
gra.vemente injusto, e sem o menor fundamento.
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ão sei, Sr. presidente, se a perda de um, dou. ;
OLI treR votos na COlmara temporaria traria grande
di fficuldade ao ministerio.

O SR. SILVElIl.\. Lono:-O governo tem uma rrloria :
todo~ os funccionarios estão com el1e lá na camara.

O SR. PJIE lDENTE DO CO:'/SELlIO :-Sr. presidente, iSlo
qu o nobre senaelor .....

O SR. SILYEIR.\. Lono:-Eu digo isto innocenteD1ente.
O SR. PRE'IDENTl~ DO COX;'ELHO: - ... eSlá dizendo

tambem se disse a respeito de outro ministerio.
(Apoiados.) Então eslabeleça a incompatilJilidad par
lamentare., se suppõe que o funccionario, por mais
elevado que seja, não tem cOl1sciencia quando é clla
mOldo a exercer o honroso cargo de representante da
nação. Se na cama rOl lia funccionarios publicos do
lado da maioria. lambem ba algun do lado da minoria,
(apoiados) e ha muilos membros uessa maioria, que não
são funccionarios.

O nobre senador pela Babia yoltou ás occurren
cias que tiveram lugar a re peito do credito de
35.000:000~ para as estradas de ferro, o anno pas
sado e este anno. S. Ex. entendeu que eu negava
á illustrada oppo ição do senado o merilo de nos ter
prestado o seu concurso este anno porque não pude
concordar com o nobre senador pelo IUo de Janeiro,
quando entendeu que a illustrada oppo ição andon
bem, e prestou um serviço real ao paiz, impugnando
esse credito o anno passado.

O SR. VISCONDE DE lT.\Bon.\.flY:- Eu não elogiei a
opposição.

O SR. PUESIDENTE DO CONSELHO: - O nobre senadol'
pela BJhia foi quem tomou ~s p:i1avra de Y. Ex.
como elogio á orposição liberal, e urna cen ura à maioria
e a cus collcrra .

O Sn. Z.\CARIAS :-0 nobre enador pelo Rio de Ja
neiro reconheceu o direilo ; e Y. Ex.. de 'conhece esse
ti ircito.

O SR. PRESlDE 'TE no CJNSELLlO :-Eu me bon ro mui lo
com os louvores do nobre senador pela Babi~, porQue
elte honram a qualquer, e mai aos que não os podem
merecer senão raras vezes; ma. ainda affirmo que o
ministerio de {(j de Julho tinha bons fundam nlos
para sustentar a couveniencia de . er vOlado aQuelle
credito o anno passado. Tambem creio que J voL~c:ão

rlaquella proposla nessa occasião nenhum d Lrimenlo
trazia aos in lere. se publico..

Volava-se o credilo de p:j.OOQ.:OOO; para o [11'0-



10ll(Tamento da estrada de ferro de D. Pedro II até
ao rio das Velhas, mas, supponhamos que depois en
tendia-se que o prolongamento não devia ir ao rio
das Velhas e sim a outro ponto, esta solução ficava pre
judicada? Seguramente não, porque aquelte prolon
gamento não se podia fazeI' dentro de um ou dous
annos, o credito, como aqui ponderei, não era para
servil' a um só ministerio. Se o governo, por escla
recimentos ulteriores, entendesse que a estrad:l devia
dirigir-se não para o rio das Velhas, ma para outro
ponto, para o valie do Paraopeba e Pará, estava cm
tempo de fazel-o, e, se fosse preciso, pediria auto
rização ás camaras para dar essa nova direcção ao
prolongamento da estrada. Entretanto, Sr. presidente,
o governo, autorizado por esse credito, podia ter dado
impulso áquelle importante melhoramel~to; e a pro
posta do anno passado orrerecia lambem auxilio ás
estradas de ferro de outras proyincias; o que passou
este anno é o que estan na proposta, com a differença
de eleva r-se a consip:nação annua I para as provi ncias
de 1..000 a 3.000:000bOOO. Se o g-overno fosse auto
rizado o anno passado, desde en tão teria cuidado 10
resga te daq ueltas estradas, e tra tado elo seu prolonga
men to; a consignação de 1.000:000$ poderia ser elevada
no anno seguinte na lei do orçamento.

O Su. B.\RUOS B.\RRETO :-Eram LOOO:OOOnOOO afúra
a renda da estrada.

O Sn. PUE lOENTE DO CONSELUO: - Lemhra bem o
Dobrc senador. Poder-se-Ida ter ganho tempo, o go
verno podia ter providenciado com mui ta an tecedencia
a respeito desses' grandes interesses.

Este anno as circufistancias eram diffcrentes, já
tinhamos levantado um emprestimo interno, e oulro
ex.terno; não era então prudentc vil' pedir ao corpo
legi lativo autorização para um novo cmpre timo, qual
o da somma elevada de 35.000:000". Houve, poi ,por
essa mudança de circumstancias, necessidade tambrm de
mocliliGal' a proposta, rcduzindo o credito a 20.000:000,,:
c para desvanecer o rcceio dc que o govcrno ti I'e se
cm vista um novo empresl.imo no exterior, limitou-se
a autOl'ização com referencia ao cmprestimo já le
vantado em Londre".

A circufistancias, pois, desle anno não são as mesmas
da sessão anterior. A opposição cio anno passado não
contrariava a proposta unicamente porque fos e e 
cassa a rc peito das estradas de ferro da provincia.;
a àpposir.[[o mostrava-se muito prevenida coutla a
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proposta., e não creio que houve" e accdnlo no en.
tido de dcix.ar-se passar a lei do orçamento, acrili·
cando a proposta; eu pelo menos não fui ouvido nesse
accôrdo. O que vimos, e estava manifesto, é que se
a illu-strada minol'ia do senado não quizesse que a
proposta passasse nos ultimas dias da se ão, ainda
(LUe esta fo se prorogada, nada e faria, como aconteceu.

U,\1 Su. SENADOR ;-A maioria tinha ca a.
O Su. PnE IDENTE DO CO:\'SELlIO :-Não era por faHa'

(le casa; se a minoria quize~se impugnar a proposta,
com os oradoTes que tem, não era possivel que a pro
])0 ta passasse. O nobre senador pela B~hia, quando
foi mini tro , yiu tambem que, se não fosse a mode
ração' que sempre encontrou da nossa parte, podiamo
obstar aqui á passagem das leis annuas, e de outras
medidas, para as quaes aliás conconemos sempre de
boa vontade. Portanto, bastava que a minoria se ma
nifestasse contra a proposta, e a impugnasse com toda.s
as forças, para que não pudes e passar; mas não
houve accôrdo para que Os nobre. senar] ores dvi
xassem pa sal' o orçamento sob promes a de que não
dariamos andamento á propo ta de credito para a es
trada de ferro.

Eu, portanto, reconheço que o nobre senador pela
Bahia e alguns dos seus collegas muitas vezes são
tolp.rantes,. e se collocam no terreno de uma oppo
sição verdadeiramente con titucional, e até rrover
namental, mas não pos'o retribuir-lhe os louvores
com que me honrou, reconhecendo que crI' i no anno
passado. Não, senbores, o ministerio o arlJ10 pas ado
an:lou bem, o que pedia era razoavel, e, se a pro
posta fosse votada pelo senado, seria proveitosa á cau a
publica.

Sr. presidente, ponho aqui termo. ti re, p? t~. que
devia uar ao nobre senador pela Ballla. CreLo .la ter
mosLrado claramente que não pro UI'amos evitar o
debate nem sobre a importante reforma que pende
de deci ão na camara dos Srs. deputados n fi sobre
a recei ta e despeza ,do Estado. O que de ejamo!: 6 que
o governo não fique. em lei de orçamento, e que, . e
a importante questão, que se debate na camar~ te.m
pararia, fô'r adiada, este adiamento não seja aLlnbuldo
:i fraqueza ou a proposito do ministerio. Para alguns
o tldiamento será salutar; para outros, como para nós,
pMe dilncultar a solução desse problema, e nós não
desejamo assumir tamanha respon. avilida le.

Peço tambem ao nobres senadores, tlue, longe rle
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animarem o emprego dr, expedienle" contl':Jl'io. á"
hon praticas elo .ynema representativo, recursos ex
tremos que tendem a impedir que a maiorias go
vel'fiem, concorram com seus cansei lias para que os
principios de nossa fórma de governo sejam obser
vados. Resigne-se a minoria ao seu papel de minor!a ;
discuta, fiscalise e censure, mas não pretenda o di
r ito de impedil' as deliberações da maioria; o go
Vel'l10 do paiz compete a esla. (Apoiados. 1I1uito bem,
7I1nito bem.)

DISr:URSOS

}lrOllunchlllos 110 senatlo cm i'l tle Agnsto de iS'1·I.

(Sobre a licençn pedirIa 7JClo flovemo para o Sr. lJa./'ão de Cole
gipt·, encarregado ele cOllcluil' o.s ajustes de{illil!1JOS de pa:; ell/I'e os
aUtados e o Paraguay.-Negocwçúo com os alltados.)

O SI'. Barão de Cotegipe fóra nomeaclo cnyiaeto exll':lordina
rio e ministro v·lenipo!.l:n inl'io, elllll1is àll especial, jnnLo ils
I'cpubli':1 da Prata e a do T'araguay. \I gOVl-1'II1I pclliu liccnça
:!oscnadn p:.II·aa pal'tidade S. Ex. A propu iLO dessa licença II
Sr. POMPIW pl'unnncionnlTI lIiSCIII'SO ao qual o SI'. PR"'; !DENTE
no CO~SELIIO respondeu uosseguiuLcs termos:

o ~I·. Visconde .10 Rio-Ih'anco (presidente rio
conselho) : Sr. presiden te, cu creio que o !lOsSO systcma
representativo, apezar dos PCf; imista , não tem cahido
cm tal gráo de deg-enel'nção. '.'

O n. Z.\CAlHAS :-Não é possiyeI descer mais .•..
OSR. PHESLDENTE DO CONSELIIO :-...CJue o nobre sena

dor pela província do Ceará nos possa uar os parabens,
por uaver o governo nesta occasião, como em outras ana
Iogas, solicitado de uma elas camaras licença para que
um de seus membros vá exercer commissão importante
e llr~ente,

OSR. P011PEU :-Para V, Ex. não foi preciso i SOo
OSR. PllESLDE~TE DO CO~SELI-lO :-Em 1869 di cutiu

se, e discutiu-se largamente nesta camara, se o minis
t.erio cle 16 de Julho, de lue era chefe o illustrado Sr.
Vi conje de ltabol'ahy, procedeu bem ou mal não. olici
tanJo liecnça, para que ~u pudrsse continuar :J de em-
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penlJ3l' a missão úiplomaLica c os de'rel'es de mlnlsLI'O
do~ negocios esLrangeiros f'ól'a do paiz. Não abusa
reI da paciencia do senado, repeLindo ao-ora os al'
g~mentos que .então foram apresentado: para jus
tIllcar o procedImento daqueIle gabinete; li mi Lo-me ao
facto actual.

A licença era precisa, a licença é soliei tada do se
nado. Acaso a constituição oppõe-se a que o nobre B.1l'ão
de Cotegipe vá exercer a missão especial que lhe está
destinada e que eIle aceitou de bom grado como dícrnl1
desuas luzes e patriotismo? Nunca se entendeu a cons
ti tuição com o rigor que hoje nos quer aconselhar o no
bre senador pela província do Ceará.

OSR. POMPEU :-E' a letra della que diz: não aconselho
nada.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :- Aconstituição per
mitte no art. 33, que qualquer membro da assembléa ge
ral possa ser empregado no intervallo da sessão, uma vez
que esse encargo o não impossibilite de comparecer 5
proxima sessão; e nesta hypothese não exige caso algum
extl'aordinario, dá plena faculdade ao governo, impondo
lhe unicamente aquella restricção.

Noart. 3~suppõe-sealgum caso imprevisto, não de
salvação do Estado, como disse o nobre senador, mas de
que dependa a segurança publica ou o bem do Estado.
Ü caso actual é GU não imprevisto? Seguramen te o go
verno não podia prever o curso que seguiria a negocia
vão com os alliados, relativamente aos ajustes de paz;
o governo pelo con traria tinha razão para esperar que
esta negociação estivesse ha muito concluida. Eu, que
tive a honra de ser encarregado o anno passado de ulLi
mar esta negociação, não pude conseguil-o, por circum
stancias independentesde nossa vontade. E' agora urgente
que se continue a negociação, para ser levada a seu
termo. Já os nossos aIliados declararam-o e promptos a
enviar seus plenipotenciarios; é necessario, pois, que
o governo imperial por sua parte tambem se faça repre
sentar naquella negociação. Um assumpto desta ordem
não pMe ser incumbido senão a pessoa que esteja na
posição elevada do Sr. Barão de Cotegipe, e que co
nheça, como eIle, todos os interesses e questões con
cernentes aos ajustes de que se tra ta; e elle o~ .co
nhece perfeitamente, porque foi deIle que recebllUs
trucções, quando desempenhava aquelIa missão junto
aos Estados do Prata e junto á Republica do Pa
raguay.

E. tamo , portanto. preci amente no. ter'mos do artigo
ri7
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constitucional mesmo Qnando eja esse .artigo entcnJido
com tooo o rigor da interpretação que lhe drm o nobre
senador pela provincia do Ccurl't. Em muitos caSos telll
se sómente attendido á urgcncia e imporlancia da COI11
missão destinada a Qualquer membro da as embléa ge
ral; mas, se os nobres senadores querem aelmittil' uni
camente a hypothesecleum ca o imprevisto, não poderia
caber TI'lS previsões do governo imperial, que teria
neste momento neces idade de enYiar um plenipoten
ciario para concluir aquelles ajnstes '; pelo contrario, os
'sforços cio governo impc-rial lhe derão por muito
lempo o direi to ele e peral' que taes aj u tes podessem es
lar hoje concluidos.

O negocio é urgente, " snmmamente impo·rtante, e,
porlan to, o governo imperia l espera que o senado não
lhe recusará a licença pedida, para que o nobre Barão
de Cotegipe po sa prestar mais e. Le relevante serviço ao
nosso paiz.

Não se tratando de um mysterio, não sei porque o
nobre senador pelo Ceará nos disse que agora as noti
cias dos factos importante do paiz nos vem por via d<\
Europa. Não sei qual é a nomeação que nos tenha vindo
da Europa. Parece q·ue o J'lobre 'enador alludiu á pre
sumpção ele se ter dado a um juriscon uHo portuguez a
redacção do codi 0'0 ci vil.

O SR. ZACARIAS :-Não.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ~-Elltão talvez alinda

ás cartas das sociedades emancipadoras. Para que o no
bre senador se convença de que não tem razão ne ta ua
prevenção, roge-lhe que converse com o nobre enador
pela Bahia, presidente do gab·inete de 3 de Agosto;
e elle sem duvida lhe dirá que essas carta das socieda
des emancipadoras ele Paris ou de Londres nunca deter
minaram o procedimento do governo imperial, a 1'0 
peito da reforma concernente ao estado sel'v iI. São en
tretanto as accusações que têm feito os adversarios desta
reforma: pretendem elles attribuil-a, ora a l~ma vonta
de irresponsavel, oru a influencia estrangeira. l\1as o
certo é que essa reforma foi iniciada e estudada no con
selho de estado, não por effeito de uma vontade jrres
IJOnsavet, mas por convite do gabinete de 3 de Agosto,
que reuniu aquelle conselho, para occupar-se com tã()
importante assumpto; e tudo quanto se tem seguido
depois disso, é cffeito de deI iberações muito espontaneas
nascidas de convicções sinceras e responsaveis; por modo·
nenhum, etreito ou imposição de qualqueJ' natUl'eza qu
·eja.
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Que o, 3.1versal'ios desta reforma nos lancem ta s in
sinuações. '...

O SR. Z.~CARL\S: - Está aggre sivo sem neces i
dade.

O SRo PRESIOEN'l'E DO CON ELUO :-Poi ,senhore ,'nisto
ha aggressão ~ O nobre senador nos disse que eu fui
no~eado presIdente do conse/bo, porque essa nomeaç.ão
veIO doO Paraguay; que agora as noticias sobre qualquer
facto Importante do governo do Brasil nos vêm por via
9a Europa. Em resposta a estas observações digo, Gomo
la dizendo ha pouco, que não me Ol'prenclem tae' in 'i
nuações da parte ios adversario da reforma; mas não es
p~rD.va que o nobre senador pelo Ceará, que a defend ,
VIesse por occasião desta licença, fazer c61'0 com os que
combatem o projecto relativo á reforma servil.

O SR. ZACARIAS: -Não especificou nada: Vo Ex. anda
sómente com o elemento servil.

OSu. PUESlDEi\'TE DO CONSELHO:- Senada especificou,
segue-~e que e ta minba resposta tambem não o pMe or
fender: nada tem de aggres iva. O nobre senador pela
Bahia, oSr. Zacarias, é que preoisa ser um pouco mai to
lerante. Quando eUe acca a ou defende-se, usa de plena
liberdade, e não poucas yeze , me. mo em oquerer, é
realmente aggressivoo Não tolera, porém, C]ualquer ex
pressão que parta de outrem e que não s6e bem aos seu'
ou vidas. Eu não oifendi ao nobre senador pelo Ceará, e
nem eUcreclamou ; esta va no terreno de lima defesa le
rritima e muito comedida .. ão é de certo inditl'erente
que se cliza ao governo que eus aclo lhe são indicados
da Europa e 111l1os de, inOuencia estranha ....

O R. PO:UPEU :-0 que digo ó que vem de tá ás vezes
a nDticia.

O SR. PRESIDEX'I'JI: no Co SJl:LllO: - Eu não devia,
pois, deixar sem re'posta essa insiouação do nobre se
nador, e creio que enunciei-me de modo a não dar-lbe
ju~to motivo de queixa.

O nobre Barão de Cotegipe, disse-nos S. Ex., vai ao
Pal'aguay habili tar-se para no\'a presidencia de canse
lho. Eu limi to-me a dizer ao nobre senador fIue faço
votos, para que a sua prophecia se realize, porque nãe
vejo nenhum cidadão mais digno dessa posição do rJue
o nobre Barão de Cotegipe. e, pai, o nobre senador
é sincero manif'estan'lo e se desejos, creia que de todo
o coração o acompanho.

O nobre senador me perguntou li razão por quoe ~OJl

serva-o e no Paraguay m'ctade do exerctlo brasileJlY·
Ião existe alli melade do exercito; temos: como "o Ex~
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mcsmoo'beervou <.Iepois, meno, de 4.000 homcn . Greio
que actualmente não Elxistem 3.000.

OSr:. POllPEU :-Tres inil setecen tos e tan tos marca o
relataria.

O SR. DUQUE DE CAXIAS :-Não chegam a 3.000.
OSR. PUE lDENTE DO CONSELHO :-Já depois des a data

do relataria algun batalhões foram· retirados para o
Hio Grande do Sul. A conservação daquella força no Pa
raguay era e é necessal'ia até a conclusão dos aj ustes de
linitivos de paz, salvo algum caso extraordinario que
no obrigue a chamaI-a ao serviço interno. O anno pa -
ado, mesmo, o nobre senador pela pl'ovincia da Bahia,

o SI'. Zacarias (designo-o pelo nome para que se saioa
a quem me refiro) reconheceu a conveniencia de conser
var-se alli alguma força até á conclusão dos menciona
dos ajustes.

O governo argentino pela sua parte tambem tem Ilo
Paraguay alguma força, muito inferior em numero á
nossa, é certo, mas sem que isso dependesse de sua von
tade. O estado interno do seu paiz o obrigou a retirar
quasi todo o exercito que tinha no Paraguay; todavia
conserva ainda uma legião, parte da qual se. acha na'
capital da republica do Paraguay e parte na Villa Occi
den tal.
Tolios comprehendem que, não estando ainda assignados
os ajustes definitivos de paz, a presença no ParagullY
de alguma força brasileira é da maior conveniencia.
Nós o fariamos ainda quando a presença dessa força po
desse incutir receios aos Paraguayos sobre nossas inten
ções, porque era isso direito perfeito nosso, desde que
a paz não está defini tivamente firmada; mas no caso
actual dá-se a circumstancia de que a permanencia de
força nossa alli, longe de s~r considerada como mo
ti\'o de apprehensões para o governo paragllayo, pelo
contrario reconhece elle que essa força tem feito
relevantes serviços á conservação da paz naquelle
Estado.

O ~R. POMPEU :-Caro nos tem custado.
O Su PUESlDEN,TE DO CONSELHO: - A for~a moral que

tem prestado ao governo do Paraguay tem bastado
para que a ordem publica alli não seja perturbada.

Não ha, pois, nenhuma- razão, a não ser o excesso de
despeza (J ue fazemos com essa força ..

O SR. POMPEU: - Esse pouco.
O SR. PUESIDENTE DO CONSELHO:- ... qne nos po-

desse compellir a retiraI-a ante. dos ajuste definitivos
de paz; m:l.' semcJlwnlc ali 'menlo ,Ie lc~peza, me



parecé, não é razão suITlciente para que quando Ll'a
tam~s .de concluIr as negociações alJudicIas, retirernos
preclpltad.amente a nossa força, e a negociação cOITa
como se Já cstivessemos em cil'cull1stancia normaes
para com a republica do Paraguay.

HCpo.iS ~csse discurso orou o SR. ZAC,l.llLI.S, volLalldo cm se
gUltJ~ a Lnbuua OSI'. PllESlDENTE DO C01'iSELUfl, quc disse o
SCg-UIllLC:

.. SI'. Visconde do Rio-Branco (presidente do
conselho) :-Senhores, é notaveJ que o nobre senador
pela Bahia, que me attribue uma idéa fixa, idéa que,
segundo S. Ex., tem absorvido toda a minha activi
dade (u questão do elemento servil), tambem pareça
dominado por uma idéa fixa! Cada passo que o ministe
rio dá nesta questão comoque incommoda ao nobre se
nad,or; e S. Ex. aproveita o primeiro ensejo que se lhe
oO'erece, para accusar o ministerio e a maioria e de
fender a minoria da outra camara!

O SR. ZACAnIAS :-l\Iostrei que não defendo a mi
noria ...

O SR.. SILVEIB.A Lona: -Elle e tú no seu posto, cohe
rente com o seu passalia .

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO :-Sr. presidente,
hontem se disse nesta casa que não era regular que
discutissemos aqui os factos da outra camara, que não
ão trazidos naturalmen te ao deba te do senado. Onobre

senador pela Bahia trouxe a discussão nm incidente
occorrido bontem na camara temporaria : explicou-o a
seu modo; fez suas as versões que a minoria publicou
hoje pelos jOl'llaes...

O Su. ZACAllIAs:-Guiei-me tambem pelo Guarda Cons
tit'ltcional.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELJ-IO':-Não se collocou
na posição ele juiz imparcial; não ouviu a outra parte;
por isso, nimiamente injusto, foi logo impu tando a
accôrdo com o ministerio o requerimento que um
illustrado membro da maioria fez, unicamente levado
pela sua inspiração.

O SR. ZACARIAS: -Não disse isto.
O SE. PRESID[<;NTE DO CONSELHO: - O nobre senador

disse que o que se passou bon tem na outra camara foi
resuILado de accórdo de membros da maioria com o ga
binete. A verdade é que o que se deu foi inspiração
de um depu tado, que aliás não preLcnd ia impedir a
di cussão, A m,lioria, forçada pela minoria a compa-



recer em sua lolalidade, para que possa haver essão
na camara temporaria, entendeu que devia tambem a
esse meios con trapór o recursos que o regimen lo da
<:amara lhe offerece, e -então um dos seus membros (')
julgou que podia pedir o encerramento de um artigo
ainda não di cutido, porque ninguem ]Iavia pedido a
palavra s01)re elle. 1\1as, .desde que o Sr. Duque-Estrada
Teixeira apresen tou-se reclamaiJdo que queria discu til'
o arligo, o Sr. Alencar Araripe desistiu do seu intento,
e desi. tiu por conselhos, não sómenle de representantes
das Alag6as, mas de outros muito. amigos do governo ....

O Sn. ZACAnIAS: - Graças sejam dadas ~I maioria por
esse procedimento I

() Sn. PRESIDU:NTE DO COI SU:LIIO :-Graça sejam dadas
á Deus, já obtive do nobre senador uma expressão de
justiça para com a maioria, que alias defende uma
eau a, que lhe devia inspirar a maior sympathia I O
que eu vejo, porém é que o nobre senador louvou a
Lres para aceusar a todos os outros, sempl'e no intuito
(la dar força moral á minoria na sua resislencia áquella
proposta I

- ão sei, Sr. presitlenle, em que factos possa o
nobre senador formal' o juizo desfavoravel que enun
ciou a respeito do ministro da fazenda, presidente
do conselho, qualdo disse que a proposta do governo
rela Uva ao estado servil tem absorvido toda sua at
tenção e acli vidade, de maneira que falLa a outros de
veres. Desejarei que o nobre senador me diga quaes
são o. deveres a que hei faltado.

O -SR. ZACARIAS: - Direi em tempo; venha para cá
a J'eso~uçãozinba_

O SR. Pnu:sIDEN'l'E DO CON$I~LHO: - O nobre senador
tem capacidade muito superior, tem actividade infa
tigavel, como mostrou no seu ministcrio; e creio que,
quando esteve a braços com a opposição ardente na
camara temporaria, nem por isso deixou de prestar
atLenção a outros negocioso lIIas, porque razão o nobre
senador, que hoje tan to nos falia em reformas, que
queria a reforma elei tora1, a da guarda nacional e
outras, nesse tempo, c com a actividade prodigi05a de
que dispõe. porque razão não elaborou projectos, não
os orrereceu á discu são elas camaras?

«) O Sr. de' mbargaclor A\elJeal' Ar:ll'i]lC, deputado pelo
Ceará
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_o Sn. ZACAIUAS: - Não o potlia fazer; rtl syslemJ
nilo o faze,' durante a guerra.

qSn. PRESIDENTE no CON ELBO: - Então não queria
~ hberdade da eleição durante a guerra? Nem reforma
Judiciaria '? A lei de 3 de Dezembro era necessal'ia du
rante a guerra do Paraguay? A razão que V. Ex.
deu em outra occasião não foi esta; foi que não tinha
maioria 110 senado.

O SR. ZACAnTAS: - Nunca alleguei i. to.
O SR. PrlEslDENTE DO COo ELllo: - Os factos, porém,

têm demonstrado que, se o noure enadol' quize s ,
essas reforma, conforme as idéas já então geralmentc
aceita', teriam encontrado na maioria do senado o
apoio que encontraram outros acto do seu ministerio,
que, sem o concurso dessa maioria, não poderia con
seguir como conseguiu. Agora é que o nobre senacIor
appella para o govemo do Paraguay.

O SR. ZACAnIAS: - Sem tluvida era a grande cau a;
reforma sem dinbeil'o não se fdZ, e eu não Linha di
nheiro nenhum; recorria ao papel-moeda,

O SR. PRESIDENTE DO CON ELHO:- r. pre iden te.
este aparte do nobre enador me levaria longe, porf[uc
então se fizeram mui ta ou tras despezas mono. neces-
arias do que a que podia trazer comsigo a reforma

judiciaria; e entrelanto muitas outras se fizeram por
e se tempo, que foram aqui mencionadas e censuradas.
Esta razão, pois, não procede.

O SR. ZACAlUAS: - Procede inteiramente.
O SR, PRESlDE;';TE DO CONSELUO :-AppeUo para a con

sciencia dos proprio amigo do nobre senador.
Eu entendo, Sr. presiden te, que não basta a reforma

que se está di cutindo na camara temporaria; ma" é
a que oflereco mais difTiculdades, que na no sa hu
milde opinião (e, o qlle mais vale, na opinião de pes
soas muito competentes) é a mais urgente, e que devc
ter uma solução prompta.

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: - Na opinião dos proprio.
lavradores.

O SR. PRESIDENTE no CON ELHO: -Entretanto démos
tambem impulso á reforma judiciaria, de que tanto de-
pende a administração da justiça. .

r. presidente, expliquei a permanencia de nossa
força no Paraguay; disse que devia consel'val'- e alli
até aos ajustes definitivos de paz, alvo cas\> extra~l'

dinario, que tornasse indispensavel chamai-a ao servIço
interno. Este caso extraordinario, que eu então não
podia preyer o nobre senador foi logo procural-o em
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um aparte que escapou no calor !la discussão a um
nobre deputado na sessão de honteml O que asseguro,
porém, é que não me passava pela men te esse i nci
den te da camara; não .ou tão va len te como o nobre
senador, mas tambem não sou tão tímido, como lhe
pareceu, e quando me achar tm cirCllmstancias ue
perigo, creio cfue não é o apoio do nobre senador,
não obstante inculcar-se muito valente, que hei de
procurar; hei de procurar o de outros, cuja valentia
já esteja provada.

O SR. ZACAHIAS: -Então a minha não está?
U Sn. PnEsIDENTE no COo SELHO : - Quando justifiquei

a permanencia de nossa força no Paraguay, não re
solvia o caso imprevisto, extraorl1inario em que elLa
fosse mais necessaria ao serviço in terno. Onobre senador,
Sr. presidente, parece padecer da molestia que me
attribue; o elemento servil é que lhe está fazendo
mal (1'iso) , de maneira que S. Ex. explica todos os
nossos actos, interpreta todas as nossal> palavras pelo
elemento servil. O nobre senador podia attribuir as
minhas palavras á outra eventualidade; palO exemplo,
na camara dos deputados discutiram-se muito os factos
do Estado Oriental; na opinião de alguns nobres oppo
sicionistas havia até perigo de uma guerra ex tema;
nós não participamos desta apprehensão; mas não ha
duvida que os successos do Estado Oriental nos têm
obrigado a maior vigilancia, que tem siuo preciso
mover forças para a fronteira, que .circumstancias
podem-se dar em que seja neces ario allgmental' as
tropas que estacionam no Rio Grande lia Sul. Ora, se
houvesse um interesse supremo de ordem interna não
deviamos chamar aqueUa força do Paraguay, ainda
mesmo que por isso fosse preciso adiar os ajustes de
finitivos de paz?

lá Vê, pois, o senado que, se eu ti vesse proferido
aqueUas palavras, tendo já em mente alguma even
tualidade, havia esta muito mais natural do que a do
elemento servil, do que a do aparte hontem proferido
na camara, porque, segundo o nobre senador, não ha
motivo para graves apprehensões.

Não ha P8rigo, disse o nobre senador. Estou per
suadido tambem disto; mas como o nobre senador
me parece que não levou a bem que eu dissesse que,
em circumstancias graves, recorreria a apoio mais
experimentallo do que o de S. Ex., não creia que eu
porisso deixasse de abrigar-me á sua sombra. Sei que
() nobre sen:Jdor é homem de or:Jgem ... ele coragem já
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provatla ell~ Uilla lJ~q uena eventualidade, lJ. ue se deu nesta
côrte. Entao reUOlu-se todo o ministerio no quartel-ge
neral, trabalhou o telegrapho; mas o nobre senador
esteve sere~o, e viu-se que o caso não era para tanto •..

Sr. pr~sldente, não é a primeira vez que o nobre
senad.or ~IZ que a organização do ministerio actual es
teve llltelramente á mercê do nobre Barão de Cote
gipe. Admira a facilidade com que S, E:<. enuncia
e repete .proposições desta ol'dem, de que elle não póde
ter perfeito conllecimen to, ainda qua ndo os factos fossem
como os figurou. Oministerio hOllrar-se-llia muito com
a entrada do nobre BJrão de Cotegipe. Que sempre
coutamos com sua boa vontade, com sua muito valiosa
cooperaç.ão, o senado conhece, e elle o está mos
tI'ando; mas que a organ ização estivesse á mercê do
nobre barão, apezar da gl'ande consideração que lhe
tributo, é cousa crue só occorreu ao nobre senador pela
BalJia. Previna-se S. Ex:. contr3 seus informantes, que
o expóem a aventuraI' proDosiçàes destas, inteiramente
infundadas. -

Porque motivo o noure Barão de CoLegipe não foi anLes
vara essa TIl issão? Porque, diz o nobre senador, o minis
terio cal'ecia do eu auxilio. SenlJores, demos que assim
fosse; desde que não cra urg'ente a partida do nobre
barão, ficaria mal ao ministerio aproveitar ...

O SR. SILVEIRA LOBO :-Então o imprevisto vai pelos
ares:

O SR. PRE'IDENTE DO CONSELHO: -(Logo irei ao itnlJl'C
visto do nobre seuador) ... ficaria mal ao ministerio
aprovei Lar o concurso illustrado e amigavel que lhe
pude e prestar o nobre barão, não no interesse do
ministerio, mas da causa publica, e do partido de que
eUe é um do: primeiros ornamentos? Onobre senador
não deve ser Lão facil em dirigir estas censuras aos
oulro ; reco rue-se que durante oseu ministel'io, apezal'
de estar S. Ex. na altura dos PitLs, passon tambem por
ter um lord protector; tambem e disse que o seu
ministerio esLava debaixo dessa protecção, sem a qual
não poderia dar um passo, nem vencer as ondas que se
lhe cncapellaram por diante na call1nra temporaria. Ora,
Re então o que se di. se não tinha fundam~n~o, o~ se o
co 1.1 ClU' o ue. se amigo não ficava mal elO minIsteriO, de
que o noure senador era presidente, porque motivo
nos vem dizer como uma censura, como uma razão de
inslltnciencia da parLe do minisLerio, que elle tem a
proLecção do nobre Barão de Cotegipe? . ~

SI'. pre 'iclell te, o 1l0brll sl'·lIado}' pela RalHil nao 'e
5 '
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limitou ;lO que tenho analysado, foi mais longe; disse
que os actuaes ministros, meus collegas, são incapaze
da sua missão, são ainda inferiores ao presidente do
conselho.

O SR. F. OCTAVIANO :-Não fez essa comparação.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Senhores, porque

este juizo a respeito do merito pessoal dos ministros?
Porque esta injustiça? Quem não conhece os membros
que compõem o actual ministerio ? Cada um dos meus
collegas não têm dado provas de talento e de illustração ?
(Apoiados.) Não tem sido experimentados na adminis
tra:;ão publica? Dous dellesjá não compareceram nesta
caSa e por ventura ficaram supplantados pela superio
ridade do nobre senador, que com elles discutiu?
Não obstante medirem suas forças com um atbleta
como S. Ex. não cumpriram dignamente seu dever nas
discussões desta camara? (Apoiados.) Como, pois, vem
o nobre senador dizer que são incapazes '?

O SR. ZACARIAS :-Para reformas.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Para que obrigar-me

a instituir comparação entre os ministros actuaes e os
que compuzeram outros gabinetes?

Sr. pI'esidente, tenho ido assistil' ás discussões da
camara dos deputados, quando a natureza do assumpto
chama o presidente do conselho. Eu não sigo o principio
do nobre senador pela Bahia (o SI'. Zacarias), que quiz
constituir a posição de presidente do conselho tal que
só a orador como elle podia caber ...

O SR. ZACARIAS :-E' inexacto.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-... porque susten

tava que o presidente do conselho é que devia fallar pOI'
todos os ministros nas discussões geraes. ,

O SR. ZACARIAS: - Todos os outros eram ca pazes.
O SR. FIGUEIRA DE MELLO: -Mas os annullou I
(O Sr. senador diz otttras palavras que não foram Ott

vidas, porque o Sr. presidente, reclamando attenção, tangia
fortemente a campa.)

O'SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -E' o que produzem
estas discussões odiosas.

O' SR. ZÂCARIAS: - Estes apartes indiscretos.
O SR. FIGUEiRA DE MELLO : - Indiscretas são as suas

palavras I Quer atacar a todos, e não tem direito para
isso I .

O SR. PRESIDENTE tange a campa.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Eu não contestei

nem contesto o merito dos collegas do nobre senador
pela Bahia, mas o que não posso é ouvir ao nobf-e e·
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nadol' UIll JUiZO lão parcial c Lão injusto a I:espeito
dos meus homados collegas.

O SR. ZACARIAS: - No que toca a reforma3.
O ~~. PR~SIDENTE DO CONSELHO: -No que toca a refol'·

mas Ja eu dIsse bast.ante. Onobre senador, que está hoje
um grande refOl'mlsta, quando governa não cuida de
reformas. (Apoiados.)

O nobre ministro da justiça não está felizmente tão
dest.ituido de forças como suppõe o nobre senador pela
Bah.la; elle o provou na discussão da reforma judi
ciaria. Pretender que o nobre ministro da justiça por
fraqueza, ou por outro motivo não confessavel, decli
nasse de si a proposta sobre o estado servil, é pro
posição muito repetida pelos nobres senadores, mas a
que já respondemos. Entre outras razões disse o nobre
ministro da justiça que até a divisão do t['abalho mi
nisterial poderia justificar a apresentação daquella pró
posta pelo ministerio da agricultura; não foi, porém,
es ta a unica razão que elle deu para não tomar a si
aquelle encargo, e é escusado repetir aqui as razões
já allegadas. Todos sabem que em Ft'ança este negocio
como outros igualmente importantes e analogos não
correm pelo ministerio da justiça, e sim pelo minis
tel'Ío da marinha.

O SR. SILVEIRA LOBO:-Lá existe uma lei quedis
tribue as materias.

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: - Aqui entende-se
que a reforma do esLado servil compete por sua natureza
ao ministerio da justiça; em França competia isso aO
ministro da marinha.

O SR. SILVEiRA LOBO: - E' para a França, para as
colonias francezas, para nós não.

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: - O caso de que se
tt'a ta não era imprevisto, disse o nobre senador ...

O SR. POMPEU: - Esta é a questão.
O SR. PRESlDBNTE DO CONSELHO: -SI'. presidente, eu,

a primeira vez que fallei, pondel'ei ao senado que o
governo imperiaL esperou que os ajustes definitivos
de paz se concLuissem muito bre,re; mas que seus es
forços para este fim não foram bem succedidos. Cir
cumstancias sobrevieram, independentes de sua von·
tade, que obstaram a que esses ajustes fossem celebrados
logo depois da terminação da guerra, e ainda algum~g

circumstancias ulteriores, que o nobre senador não qUlz
tomar em oonsideração, impediram que a negociação
proseguisse logo depois do accúrdo prévio entre os
alliado .
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o nobre senallor abl'iu o rebtorio do minisl'j'iü cios
negocios estrangeiros e di ,e-nOi> : Essa Ilcgocia ii.o
não teve o seguimento natul'1\I, não ontinuou depoIs
do accúrdo preliminar cntre os alliados, porque o n~

gociador brasileiro foi chamado à côrte. J Sr. preSI
dente, ainda quando eu não tivesse regressado ao Im
perio, a negociação tel'ia sltlo ln terrompida, O pl~
nipotenciario oriental declarou-nos que não podia egUlr
immcdiatamente para o Paraguay, que precisava voltar
ao seu paiz, e quc abi teria alguma demora. Tambem
não era opportuno quc os plenipotcnciarios segllisse~

immediatamente pal'a o Pal'aguay, porque ainda ali 1
reinava a epidemia de que foi victima a população pa
raguaya; e não só a epidemia rcinava no Paraguay,
como no tenitorio vizinho, e, muito proximo, em
Corrientes. Ainda qnando me acbava em Buenos-Ail'os
jã tinham appareciuo varios casos da epidemia, que
depois tomo!!. tão grande desenvolvimento, e poucos
dias postel'iormente á minha chegada ao Rio de .la
neiro o senado sabe as seenas quc se deram naquella
capital. Em laes circumstancias não era possivel que
os plenipotellcial'ios seguissem para o Paraguay. Logo,
porém, que essas circumstancias cessaram, e que ti
vemos certeza de que os govel'llós alliados eslaYam
pl'omptos a enviar seus plenipotenciarios, o crOYel'110
impcrial cuidou tambem de cumprÍl' pela sua parte
esse empenuo commum. Eis a razão '"\01' quc a licença
para a partida do Sr. Barão de Gotegipc não foi so
licitada logo no principio da sessão, c1aclo quc se ti
vesse desde então o seu assentimento para o leseUl
penho desse encargo. A urgencia, pois, não ,e deu. no.
primeiros dias da sessão; a opportunidadc dCIl- e agora,
e é por isso que o governo sol ici ta hojc do :cnado <\
licença para que esse illustrado senador pos a ir des
empenhar aquella importan te commissão.

Os nobres senadores quercm dar às palaVl'as « caso
imprevisto J do artig-o conslitucional uma intelligencia
l~o rigorosa que muitas nomeaçõr.s anteriormente I'eitn
teriam sido inGonstitucionacs, O imprevislo do artigo
constitucional semprc se considerou como um caso ex
traordinario, como uma qucstão da maior imporlancia,
que não estivesse na categoria dos serviços ordinarios.
Ora, não se trata aqui de uma commissão que podia
antes estar preenchilla, que podcria ter sido concluida
no intervallo das sessões, e que não o foi por circums
tancias imprevistas? Não se trata de uma questão da
, ;';01' imporl,ancia? Parf'ce·mr, pois, quc (,'stfl raso
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cabe pel'feitamentc no al'tig-o constitllcional, e que os
pl'ccerlentes ela assembléa geral o autorizam comple
tamente.

Creio, pol'tanto, Sr. presidente, tel' respondido aos
nobres senadol'e5, e só me resta pedir-lhes desculpa,
pl'incipalmente ao nobre senador pela Bahia, 'se acaso
alguma expressão minha lhes pareceu aggressiva,

DISCUflSOS

••ronuneiadolil 110 sena(10 e.'D .. 2 de il.gosto d.e t 8",...

(ti inda sobre a licença 7Jellida para o S'r. Barão de Coteqipe.)

A llisclIssão pl'oseguiu no (lia 12, tomaudo uelta parte varios
ol':Hlores. clHl'C os qnaes o Sr. SILVlllU,\ Lono. Depois (leste
ol'a.do1' levantou-sc o Sr. PnESIDENTE DO CONSELHO e disse o se
guinte:

o SI'. Vis~onde (10 Rio-BI'IUICO (presidente
do conselho) : -Ao caloroso discurso do nobl'e senador
por Minas responderei com a maiot' calma: o nobre e-'
nador tem a refutaçãQ do que disse no que hoje ouviu
o senado ao nobre senador pelo Ceará, e no que hontem
ouviu a dous outros nobres senadores. Fallei hontem,
Sr', presidente, duas vezes; bem ou Dial, procurei jus
tilicar o acto do govemo, Os nobres senadores, que
lJontem discordaram dos motivo que alleguei para sus
ten.tal· o pedido feito ao senado, concluiram vol,ando
pela Jicença, O nobl'e senadol' pela provincia do Ceará
replicou-me hoje, não allegando argumentos novos.

O SR, StLVEIl\A LOBO:- Destl'lli o. apresenlados por
V. Ex.

OSR, PRESIDENTE DO CONSELHO: -O nobre senado I' pelo
Cearú está couvencido, sem duvida, como o llobl'e se
nador pOI' Minas, que desll'uil'am os argumentos que
apresentei. Assim, que Ilecessielade tinha eu de occupal'
a trihuna par'a repeti!' os mesmos argumentos, quando
o noul'e senado I' pela pr'ovincia do Ceará, ao passo que
considerava inconstitucional o pedido, votava pela li
cença? Podeis votar por uma licença que considerais
lncol15titucional, e sou Ctl obJ'igadoa contestul'-VO pela
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terceira vez? (Apoiaclos.) Estava eu obrig:H.lo a lomar
de navo a palavra para sustentar o voto com que nos
honram os nobres senadores?

Eis-aqui, Sr. presidente, a razão do meu silencio.
E' preciso que as discussões tenham um termo; fallei
duas vezes, apresentei os meus argumentos, o senado
os ouviu: estava no me\! direito de esperar a decisão
que em sua sabddoria julgasse esta camara dever pro
ferir no caso presente.

O nobre senador pela pl'ovincia de Minas entende,
porém, que o ministro está sempre obrigado a pedir a
palavra, emquanto suas proposições forem contestadas.

O SR. SILVEIRA LOBO: - Quando forem destruidas.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Este principio não

é admissivel.
O nobre senador, SI'. presidente, não entendeu bem

as minhas palavras: eu não motivei esta licéiJça pe
dida ao se~1ado com apprehensões a respeito dos suc
cessas do Estado-Orien tal.

OSR. SILVEIRA LOBO: - Para que invocou isso?
OSR. PRESIDENTE DO CONSEUIO: -S. EX.não me ouviu,

e por isso se exprimiu com tanto calor, com tanta in
justiça. Eu alludi aos factos do Estado Oriental, com
relação ás forças bl'asileiras que estacionam no Paraguay.
Eu disse que essas forças continuarão no Paraguay até
aos. ajustes definitivos de paz, salvo algum caso' extraor
dinario •.

O SR. SILVEIRA LOBO: -Aceitou a interpretação dada
pelo Sr. Saraiva.
. O SR. PRESIDENTE DO Cc.NSELHO: - Onobre senador pela
provincia da B1hia, o Sr. Zacaria~, suppõz que eu allu
dia a um incideJ;lte da camara temporaria, a uma pro
posição, que no caloc d9 debate daqueLla camara um
nobre deputado alli proferira sobre o recurso a meios
m.ateliaes: já declarei que não tinha em mente um tal
inc.idente; que o meu pensamento foi apenas uma pre
caução que deve tomar todo o governo em Casas dessa
natureza. Eu não podia dizer ao senad'o que- estava fóra
QC toda a possibilidade alguma occurrencia que torne
necessario o emprego daquellas forças para o serviço
iutemo do Imperio; salvei, portanto, esta hypothese,
que eu então não previa; e em resposta ao nobre se
nado.!' pela Bahia acrescentei que, se alguma eventua
lidade me pudesse então passar pela mente l seria esta
que se figurou na camara dos Srs. deputados, com relação
ao Estado Oriental. Onobre senador pela Bahia, oSr. Sa
raiva, foi que viu nessa observação mais um motivo
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para a licença, e disse que esta consideração bastaria
pal'a que se votasse por elIa.

O nobl'e senador pretende que não se dá o casoim
previsto. Eu podia dispensar-me deste debate com todo
o direito ..•.

O SR. SILVEIRA LOBO: - Dispensando a constituição.
O SR, PRESIDENTE DO CONSELHO:- ... desde que o

nobre senador pelo Ceará que levantou a questão, con
cluiu votando pela licença.

O SR. POMPEu:-Porque V, Ex. tem occulL1) o caso
imprevisto: não o quiz dizer, e eu respeito o segredo.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Sr. presidente, o
caso actual é imprevisto.

O SR. SILVEIRA LOBO:- Vamos a isto.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Ha necessidade de

um negociador com os meritos do nõbre senador pel~

provincia da Bahia, .•
O SR. SILVElRA LOBo:-Necessidade previsla de ha

muito.
OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-... a negociação não

pôde ter lugar no intervallo das sessões, como desejou o
governo imperial; circumstancias que já ponderei, im
pediram ..•

O SR. SILVEIRA LOBO:- Isto é sabidissimo, é velho.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- .•. que esse resul

tado se conseguisse.
O nobre senador repete no seu aparte que a demora

da negociação dependeu, e dependeu sõmente da vontade
do governo imperial. Senhores, eu apresento factos que
não podem ser con~estados, nem pelo governo oriental,
nem pelo governo argentino. O accôrdo preliminar
en tre os alliados não podia ser negociado da noite para
o dia; exigia longas conferencias. Quando esse accÔl'do
foi concluido e podia eu seguir parã o Paraguay, o ple
nipotenciario oriental declarou que precisava regressar
ao seu paiz, e que alli teria alguma demora. Tambem
não deveriamos, ainda quando se não désse essa circum
stancia, seguir logo para o Paraguay, porque reinava a
epidemia naquelIe paiz e em Corrientes, e pouco depois
declarou-se em Buenos-Aires.

O SR. SILVEIRA LOBO: - Isto é velho.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Isto é velh.o, ma

impediu que a negociação tivesse lugar antes.
O SR. SILVEIRA DA MOTA: -1\Ias V. Ex. veio antes da

epidemia.
OSR. PIlESIDENTB DO CONSELHO: - Mas já não ponderei

que havia cpillcmia no Paraguay? Que quando eu ainda
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e tava em Buenos·AYl'es a epidemia começou a manifes
tar-se alli, tomando depois a intensidade que todos
sabem? Não são factos notorios?

Ora, desde que o governo tem necessidade de levar
adiante essa negociação, desde que pl'ecisa do concurso
de um cidadão tão illustrado e eminen te como é onobre
Barão de Cotegipe ...

O SR. SILVEIRA LOBO:-Não se dá o caso imprevisto.
O SR. PRESIDENTE DO.CONSELHO : - .. , para uma nego

ciação, que só agora pMe ter lugar, não se dá o caso iOl

previsto do artigo constitucional? O nobre enador
pel'mitta-me que eu não o tenha pOI' Ol'aculo da consti
tuição do Imperio : é sua opinião muito respeitavel, mas
pel'mittirá tambem que eu esteja pela minha, que conta
em seu apoio boas autoridades.
. O SR, SILVEIRA LOBO: - Aqui não 11a negocios de inter
pretação: 11a a letra da constituição.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Sr. pl'esidenLe, eu
não posso retorquir do mesmo modo ao nobre senador
sobre o que elle disse do meu procedimento quanto á
reforma do estado servil. Onopre senador, faltando a
todas as conveniencias, infringindo o regimento desta
casa, doído pela contradicção em que elle, ui tra libera I,
se acha nesta queslão ••.

O SR, SILVEIRA LOBO: - Está enganado; não sabe do
meu voto.

OSR. PRESIDENTE DO Co SELHO: -. .• diz que minbas
convicções nesta materia não são sinceras; disse, com
o nobre senador pelo Ceará, ou indo além delte, que
eu era !Jontem escravocra ta, e hoje emancipador, Sr.
presidente, como conselheiro de estado, chamado a uar
voto sobre esta materia, expendi francamente minha
opiniões, que correm impressas: minhas r.onvicções,
pois, não nascem' de hoje. O nobre senauol' não me
podia mesmo imputar o procedimento de que argue-me
sem dar-me o direito de observar, que o nobre senador
é que está em contradicção com esses pl'Íncipios libe
raes de que faz tanto alarde e de que nesta questão
se esquece completamente.

O SR, SILVEIRA LOBO: - Está enganado; o que es
tranho é a maneira pOI' que se está fazendo a cousa.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Não é possivel, SI'.
presidente, instituir-se no senado uma discussão sobre
o procedimento da maioria e minoria da camara dos
deputados.

O SR. POMPIW:- Porque traz e se incidente para a
Iliscussão?
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oSn. PnESIDE:-;T8DO CO:-.r,RLHO:-O nOht'é enador pelu
Ceara parece que está sofl'l'endo di': falta de memoria,
porq ue o senado l'eCOl'd:ll'-se-ha de que não fui eu quem
fallou aqui no incidente da camara, pela primeira vez.
Eu tive de fallar nesse incidente, elll defeza tIo mi
ni~terio e ua maioria, que foram censurados.

O Suo V1SCONDb: DI' l'l'ABUnAl1Y: - E cu tive de fallal'
cm defesa da minoria., que foi allamellte censurada.

O Sn. PnESIDENTE DO CO:-;SELHO: - O altamente é exa·
geração do nobre senador.

O SR. SILVEIRA D.1. MOTA:- Cma censura de V. Ex, {;
sempre alta.

O Sn. PRES1DE:"\TE DO CO:"\SLEIIO: - Muito obrigado:
cu não sabia que nó', senadore", tinhamos esse pri
vilegio.

Eu tlizia, justificando o ministerio pOl' não ter dado
andamento au projecto de reforma eleitoral, Jue eHe
não podia fazeI-o, attcntas as cil'cum tanci:ls em que
se a~ha a camara elos depl1tatIos, existindo alli uma
minoria disposta a elllpregar todos os meios a seu aI·
cance para embaraçar a marcha do gabinete, pela oppo
sição manifestada contra a reforma do e tado servil.
Isto não é censurar altamente, tanto mais que re
salvei as intenções da minoria, acreditando que ella
procede unicamente pelo impulso do seu patrioti'mo.
O nobre senador pelo Rio de Janeiro, que ha pouco
deu um aparte de rectificação, foi quem censurou com
o maior desamor a maioria daquella camara, e até o
actual ministerio, cujos mell~ros lhe deveriam me
recei' alguma estima, e isto unicamnete porque hoje
pensamos sobre esta reforma de accórr!o com a opinião
que teve o nobre senador, o Sr. Visconde de Itaboraby.

O Sn. VISCONDE DI'.: ITABOllAlIY : - ão ó exacto; hei
de demonstraI· o em occasião opportuna.

O SR. PRESiDENTE DO CO.'SELHO: - O nobre senador
votou pela idéa capital daquelle projecto, e quem vota
por ella não póde approvar a opposi(~ão radical e in
tolerante que alli se tem feito ii })ropo ta do go"erno f
Discutiremos a seu tempo este ponto.

O SR. VISCONDl> DE lTABOllAHY : -Sim, senhor.
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Mas o que é exacto,

é que não censurei u altamente» a minoria da camara;
o nobre senador é que censurou, não só ai tamen te,
mas gr'a vemente a m:lÍoria ela camara uo: deputado.'.

Creio, SI'. presidente, (lue te 1ho satisfeito as uxio·en
cias do nobre senador pela ll'ovincia de Minas, que
.i111'Za-~e o rr'i ahSO!lltl) (1f'sta tf'I'J":l. E11 'H'l'cdita- e r.am

'i!1
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o dirello de obrigar os ministros a faHar, ainda quando
tenham fallado duas vezes, e nada lhes reste a acre 
centar sobre o que disseram oradores que concluiram
votando pela medida em discussão.

Em seguidn falIou o Sr. SILVEIRA. D1 MOH, vallando á tri
buna o Sr. PRESIDEl'il'E DO COl\iSELHO flue disse o seguinte:

o Sr. "i§eon~le tio IIUO-JBIl"üIBCO (presidente do
conselho): - SI'. presidente, a deferencia que devo ao
nobre senador por Goyaz obriga-me,a solici ta r da pacicn
cia do senado mais alguns minutos de attenção.

Eu teria contentado ao nobre senador, as. im como
nos que pensam como elle, se por veotura me encer
rasse na excepção da reserva diplomatica: ha motivo
urgente, mas cujas circumstancias, cuja natureza não
posso declarar ao senado. A questão as im estaria re
solvida entre o nobre senador e õ ministerio.

O SR. ZACATlIAS: -Então está acabada a questão.
O SR. F. OCTAVIANO: - E tá fallando hypothetica

mente.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Não digo que 11a o

que quer que seja que e tá perturbando a todos?! Os
nobres senadores não me ouvem!

Mas, Sr. presidente, a verdade é que não havia ne
cessidade de segredo, no sentido em que presumiu o
nobre senador por Goyaz. S. Ex. reconhece que em
caso urgente, que in teresse á segurança publica ou ao
bem do Estado, é licito pedir uma licença destas. Pois,
senhores, temos um caso urgente, de alta impor'tancia:
as negociações dos ajustes deuniLivos ele paz. Têm sido
essas negociações mui to demoradas; não por vontade
do gove1'llo imperia'l, não por vontade de seus aIliados,
mas por difficuldades, por circumstancias indepen
dentes da vontade de todos. Convém oq nã,) ultimar
esses ajustes, firmal' os direitos reciprocos dos alliados

.e do Paraguay? Nao é interesse no so que es es direitos

.fiquem firmados, e que, resolvida definitivamente a
questão, que tantos sacrificios custou aO Brasil, possa
mos. retirar a força que alli se conserva CSlacionada?
Para e. sa missão não se carece de um homem da im
portancia do nobre Barão de Cotegipe? Ei o:; motivo
da urgencia, que estão pa [en Ies a todos, e que assaz
justif1cam a licença.

Onobre senador disse que a negociação foi interrom
pida quando sahi de Bueno -Ayres para· o Rio de )a
mi o. ! s, porc!ue foi então interrompitla? Foi uni-
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camente por esse facto? Não; já disse e sou obrigado a
repeli r não pouiamos, os plenipo tenciarios, seguir en tão
para Assumpção, e dias elepois desenvolveu-se a epi
demia de que foi victima a população de Buenos-Ayres;
não era possivel que, quando quasi toda a população dessa
cidade emigrava para o campo, e até mesmo as autorida
des, fossemo solicitar do govel'fio argentino que, apezar
de tudo, enviasse o eu plenipotenciario, talvez um do.>
h01l1en3 que então 1'0. se mais necessario para comba,teI·
a crise em que se achava aquelJa capital. Parece-m13,
portan to, crue, segundo a doutrina uo nobre senador
por Goyaz, sem nece sidade de reserva diplomatica, o
caso está hem ju tificado.

O SR. SILVEIRA DA 1\10TA:- Use da palavra da consti
tuirão .
. O·Sn. PnEsLDENTE DO CO:>/SELllO:- O imprevisto ela cons
ti tu ição e tá dado; todos os factos que e referem á
guerra do Paraguay pMe-se dizer alIe são extraordina
rios, imprevistos.

O SR. SlLVEmA Lono: - I. to é querer scr oraculo
con tra a cons ti tuição.

O SR. PRESIDENTE DO CO:'/SELHO : - Se ClI ti vesse tempo
e se Cosse preci o reeOITer ao' precedentes cio parla
mento, que tôm mai força de autoridade do que a
opinião cio nobre senador por Minas, elles mostrariam
que o artigo constiLudonal nunca foi entendido nesse
sen tido rigoroso.

Não ha, poi , neces. idade de mysterios.
A retirada da legação argentina, que ao nobre senador

por Goyaz se alJirrurou como circumstancia grave, tão
grave que podia determinar a enviatura do 8r. Barão
de Cotegipe, e conseguintemente a licença solicitada
para esse lim, não tem a importancia que lhe attribuiu
o nobre senador. Pereceu o chefe daquella legação, e o
governo argentino resolven não nomear outro imme
diatamente. A legação, porém, está autorizada na lei
do orçamento daquelle paiz para ser lrovida quando·
parecer necessario. O governo argentino nem sempre
teve legação no mo de Janeiro; depois do domínio de
H.osas e ela retirada elo general Guido, não houve le
gação daquella repub] ica nesta côrte senão Quran te a
guerra do Paraguay. Creio, pois, que foi razão ele eco
nomia -ou algum outro motivo especial, que nada tem
com as boas relações entre o Brasil e aquelle Estado. E~

direito do qualquer governo resolver sobre a conve
niellcia de manter ou não uma legação em outro paiz.
c o governo argentino re olver retiraI' sua legação de-
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finitanmente, de CCl'Lo não nos oJknllc pür i;,; Io ; <I'sim
como nós o nua olTelll1el'iamos se, por j,llgal-a desne
cessaria, retiras. emos dalli a Jegarião bra:ileira. ManLe
mos legações cm muitos Estados que não as têm no
Brasil. O que posso a,-sel:juraJ' por ultimo é que a'
relações Lntre o Imperia e a Hepublica Argentina se
acham no mcllJor pé de a~izadc, não ha nem sombra de
desintelligencia. Por con.equen 'ia o facto a que allu
diu o nobre sC'lwllor não ue\'!.; causar-lhe as aJ-lprehen
sões que assaltaram o seu espirita.

Qual o pon to cm que Jeixei a negociarião, e do qU31
dere rartir o nobre Barão de Cotegipe? Sr. presiuente,
o nobre senador que me recommcn<1ava excepção de
reserva diplomatica para a licença, aqui é que L1evia
reconhecer que um negocio pendellleé}Jol'~llanatureza

rescnado. Do relataria dos nc-gocios estrangeiro, do
que di se o nobro mini-tro de La pasta quanllo fallou
perante a camara, da, vezes que tenho sido tambem in
duzido a fallar sobre o assumpt.o, consLa que celebrou
se entre os alIiados o accôrdo preliminar que ha de
servir de base ás negociaçãe:; destes com o go'Vel'Do pa
raguayo. Estcl accônlo virá opportunamenLe ao conhe
cimento da a sembléa geral; por ol'a, é negocio reser
vado. Não temo.> direito dc o publicar, ainda quando
não houvesse ni so inconvenientc, . em previa assenti
mento dos alIiados, os quacs por sua parte têm tambem
gua rdado reserva.

Na hypothese mesmo de não haver a legação argen
tina passado pela desgraça de perder o seu digno chefe,
SP, boje existisse o representante diplomatico da Repu
blica Argentina nesta côrte, a negociação concernente
aos ajustes definitivos de paz com o Paraguay não po
deria ser continuada aqui, entre o Brasil e a l\epl1blica
Argentina, embora viesse tambem o plenipotenêiario
oriental, porque não se trata sómente de accôrdo entre
est.es, trata-se de ajustes dos alUados com o governo do
Paraguay. Seria preciso en tão que todos enviassem seus
plenipotenciarios á esta côrte; e pareceu aos.alliados
mais convenien te que a negociação ulterior ti vesse lugar
'cm Assumpção.

O nol)re senador repetiu ma is uma vez o que em cen
sura ao gabinete de 16 de Julho e á minha humilde
pessoa se tem di to i. to 1\ que sou o homem necessario
para os negocias do Rio da Pra ta. Esta accusação é toda
~ratuita; mais de um negociador tem tiuo o Brasil no
Rio da Prata; c, pois, não sei porque as duas mis iJes
que ultimamonte de empenhei com;tituiram·me aos
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olho: llo llourü :ena<lol' um homem Ilece..sario. Antes
de mim estiveram alli lião mCIJOS de tres negociadores;
Está, portanto, provado que não sou homem necessario ,
mas que tambem, quando o govel'llo julgue conveniente
os meus serviços, e esteja eu convencido de que os
p05S0 prestar, tenho o direito de aceitar commissões
dessa natureza. .

O SR. Z.\CAnrAs: - _ ão é uma cemura a V. Ex.
O SII. PRESIDENTE DO CO~SELHo:-Sempre se vê ne~se

qllalilit.:alivo alguma censura; e por isso eu ponderei ao
IlObre sénador que muitos outros negociadores tem tido
o Brasil no Rio da Prata; e tambem porque, SI'. presi
dente, os que julgam possuir uma vara magica, com a
qual poderiam regular de uma vez para sempre, sobre
bases seguras, solidas e imperturbaveis as nossas re
lações com os Estados do Prata, quando surge qualquer
complicação, tem o costume de attribuir-m'a. Eu sou
sempre a origem desse mal. Eis-aqui porque não deixo
passar sem reparo o qualificativo ele llOmem neces
sario.

OSn. SILVEm;\. DA MOTA:-Ha muito tempo que V. Ex.
empTega-se nisto; não é objecto de reparo.

O Sn. PnEsIDENTE DO CONSELHO: - Não quero a res
ponsabilidade do que outros fazem, assim como elIes não
quererão a responsabilidalle de meus actos. Tenho
sempre declarado nessas missões que o Brasil conta
homens muito mais habilitados do que eu, e não desejo
que semelhan te concei to mui to sincero, que sempre
enunciei a respeito de muito dos meus compatriotas,
pareça desmentido por essas accusações que me são di
rigidas. (Muito bem.)

Finda a discuss(10 e posLo a votos foi appl'ovado o parecer.
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DISCURSO

pronunciado na camara dos dCllUtUllos em t G de Agosto
de t87t.

(Sobre o projecto mandando continuar em vigor no 1.0 semestre
de 1872-73 o orçamento decretado para o eXeI"cicio de 1871-72,
com cliversas alterações. )

Neste discurso o SIlo PRESIDE1iTE no CO!'\SEl.1I0, respondendo
aos oradores da opposiçân, pas~ou em reyista as principacs
censuras feitas ao gabinete de 7 de Março, tanto em relação'
a politica interna como á externa.

«) S,'. Visconde do Rio-BI'anco (presidente
do conselho): - Eu quizera discutir e até conversar
com os illustraf10s membros desta casá que impugnaram
a resolução de orçamento, sobre as suas observações
politicas e economicas, se por ventura não fosse obri
gado a resumil'-me o mais possivel. Infelizmente não
disponho dq tempo como os 'nobres deputados. Minha
responsabilidade é dilIerente daquella que lhes cabe,
e, por isso, espero que não levem a mal, se a resposta
não fôr' tão ampla como as interpellações e censuras dos
nobres depu tados.

Sr. presidente, o gabinete actual tem sido mais de
uma vez accusado em nome das tradições e dos prin
cipios inval'iaveis do par~ido conservador. Fomos ac
ausados de reformistas, re[ormi tas sofregos e im pru
dentes. Entretanto, eu ouvi, por occasião deste debate,
ao nobre deputado pelo 3." districto da província do
Rio de Janeiro, proposições que me sorprenderam pelo
sen pessimismo e tendencias ultra-liberaes.

ElIe nos descreveu com as côres mais sombrias o
estado politico do paiz. No Imperio, segundo o nobre
deputado, o 'governo é omnipotente; e usa desta sua
omnipotencia unicamente para opprimir os povos e
coarctar as liberdade. índividuaes e publicas. Tudo
carece de reforma: a admin istração da j u tiça, o sys tema
eleitoral, a guarda nacional, a lei do recrutamento, as
leis economica ,e especialmente a lei de 22 de Agosto
de i860.

Parte desta legislação, se não o seu todo, é obra de
ministerios conservadores; e, pois; attribuir-llle e ao
governo o males que o nobre deputacl o descreveu, não
ver para o factos sociacs, Ilue todo lamentamo, outra
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caus:J que não seja a ::lcção e influencia do governo,
não só me parece uma apreciação inexacta e jnjosta,
mas até cl'eio que se afasta inteiramente das tradições
e dos principios do partido consenrador que têm sido
invocados tantas vezes contra o gabinete actual. (Muitos
apoiados da maioria.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Invoco;I-se contra os
ex.cessos do governo .
. O SR. PRESLDENTE DO COl'(SELHO:- Falia-se, Sr. presi
dente, em reforma lio systema eleitol'al, e não reforma
que tenda simplesmente a melllOrar o processo actual
mas reforma radical, adoptando-se a eleição llirecta I
Passamos da elei<:ão por provincias á elei<:ão por cir
culos, hoje já se pretende a elei<:ão directa I

Não é proprio desta occasião discutir a vantagem ou
desvantagem da eleição directa; mas cabe-me observar
que aquelles que se mostram tão adian tados em ma
teria de reforma eleitoral não têrn. bastante direito
para accusar o ministerio actual e os membros da
maioria de ta camara como reformistas e precipitados
(apoiados ela maioria); não podem censurar-no de
havermos esquecido as tradições do partido conservador
que recommendam que as reformas se façam, mas len
tamente e com a maior reflexão.

VOZES DA MAIORIA.:-Afuito bem.
O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-O que eu quero é a re

forma eleitoral, mas essa unica não a querem.
. O SR. PRE lDENTE no Co SELlIO :-Sr. presidente, ao
partido conservador, mais que ao partido liberal, cabe
illustrar a opinião publica sobre as verdadeiras causas
dos factos que possam prejudicar o bem-estar do povo,
os in teres es geraes.

O SR. DUQUE-E TRADA TEIXEIRA :-Apoiado.
, O SR. PRESIDENTE DO Co 'SELMO :-Não ver nos males
da 110 sa sociedade senão influencia malenca do governo
foi tbema, foi declamação em todos os tempos, propria
de tribunos, nunca de consel'vadores que reclamam para
.si o titulo de mais genuinos. (Apoiados ela maioria.)

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-0 governo que toma a
.ini{;iativa ele tudo, é por tudo responsavel. _

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Quem apr.eciar as
.circumstancias da sociedade brasileira ha de reconhecer
que .,ão aliás muito differentes as causa que concor
rem para que o nosso est.ado moral e politico não olIe
"Teça aquelle progresso que todos de ejamos, e para o
.qual estamos dispo to a contribuir. Sem duvida alguma
que o governo do Bra. iI em todas as quadrns tem er-
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pdo, ·cmmesmo commc{Lià.o um ou ouLl"O abuso; mas
considerar 11 ue o g:.ovcrno não tende senão a fazeI' o
mal, que elle não usa da autoridade que lhe está con
ferida, e dos meios postos à sua disposição, senão em
cletrimenLo do povo, da causa nacional, é sem tlnvida
uma censura exagerada e perigosa. (Apoiados da lIw.ioria)

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-l'fão o fiz absolu
tamente ao governo acLua1.

O SR. ANDUADE FIGUEIRA :-1\1as não póele fazer eessar
este estauo de cansas, que aliás prometLeu.
• (Ha outros apartes; o Sr. presidente l'eolama attenção.)

O SR. PRESIDENT8 DO CONSELlIO: -Para responder a
estas observações dos nobres deputados, basta dizer que
não é possi vel que oministerio actual, que poucos mczes'
conta de duração, seja autol' ele todas estas tremendas
desgraças, de todos estes horri vei abusos que os nobres
deputados tem apregoado. (Apoiados e1'isadas da maioria.)
Se as apreciaçõc: dos nobres deputados são exactas, eItas
vão ferir a outros ministerios, e a outros gabinetes
mnito mais do que aO actual. (Apoiados da maioria.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA, :-Mas não tratou de re
formar e:ses abusos ..
, O Su. DUQUE-EsTRADA TEIXEIRA dá outro aparte.

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO :-A hora está adian
tada; ouvi os nobres depütados sem interrompêl-os;
permi LLam-me que lhes responda com a mesma liberdade.

« Oministerionão tem idéa politica alguma, seu unico
empenho é a reforma do estado servil. )J Ouvi estas pro
posições ao nobre deputado pelo 3.° districto do Rio
de Janeiro, ao nobre deputado pelo municipio neutro,
e creio que hoje tambem, com outras variantes, ao
nobre deputado pel04.odistricto da mesma provincia n

SenhoreS, o ministerio apresentou um programma,
que se acha exarado na falta do throno. No principio
desta sessão, quando aqui nos encontrámos para dis
cutir o voto de graças, até então esse programma era
aceito, pois se nos promettia accôrdo nas questões
'politicas; excepto a questão sobre o estado servil.
(Apoiados dtt maioria.) .

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Eu rompi logo em op
posição.

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO:- E' verdade, se
nhores, que então se nos disse que este programID"'l era

(*) Os Sr5. Pereira da Silva, Duque-Estrada Teixeira e An
drade FigllPira.
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ulll'a-lib~ra l, alguulas vozes se ou viram ne:H~ selltido (
que o ministerio procurava cortejaI' ao paI'lido adverso,
para capt-:H:-a-ºoio estl'anllo em compensação da resis
tencia que se manifestava do lado de seus proprio
amigos. Mas o que está no pl'ogramma do ministerio
que não nos seja agora recommendado como urgente
pela opposição? que reformas estão ahi indicadas
(excepto a do elemento sel'vil) que não estejam ama
durecidas já na opinião publi"a segundo as declarações
ultimamente feitas pelos ilIustres dissidentes?

Clama-se por uma nova lei de recrutamento, no sen
tido do projecto que passou aqui o anno passado, contra
o qual se pronunciaram alguns membros do partido
conservador, e contra o qual se têm pronunciado ora
dores do partido liberal. E' sem duvida uma refol'ma
importante, na minha opinião, indispensavel, e confesso
que não descobri ainda melhor solução para o problema
do recrutamento (a não se querer mantel' o estado
actual), se não o que se acha contido naquelle projecto
de lei; ma reconheço que é reforma das mais liberaes
e, todavia, esta reforma nos é reclamada por parte da
illustrada minoria desta camara.

Quer-se a reforma eleiLoral, e a querem por um novo
systema que mude radicalmente o regimen actual, pas
sando-se para a eleição directa. A eleição directa, na
opinião mesmo de conservadores disLinctos, não póde
ser decretada sem reforma da constituição do Imperio:
(Apoiados .)

O SR, ANDRADE FIGUEIRA: -Ha meio de melhoraI-a
sem essa reforma.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Quer-se a reforma
da guarda nacional. Dizia um nobre e illustrado mem
hl'o desta casa, que tem assento do lado da minoria,
que esta reforma podia consistir pUI'a e simplesmente
em dissolver :.I guarda, nacional. V, Ex. vê o alcance
de uma tal refornia, Acabar-se com a instituição da
guarda nacional, ainda depois da reforma que ['ecebeu
Lia opinião conservadora!

H.eJol'ma judiciaria tambem se no reclama, não já
conforme as idéas sustentadas pl:!o nobre ministro da
justiça no senado, mas reforma aintIa mais liberal,
como a pretende a opposição liberal no senado.

SI', presidente, de que lado estão os reformistas?
Quem se mostra conservador mais progressista, mais
adiantado, nós, ou os iii ustres membros tIa minoria,
que assim nos censuram como retl'ogrado a 1'e peito
de reformas politicas"

GO



f o SR. ANDRADE FiGUEIRA:- Então o programma da
falia do tl,rono é uma mentira.

O SR. ANTONIO PRADO :-E' a consequencia.
O SR. P.IESIOI,::-<TE DO CONSELHO :-Sr. presidente, o

nobre deputado é muito illustrado para não compre
bender que 81:1011 mostrando a injustiça com que hontem
eramos ac~usados por esse programma, e com que hoje
somos accusados porque não temos dado impulso a
todas essas reform~s simultaneamente.

O SR. ANDRADE FlGUE'RA: -E' por isso mesmo, e
porque não têm sinceridade, pruclamam reformas que
não se fazem.

O SR. PHIiSIDENTE DO CONSELHO:- Hontem corteja
vamos o partido liberal, porque pretendiamos essas re
formas; hoje os nobres deputados reclamam por essas
reformas, e não vêm nisso nenhum cortejo á opinião do
partido contrario I

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Queremos emancipar o
paiz por meio da reforma judiciaria e da reforma elei
toral.

O SR. PRESlDENTE DO CONSELHo:-Prome1temos a re
forma judiciaria, e tivemos a fortuna que passasse
depois de lal'go debate, no senado; brevemente espero
que entre em tliscussão nesta casa. O nobre ministro
da justiça mostrará aos nossos amigos dissidentes que
as emendas por elle propostas no senado, de accõrdo
com a commissão de legislação, satisfazem melhor ás
necessidades publicas e se conformam mais com os prin
cipios e trad lções do partido conservador.

Iniciámos a reforma do estado servil.
Não pretendo suscitar agora a nossa dissidencia sobre

esta materia; fallo nisso muito de passagem, para jus
tificH-,nos da falta de iniciativa, da perda de te:nVo,
da inercia de que somOíl accusados.

O SR. ANDRAOE FIGUEIRA :-Nessa reforma andaram
muito adiantados!

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Esta reforma nós
a consideramos urgente, e esperavamos que ainda quan
do encontrasse resistencia, qU:J desde logo se manifestou
e mo ti vasse largo debate, todavia pudesse ser resolvida
por esla C:lmara em menos tempo.

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEiRA: - Oh! em meno
teml)o?

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Sobretudo, espe
ravamos que as nossas discussões não tomassem o ca
racter que assumiram; e se a dissidencia se não mani
fest.a. se tão profunda nesse momento. e tão calorosa.
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seguramente tel'íamos opportlmidade e disposição de
espirito para que algumas da outras reformas pudessem
serdi cutidasnesta casa. (Apoiados da maioria.)

Ti vemos no começo da sessão esperanças de que a
reforma eleitoral pudesse ser discutida este anno; mas
desde logo vimos que era isso imposssivel, e que fOra
11m grande esforço não deixar in~lecisa a questão servil.

OSR. ANORADIi: FIGUEIl\A. :-Pois ha de ficar indecisa.
porque não pas!'a no senad o. '

O SR, PRESIDENTE DO CONSELHO: -Neste caso, que ao
menos não fique indecisa nesta camara.

O SR. ANuRADE FIGUEIRA :-A indecisão continúa, e
ao contrario o voto de approvação da camara aggrava
mais.

O SR. PRE'HDENTE DO CONSELHO :-Temos sido accu
sados de fU'lIr aos debates, especialmente no que toca
ás leis fi lancl'liras. Esta ac::u<;ação, como tantas outras,
é inteiramr.nte infundada. Todos sabem que a discussão
dos orçamentos quasi sempre marcha lentamente, e que
rara éase<,são emqueo eXame desta importante lei não
sol'1'ra algum emb Iraço ou alguma irregulari:iade, se
lião nrsta camara, na outra.

-Se a discussão do or'çamento se conclue nesta camara,
quasi sempre elle chega tarde ao senado, e a discussão
alli não pMe ser tão ampla e regular como o foi aqui.

E"ta irregularidade na discussão das leis annuas tem·
se dado mesmo em sessões que não offerecem os inci
dentes desta, mesmo qualldo conjunctamente com as
leis annuas não se discute uma proposta como a refor
ma do elemento servil, que tem sido objecto de por
fiarIa deb;t te na camara dos Srs. df'PU lados.

O re:m'dio a este inconvenienle, que todos os annos
ou que l'fuasi todos os annos se lamenta, Sr. presidente,
é o que mais de uma vez lem ,:ido lembrado e ainda
não se procurou pôr em execução: aduptar outro pro
cesso pa I'a as discussõel' da lei de re('ri la e despeza do
Estado, separando os orçamentos dos diITeI'entes minh
terias, é o meio suggeriuo, e que ainda este anno foi
aconselhado em um longo .pat'ecer da commissão da
Mesa do senado.

Separados os orçamentos dos differelltes ministerios,
quando se concluisse nesta camara a discussão de um
delles, poderia ser logo enviado aO senado, e assim as
duas camll'as occupar-se-hiam ao mesmo tempo com
os projectos em que se consignam as despE'zas do Estado,
em que se contemplam todos os seus serviços, onde se
decretam os impostos, e que constituem sem duvida o
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aSSUlllpto mais uigno do trabalho annual (]os repl'eselJ
t.antas l1a nação cm nossa fórma de governo. (Apowdos.)

Aconselhou-se a nomeação de commissões de ambas
as camaras para que propuzessem este meio de discus
são sobre as leis do orçamento; a idéa tem sido mais
eLe uma vez iniciada, mas não se tomou ainda provi
dencia alguma·. Bom serviço pre!'taria qualquer mem
hro desta caSá que désse ntlcnção a tão reconhecida
necessidade, chamando a seu exame quanto se tem
ponderado, e suggerindo o alvitre que parecesse mais
conveniente.

O nobre deputado pelo municipio neutro disse ha
pouco em aparte: « E como irá a lei do orçamento e31e
anno? » Mas, senhores, o que acontece este anno não
é porventura muito mais expl.icavel do que o facto que
deu-se em Hl69, e que ha dias fui obTigado a recordat'
no senado?

O Sn. DUQUE-EsTRADA TEIXEIRA :-Não apoiado.
O SR. PRESiDENTE DO CONSELHO :-Em 1809, dirá o

nobre deputado, discu tiram-se nesta casa os orçamen tos.
Oprojecto de lei eJe orçamento foi para () senado, é ver
dade, mas não passou, e não passou porque, senhores?
Porque a opposição do senado, a exercer o seu livre
direito de exame, não permittiria que a lei passasse;
propôz um accôrdo 30 gabinete. E~se accônlo consistia
em separar-se daquella lei um dos artigos additivos.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:-V. Ex. mostra-se muilo
amigo de accórdos.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Eu peço licença ao
n?bre ~eputadó'~~o 4. o districtodo Rio de .Janeiro para
11lStoflar este fac 00-. Se a palavra accôrdo não é a
mais apropriada, se sôa mal aos ouvidos do nobre de
putado, eu não poderei substÍlUll-a por desaccórdo,
mas fuggira-me outro termo que mais Jhe agrade. .

A opposição no senado prop6z ao governo a separa
ção de um al'tigo addilivo desse projecto de lei, e com
essa separação a lei de orçamento passaria, a opposi
çãonão lhe poria embaraço. Um membro do gabinete
aceitou o alvitre otTerecido pela opposição no senado,
mas esta solução não prevaleceu; o nobre ex-ministro
do imperio, membro do gabinete de 16 de Julho, enten
deu que não lhe ficava bem a separação do artigo. O
ministerio, cedendo ao~ escrupulos desse illustrado mi
nistro, fez questão, não ndmiLLiu a separação do artigo
e veio a esta camara pedir uma resolução prorogativa
da lei de orçamen lo an lerior.

O Sn. ANDRADE F1GT.lE1RA:-ProcPllpu mnilo bem.
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o Si::. PflESIOKI TE DO CONSELHO :-Passou en tão, Sr.
presidente, a resolução n. o f7nO de 20 dc Outubro ele 1.869.

Ficamos, por causa desse incidente, s~m ld de orça
mento para o exel'cicio de iS69-1.870: este exercicio
foi regido pela mesma lei que já tinha regido dous
ou tros, os de 1867-,1868 e de 1868-1869.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Com gl'andes modificaçõe
attendendo ás circumstancias,

O SR. PRESIDENTE DO CONSURO: --Sr. presiden te,
V. Ex:. vê como é desigual a logica do nobre deputado;
assemelha-se a uma logica de que nos fallava aqui um
illuslrc deputado pela provincia de Minas, de saudosa
memoria, o Sr. Paula Candido. Os nobres deputados,
quando se trata da resolução actual, dizem: « proroga
se uma lei ele orçamento feita para outras circumstan
cias; as despezas alii contempladas não podem ser em
tudo e por tudo transpol'taelas para o exercicio a que a
resolução é destinada. D Eu pondero-lhes ainda uma vez
que, pela resolução de 1.86!J o exercicio de 1.869-1.870
foi regido pela mesma lei que regera os dous exercicios
anteriores. Acaso a re:-olução de 1.869, no que disp(}z a
respeito de impostos, alterou todas as verbas do orça
mento que applicou ao novo cxercicio? Seguramente
não.

O SR. ANDRADE FIGuELRA:-Alterou profundamente.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Os inconvenientes

que os Dobl'CS deputados ponderam agora, davam-se no
mesmo, se não em maior gráo, naquella occasião.

O SR. JUNQUEIllA:-Apoiaelo.
O SR. PRESlDENTE DO CONSELHO :-Se o governo unica

mente por um artigo additivo, que não continha dis
posição essencial, não duvidou abandonar o projecto de
lei de orçamento para o exercicio de 1869-1870, e con
tentou-sc com a resolução desta natureza; se elle uni
camentc, ~om a separação desse artigo, teria uma lei
normal de orçamento para o exercicio de que ent,ão
se tratava, (~ não viu grande inconveniente em pres
cindir desse meio e adoptar a resolução proroga Liva, como
:, que os nobres deputados, que devem estar convenci
dos de que a discussão regular da lei de orçamento,
este anno, não poderia ser feita em tempo, Hem mesmo
nesta quanto mais na outra camara,- censuram-nos
porque apresentamos uma semelhante resolução?

O SIl. ANDRADK FIGUEIRA: -Não podeda ser fci ta este
anno, porque o governo não quiz.

OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Eu não trago o facto
de 1869, prlo qu:l1 me considp1'n tamhl'm. re5ponsavel.
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porque era membro jesse gabinete, posto qUI estivesse
então fóra do Imperio, pua censurar o ministerio de 16
de Julho; nem mesmo tive occasião de bem pesar todas
as circu,mstancias que influiram no animo do governo
para não aceitai' a proposta da minoria do senado.

Trago o facto, porque abona o 11(:)SSO procedimento.
QSR. ANDRADE FIGUEIRA: - Não abona.
O SIt. PHESIDENTE DO CONSELHO: - E como elIe não é

unicamente obra do actual ministro da fazenda, tem por
si a autoTielade ele outros membros do ministerio de 16
de Julho, vem perfeitamente em nosso apoio, e os nobres
deputados, que ªprovaram a resolução prorogativa de
1869, em circumstancias diversas, por menos imperiosas
não procedem com justiça, quando levantam tontas
objecções á resolução que ora se discute, (Apoiados da
maioria e apaptes.)

Faço esta observação, Sr, presiden.te, não esperando
convencer desde já os nobres deputados, que me res
pondem por não apoiados. Mais tarde, porém, quando
elles reflict~m com toda a calma, fóra da influencia das
prevenções aGtuaes, hão de rp.conhecer que não têm razão
na impugnação que fazem a este projecto de reso
lução. (Não apoiados e apoiados.)

Sr. presidente, o que pretende o ministerio com esta
resolução? Pretende, como se disse, uma dictadura ?
Pretende arbítrio? Pretende evitar debates? Uma
breve anaJvse demonstrará o contrario.

Nós temos lei de orçamento para todo o eurcicio
corrente ele 1871 a 1872; em Maio, e não seria a pri
meira vez que se désse este caso, poderiamos então
pr(i)pôr uma resolução prorogando a lei actual para o
1. o semestre do exercicio seguinte, emquanto não se
promulgasse a nova lei. QuaBdo, pois, apresentamo
esta resolução, o que temos por fjm é justamente
evitai' o arbítrio (apoiados da maioria), e não colIocar
o governo na contingencia de não expedir as ordens
para o novo exercicio de 1872 a 1873, a tempo de
terem execução desde o primeiro dia do seu :lo o se
mestre.

Se quizessemos aqui evitar debates, repito o que disse
ha dias no senado, não apresentariamos a resolução,
deixariam os coner o tempo, o resultado está previsto
por todos os nobres deputados, não teriamo<; este anno
lei de orçamento. Ora, as discussões dos orçamentos
não nos fariam ouvir nem mais nem menos do que temos
ouvido em tantas oGGasiões. (Apoiados e não apoiados.)
Us nobres deputados, a proposito de todos os projecto<;,
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de tOllas as moções trazidas á ordem do dia desta casa,
não e~pendem as suas consideraçõ.'s sobre todas .essas
qup.stões politicas e admini!'trativas?

O SR.. ANDR.\DE FIGUEIRA:- Vagamente, pOI'que o
tempo não chega.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Logo, não tem fal
tado aos nobres deputados, uem lhe~ faltará, ainda
mesmo sem a discussão de cada um dos orçamentos qile
estão por examinar, opportunidade para darernlargas
ao seu desf'jo de censurar-nos.

UM SR. DEPUTADO :-Esse direito queriamos exercer,
mas não se no!' dã tempo,

(Ha outros apartes.)
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Fallo em censura,

Sr, presidente, não pOl'que os nobres deputados não dis
cutam pua esclarecer-nos, mesmo p Ira auxiliarem-nos
com as suas luzes, mas porque os nobres deputados
dizem que fug-imos ao debate com medo do seu exame,
logo, com medo de suas censuras; é por isso que fallei,
não no direito de exame, mas sim no desejo de censurar,
e observei aos nobres deputados, que muitas e oppor
tunas occasiões têm tido para censurar-nos, e creio
que a respei to de censura os nobres deputados devem
ter consciencia de que lhes estamos devendo muito,
porque têm sdo prodigos.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:-Tantos são os actos cen
suraveis que o ministerio tem praticado I

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO:- !tias, Sr, presi
dente, eu devo circumscrevel'-me ã materia em dis
cussão, e, pois, passo, quanto me aux.iliar a memoria,
ás interpeliaçõés que os nobres deputados dirigiram-nos
relativamente ã resolução que se discute.

O nobre deputado pelo municipio neutro, al>sim
como o illuBtl'ado orador que hoje fanou, observou-nos
que a resolução, prorogando a lei do exercicio cor
rente. podia não satisfazer ás necessidades do exercicio
futuro por um lado, e POI' outro lado podia autOl'izar
despezas que são pl'ivativas do exercicio actu:)!.

A resolução de que se trata proroga a lei vigente
sómente para o primeit'o semestre do futuro exercicio
de 1872 a l873, e esta prorogação só póde vigorar
emquanto não fõr promulgada a nova lei de orçamento.

Para o t, o seme. tre desse exercicio, dado que a re
solução tivesse de vigor'ar em todo elle, é de esperar
que a despeza ordinaria, autorisada na lei vigente,
baste; quando não bastasse, ba os recursos legaes IJ ue
lião . ão r vogado. ]lar esta dLposição.
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O 8R. DUQUE-Es'J'flADA TEIXEiRA: - Crellitos extrao["
dinarios I Magna spes.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Não pMe hHer,
Sr. presidente, duvida alguma de que autorizações
dadas na lei vigente para despezas só proprias do
exel'cicio corrente não são applicaveis ao i. o semestre
do exercicio futuro a que se refere a presente re
solução.

Não é possivel entender-se, e nunca assim se en
tenderam as resoluções prorogativas, porque todas ellas
incorreriam na mesma censura; não é possivel SUppÔf
que serviços já feitos ou autorizados, que só eram
proprios de um exercicio, por uma resolução destas
se estendam a outro.

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-Então Oque é que
se estende?

O SR. PRESIDENTE DO COo SELHO : - As despezas e a
receita ordinaria.

O SR. A 'DRADE FIGUElI\A :-Mas fica a verba maior
do que comportam as necessidades do serviço ord inario.

O Sn. PRESiDENTE DO CONSELHO :-Está claro, Sr. pre
sidente, que uma resolução prorogativa de orçamento
não é um orçamento preciso. Se a propria lei de or
çamento, destinada ao exercicio em que deve reger,
nem sempre calcula precisamente toJas as verbas de
receita e despeza, como pl'etcnde o nobre deputado
que por uma resolução destas, por um expediente que
as circumstancias tornam urgente, imperioso, se cal.:
cule exactamente quanto se ha de despender e arre
cadar no -1.. o semestre do exercicio futuro, que deve
ser regido por osta providancia legisla Liva ?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Demonstra que não se
deve tomar esta resolução, e sim fazer orçamentos
legaes.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Seguramente que
esta resolução não pMe constituir regra, um meio
ordinario; mas agora, como em 1869, como em 1866,
como em varia ou tra5 occasiões, ellas são uma ne
cessidade.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-A de 1869 era mais com
pleta do que a actual, modificára a lei de orçamento.

O SR. PRESIDENTE DO Co 'SELBO :-0 nobre deputado
obriga-me a alongar sem necessidade o me!! discurso,
abusando da paciencia daquellos que me ouvem. (Muitos
não apoiados.)

A resol~ão de 20 de Outubro pelo que toca â de~
peza e receita ol'dinaria nada inpovou: o que fez foi



creal' alhuns impo lo. no\'o'. E querel'iam os nobre
deputado que agora e repelisse o que já fez e sa reso
lução? que se decretassem pela pre. ente re. alução im
postos que já est-ão em vig'Ür? ..

a SR. ANDRADE FWUEIHA :-Não 'é isto.
a SR. PnESIBENTE DO CONSEI.HO :-Pois é a diITerença

que ha en tre a resolução de 1869 e esta.
Mas diga-me o nobre deputado qual é a sua OJl

jecgão, porqne nãD desejo a.gumen tal' por argu
mental'.

a Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-A minha objecção é que
caso se toma se uma resolução, e tomassem as me
didas necessarias sobre impostos e despezas como se
fez cm 1869; mas não que se tomassem as me ma.
daquelle anno.

O SR. PIl.ESIDE~1'E DO CO:\"ELHO :-A objeoção do illCls
tre deputado é que nesta resolução não se tomam provi
dencias a respeito de imposto., como se tomaram OI 1
1.869. Aesta objecção do il1ustre deputado, do modo por
que novamente a formulou, respondo que impostos não
podem ser creados todos os annos. O systema tributa
ri'o não pMe variar de anno em anno.

a Sn. Al DRADE FIGUEIRA:-l\1as podem ser modifi
'Cados.

a SR. PnEsmENTE DO Co SELUO :-E o são elfectiva
mente; não, porém, na escala que seria para de ejar,
porque subsistem as razões que aconselharam a creação
dos impostos com que se augmentaram as rendas publi
cas. a nobre depu Lado sal)e que os encargos da guerra
não desapparecel'am com a ter1l1inação della. Ahi está
a grande di vida com todos os seus juros, com todas as
suas taxas àe amol'tiza~ão, ahi estão despezas da guerra
dependen tes de liquitlação; a lista das pensões, por
exemplo, dadas em I'emunerayão dos serviços prestados
nessa guerra ainda não está fechada.

Se estas são as circumstancias da administração publi
ca, como querem os illustres deputados que nós agora
proponhamos reducção de impostos?

a SR. ANDRADE FiGUEIRA :~Vou propôr. Se a guerra
não está acabada para reduzir impostos, tambem não está
para se adoptar a reforma servtJ.

a SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Ahi está o elemen
to servil como razão de tudo!

a SR. ANDRADE FIGUEIRA : - E' preoccupação de
V. Ex.

a SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -A reforma do 'sLa
do. ervil não pMe rl ixar ele merecer a maior coa 'ide
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ração no goycrno, como a tem merecido aos illustres
fleputados; portanto, a dizer-se que o governo se pl'e
eccupa com uma medida tão importante, de tanto aJ
cance mOl'al, politico e economico, como a reforma do
estado servil, é censura que nos não ma?;ôa.

O SR. DUQUE-ESTRADA TElXElHA:-Mas não devemmos
trar-se exclusivista.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELlIO:-Não somos exclu
sivisLas. Já disse ao illustre deputado que nos occupa
mos com outra reformas, brevemente virá :1 reforma
judiciaria, e quero vel' como os illustres deputados a
recebem.

O Su. ·ANDRADE F1GUEIRA:-Hei de combateI-a afou
tamen te.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Portan to, já vê V.
Ex. ns difficuldades que enconLram mesmo as reformas
que nada têm com o eIemeo to ervill

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Aquella tem tudo.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELlIO: -Os illustres depu

tados não me deixam concluir hoje o meu discurso, sou
obrigado a cada momento a explical' o verdadeiro sen
tido de minhas palavt'as, porque infelizmente não sou
comprehendido por SS. EEx.

Eu disse que a reforma judiciaria nada tinba com o
elemento servil. Vamos a ver se o justifico. Eu enten
dia que uma lei de organização judiciaria não póde ser
subordinada ás necessidades que esta ou aquella refor
ma traz comsigo. Oque póde acarretar a reforma do es
tadoservil, segundo as previsões dos nobres deputados?
Necessidade de emprego da força policial, de providen
cias a bem ela segurança individual e publica. Pois a
lei da organização judiciaria tende n ofJerecer estas
garantias para todos os tempos e para todas as circum
stancias, salvo o progresso natural da legislação.

Eu não posso agora discutir a reforma do estado servi I,
temos uma 3.' discussão.

Q SR. ANDRAfiE F1GUEIRA:-Veremos.
O SR. PIl.ESIDENTE DO CONSELHO;-V. Ex:. não per

mi tte que haja 3.' discussão?
OSR. ANDRADE F'IGUEIRA :-Eu elescjo-a, mas duvido

muito que a tenhamo.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-E então veremos

estes inconvenientes que os illustres deputados apon-.
tam. Agora devo prosegull' na discussão elo projecto de
lei provisor ia do orçamento.

Oillustre deputado pelo municipio neu Lro,assim como
o illu.Lre deputario pelo 4.° di tricto, perguntaram qual
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a nece 'sidade das autorizações que se especificam nos crif
ferentes paragrapllos desta resolução. Di:;seram que estas
despezas já estavam autorizadas, e que, portanto, era es
cusaclo uma nova autorísação nesta lei.

Creio que foi esta uma das observações do illusLl'e de
puLado.

O SIl. DUQUE-EsTUADA TEIXElllA. :-Perdão I O qua
disse foi: como é que com a simples pro rogação do 0['
eamellto, que não cunsignava estes fundos, se dá
remedio? Ou havia fundos ou não.

OSR. PUESlDENTE DO Co 'SELHO :-Já comprehendo o
pensamenLodeS.Ex. Mas o illustl'e deputado pelo 4. 0

disLricto disse que aquellas despezas já estavam auto
rizadas.

Mesmo as despezas vOLadas consignando creditos e 
peciaes devem ser aqu i especificadas. A lei do orça
mento de 1.860 dispóz que os creditos especiaes não
poderiam vigorar nos exercícios futuros, mesmo na·
parte remanecente, sem nova autorização legislativa.
Eis-aqui a razão por que se especificam nesta resolução
varios crcd i tos cspeciaes, conced idos por disposições
que aliás estilo em vigor. Em virlude da lei de 1860,
se esses credi tos não fossem aqui mencionados, seriam
considerados extinctos.

Quaes oSllleios, perguntarão os illusLres deputados,
por que estas despezasserão feitas. Os fundosse tit'arão
dos meios autorizados na lei de orç3mento, que esta re
solução pt'oroga" das rendas ordinarias.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA :-Não chegam.
OSR. PRESIDENTE DO' CONSELHO :-Diz o illusLre de

putado: « Mas essas rendas ordinarías não chegam. »0
iUustre deputado não aLtende a que por esta resolução
se provê á despeza do 1.. o semestre do exercicio futUl'O,
e não a toda a despeza desse exercicio. Ora, é impos ivelo
que as previsões do orçamento para um exercicio inteiro
não' attendam ás necessidades ordinarias de um se
mestre de outro exerci cio .

O SR. ANDRADE FIGUElRA :-Não' porque só se dcyc
contar com a receiLa de um semestre.

O SR. PUESIDENTE DO CON ELHO :-Ell vou responder
ao j]/usLre deputado.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Não pMe responder.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Isto é materia po

sitiva; nem o il1ustre depu Lado póde improvisar sobre
esta materia, nem eu. Portanto, um dos dous tem razão.

Eu quero preci"ar uas objecçõe de modo 3 não ti
rar-lhes sua força real.
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o illuslre ueputado acaba de ODSCl'Yal' queJlo 1.0 e
mestre a que se refere esta resolução não havera senão
a renela de se semestre, e que essa renda não póde chegar
lJara a despeza.

A' objecção de que as despezas autorizadas por esta
resolução, que devem ser fei tas no 1.0 semestre de
1872-1873, poderão exceder as previsões do orçamento
actual, respondi que não é de presumir que as despezas
de um exercicio sejam inferiores as de um semestre, e
que, portan to, haverá recursos para o serviço publico
nesse periodo. Agora observa o illustre deputado: « mas
note-se que no 1. o semestre do exercício futuro não terá
senão a renda desse semestre. D Aeste reparo do iIlustre
deputado eu respondo que isto acontece em todos o
annos financeiros; no 1. o semestre de cada anno não se
póde con tal' senão com a recei ta desse semestre.

O Su. SOUZA REIS :-Não destróe a observação do ít
lustre deputado.

O SR. JUNQUEIRA :-Além disso, tem a emissão de oito
mil contos pOI' anticipação.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-0 que estou di
zendo é incontestave!.

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEInA :-l\Ias tiremos as
conclusões.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Quando a rencla
arrecadada em qualquer periodo de um anno Linanceiro
não chega para as despezas des e anno, ba o recurso
que todas as leis de orçamen to au torizam, o da emissão
de bilhetes até certa somma por anticipação' de receita.
Este recurso dá a re olução actual, porque proroga
todo os meios ordinario autorizados na lei vigento
de 1871-1872.

O SR. DUQUE-EsTU.\DA TEIXEInA :-Logo, em vi i-tude
\lessa autorização não podia lançar mão de- meios ex
Iraordina rios.

O Sn. PRESIDEl '{'E no Co. SELHO :-Quae são os meios
cxtraordinarios a que e refere o nobre deputado?

O Sn. DUQUE-ESTRADA TEJXEIRA :-Operaç-ões de cre
l! i lO, emi ,ão de papel-moeda, ele.

O Sn. PnE mENTE DO CONSELHO :-Sr_presidcn te, para
:IS des-pezas ordinarias seguramente que a resolução
não autoriza operações de credito' mas o nobre de
pulado abe que temos uma divida lluctuante, e que
jliU'a o re gate de;;sa divida 111 governo cOlltinúa au
torizado e póde fazol' operaçõ€s de credito.

O n. ANDUA DE FIG ELHA:- Mui lo res tI' ictaJ1l n I '.
O R. PnE IDEi'iTE DO CON5ELUO:- Ião estou pr '-



cisando agora a ,0lUllla des a autorização. Temos ou
l~âo uma divida fluctuante? Está ou não o governo
autorizado para resgataI-a? '

Por anticipação responderei aqui a uma duvida do
nobre deputado. Os ultimos emprestimos 'con trahiclos
podiam amortizar toda a divida Ouctuante, mas a ca
mara sabe que, pela lei do credi to para as estradas de
ferro, mandou-se distrahir do omprestimo externo
20.000:000~ para serem ajJplicados ás obras da estrada
de ferro de D. Pedro II. E' claro, pois, que a divida
l1uctuante, que podia ser toda resgatada com o pro
ducto desses emprestimos, não o será; conseguin temen to
que ficarão na circulação pelo menos 20.000:0000 em
IJilhetes, se por outro meio não forem resgatados.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Ainda ?
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO :-Hoje temos o que

mostra a est'imativa do exercicio de 1870 a 1871., distri
lmida, hadias, nesta casa. Creio que é 32.000:000BOOO.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-E' 32.000:000~ até 30
ele Junho.

O Su. PRESiDENTE DO CONSELHO :-Exactamente, até
ao ultimo de Junho havia em circulação 32.629:ÕOO~.

Applicados os emprastimos ao, resgate da divida fluc
tuante, ficaria ella completamente amortizada; lUaS
como já não podemos dispÓ'r da totalidade do ultimo
emprestimo externo, porque a lei applicou delte
20.000:000~ para a estrada de ferro de D. Pedro II,
segue-se que ficarão na circulação 20.00Q:000~ em bi
Ihetes.Para o resgate desta parte da divida fluctuante
subsiste a autorização que se contém no art. 1.2 da
lei vigente, e que em virtude desta resolução será ex·
Lenshra ao exercício fu tUfO.

Aqui' temos, pois, que para este fim declara o go
verno poder fazer operações de cred ito, e deve fazêJ-as,
se fór indispensavel o resgate dos bilhetes do thesouro.

O 8n. ANDRADE FIGUEIRA :-J\1as para que na reso
.J ução essa au torização?

O SR. PRES'lDENTE no COI sELr~o :-A autorização neste
J)l'ojecto de lei é necessaria pelo seguinte motivo:
O arL. :12 da lei ele 27 de SeLem]}ro de :1870 dava
uma autorização ampla para o resgate de toda a divida
fluctuan Le ; a lei de credi to, distl'a1J indo dos emprestimos
contrahidos para esse resgate 20.000:0008, permiLtiu,
ipso facto, que o goyel'110 conserve na circulação aLé
20.000:000~ de bilhetes da divida anterior, salvos os
8.000:000# que pócle emittir por anLicipação, e que
<.levem ser reliral!os dentro elo exerci io. Especificando
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'sla autori~ação, o govel'l1ü teve em vista precisamen·
te não suben tender uma autorização desta na tureza ou
para operações de crediLos, unicamente pela resolução
prorogativa da lei anterior •..

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Isso não era suben tender,
era dar lodo o errei to ii lei do orç amen LO.

O Sn. PRESIDE TE 00 CONSELITO :-... porquan Lo, send o
a prorogação 1llna lei provisoria de orçamento, devia
se ter em vista principalmente a despeza e a receiLa
ordinaria; as autorizações para operações de credito
cladas em uma lei não se devem considerar subsisten tes
em outro exercicio, se não forem applicadas expres
samente a esse oxercbo. (Apoiados da maioria.)

O governo, pois mostrou-se escrupuloso respeitador
dos principios que devem reger esta ma teria. (Apoia
dos da maioria.)

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Então convém acres
centar um paragrapho.

O Sn. JUNQUEIRA :-Declal'a S. Ex. que a autoriza
~ão do art. i2 ubsistc para o exercicio futuro, assim
como no conente; mas sómen te em relação áquella
somma de 20.000: OOOJ~; não qtliz autorização ampla.

O Sa. ANDRADR FIGUEIRA :-Então já sei que não
quer pagar o dote á Sra. Princeza D. Januaria, nem
quer resgatar tambem o papel-moeda.

O SR. PRESIDENTE DO CONSEI.MO: -Sr. presidente, como
prever todas estas objecções?

Dote áS. A. a Sra. D. Januaria I Pois o meio por
que este dote deve ser pago não está previsto na lei?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:-Está no art. H da lei
do orçamen to.

O SR. PnEsIDENTE DO GoN ELlIO :-Sim, senhor; e
não ha de ser pOI' emissão de apol ices?

O SR. ANORADEFIGUEIRA :-Por operações de credito.
O Sn. PnEsIDENTE DO CONSELHO: -Esta é lei especial,

que tambem autoriza esse meios.
O resgate de papel-moeda.-Este resgate está au

torizado, mas quando haja excesso da receita so~re
a despeza; a lei não manda fazer operações de credüo
para resgatai' o papel-moeda; o que autoriza é que
a sobra da receita, se a houver, possa ser applicada
áquelle fim. Logo, para que os nobres deputados .trazem
estas observações, como se pudessem com ellas Impug
na t' a resolução que se diseu te?

O Su. A~DRADE FIG ElU.\ :-Por maioria de razão têm
proccdcllcia; sem aulorização não póde empregar o
::lldo~ .
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o SR. PRE'IDE:'\TE DO CO~SELHO:- Onobre deputado
esquece sempre que a resolução é para um semestre
sómente, se antes não róI' promulgada a lei ord inaria
do orçamento. Tenho, pois, respondido ás observaçõeR
do nobre deputado, segundo as quaes a lei de que e
trata, ora autoriza sem necessidade, ora deixa de dar
os meios precisos para as despezas que autoriza.

Censurou o nobre deputado que aqui se contemplasse
a despeza da garantia de 5 % ao capital adcHGional da
estrada de ferro de Pernambuco, exclamando: «S,
em conformidade da lei de credito para as estradas de
ferro, tendes em vista o resgate das estradas de Per
nambuco, da BJllia, de S. Paulo, como quereis tornaL'
effectiva esta garantia, ou porque tratais de garantil'
o capital addicional? »

A resposta, Sr. presidente, é obvia; não sei como
escapou ao nobre deputado. Estamos ou não obrigados
ao pagamento desta garantia? Quandopoderá cessar este
pagamento? Depois do resgate da estrada; Dlas elll
quanto a estrada não fór resgatada, a obrigação sub
qis te, a ga ran tia deve ser paga.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Mas não pretende resga
taI-a até Junho do anno que vem? .

O SR. PRESIDENTE no CONSELHO :-1\1<1S aquillo que o
governo pretende é cousa infallivel, é desde já um
facto consummado, em consequencia do qual se dis
pense autorização para despeza obl'igada '?

A obrigação ele pagar esta garantia existe, ella cessará
por algum novo contracto; este contracto não depende
sómente do governo, depende de accôruo com os inte
ressados; se der-se a innovação, se cessaI de facto a
garantia, cessará a despeza, a autorização ficará sem
elTeito, será uma despeza a annullar. .

Sr. presidente, a resolução ele 1869 creou algnns im
postos e supprimiu outros, porque então as circum
stancias assim o aconselhavam. Estas di. po:;ições da lei
de 1.869, como ha pouco ponderei, attenderam ás neces
sidades do Estado, necessidades que subsistem e subsis
tirão por algum tempo.

Eu não podia repetir neste projecto de resolução
aquillo que já era lei. Eu quizera, como os nobres de
putados, que agora pudessemos melhorar a condição dos
contribuintes, reduzindo alguns dos oous que sobre
alies pesam; mas não é possivel que desde já o façamos;
e nem mesmo possuimos daelos sufficientes para esta
belecer um novo systema tributnrio, como parece que
de"ejam os nobres dern taclo~ .



E tá reconhecido que a renda orçada apenas chega
l)Ura ~s rlespezn ordinarias, e se isto é assim, como po
deria reduzir impostos, supprimindo alguns elos meios
de receita sem desequilibrar o orvamento do Estado,sem
trazer-lhe uma grande perturbação, sem dar margem
a um grande deficit '!

Na resolução trata-se da porcentagem addicional cal
culada sobre os direito. de importação. A lei de 1.869,
que creou esta porcentagem, determinou que ella fosse
sendo diminuida na razão da subida do cambio acima de
iS, que foi o ponto de partida para aqueHa fixação.

O nobre deputado pelo municipio neutro, em umde
eus quesitos formulados cm requerimento, ha poucos

dias lido nesta casa, pel'gunta ao governo como foi cal
cula'.la a ultima porcentagem sobre os direitos de im
portação. Estas taxas são aCLualmente 34. e 25 %; pela
lei de 1869 eram de 40 e 30 %, correspondenLes ao
cambio de 1.8.

As porcentagens actuaes foram fixadas quando o
cambio estava a ~H; o nobre Visconde de Itaborahy fez
a reducção de conformidade com a lei, que manda
tomar como termos :le proporção o cambio das porcen
tagens primitivas, isto é, o de 18, e o cambio do dia ou
o termo méd io dos ultimos 12 mezes. Sendo este termo
médio 21, fez-se:l proporção na ordem inv rsa, 18 para
21., como a porcentagem de 21 para a porcentagem 40 ou
30, correspondente ao cambio rle 18. O nobre deputado
sabe que, nas proporções de ordem in reI'. a, um termr
com o seu relativo occupam os cxLremos,e o outro termo
com o seu relativo, o lugar de meios.

Se procura semos o termo médio dos ultimos 12
mezes, teriamos um cambio inferior a 25. O cambio
actual estã abaixo de 25, e não é provavel que chegue a
25 no mez proximo. Se, pois, no mez proximo tives
semos de executaI' a lei de 1869, teríamos de fazer a re
ducção proporcionada a um cambio inferior a 25. As
taxas que fixa a resolução correspondem ao cambio de
25, e portanto offerecem maior abatimento no imposto
do que o permittiria a lei actual. A reducção é fixada
annualmente tres mezes antes, para que chegue ao co
nhecimento de todos os interessados. Não é fixação per
manente, para o anno haverá nova reducção, segundo o
curso do ca.mbio.

Devo ainda notar que desprezei as fracções, estabele
cendo as porcentagens de 28 e 21..

OSR. ANDRADE FIGUEIRA :-Podiam ser ainda mai
reduzidas.
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Ü SIl. DUQn-EsTIUDA TEIXEIn.\ ;-Em todo o C:1.-0, o
t~ommercio !lcou aggra vndo.

O Sr.. PIlEglflE:XT~: no CONSELHO :-Senhol'Cs, os nobr S
d putados di7.em islO, r. podúm c1i7. I-o sem nenhum
I'f)(;eio de respons:Jbilidade, pOI'LjUO não estão na admi
llistraçJo publica; se estivcssl'l1l na posição cIe mi
nistros, haviamde colher inform'lçue->, () rrconheccl'lam
I[ue nãq é possi el t'ctluzir impostos (lrlJitr<lriamente,
quo é pI'cciso altender ás necessidallcs do Estado, aos
seusrecursosactuaes, para ver lJ.ue allivio scp6decon-

eder ao eon tl'ibninte.
O SIl. Ou')uE-EsTflADA l'EIXEIR.\ dá um aparte.
O SIl. PllESIDG:'{TE DO CO:'/SILLIIO: - Eu estou ponde

rando que 03 nossos encargos são granue , que a renda
ardinaria do Imperio apen1s chega para as despezas
ordinarias. Todos e. te conselhos ele economia, de oou
Gcssões ao comlllercio, á lavoura, ao contribuinte em
geral, são bons, elevem ser acei tos; mas cumpre tambem
satisfazer os grandes encargos que nos legou a guelTa,
como é preciso por ontl'a pnrte prcstar au;úlio ás es
tradas do ferro, cuidar da aCfJui ição de braços livres.
da instnfcção publica, que o nobre eleputado deseja
--er desenvolvilla, o sabe que Cll tambem sou pal'tidal'io
desta iJéa, pOl'que é uma da. primúiras ne ossi(lades elo
paiz dilTundir LI insÍl'llCçãlJ pro!1ssional. (Apoiculos.) E
como será passiveI attentfer a todos os ompenhos e me-
hora men tos urgentes, rcduzindo mui to os im pos tos?
Q SR. ANDll.\DE FlGURInA: - O governo g-asta com a

imprensl e com outras cou. as, fJu não devia gastai'.
O SIl. PIlI'.:SlDE".'I1'E 110 CO:'iSGLIIO: - O nohre deputado

dizia-nos ha pouco, cm um d seus inccS3antcs apart s:
-Ha certos impostos quo, reduzidos, pI·orluy.eLU lhais.
En admitto ale certo ponto a proposir.ão do nobre de
putado, mórmente nos impostos sobre o consumo?
(IUando são cxag raelos .. ,

O Sn,- AI DlbDE FlGUEIRt\:-Como .ão os nossos.
O SR. PRESIDENTE DO Co_ SELIlO : -lfJO ha dl1V'ida que

a exageração ele Lacs imposto" uiminue a r nda, cm
Vey. de augmCnl.al-a; , portanto, a l"E'flu<"ção até CCI'to
limito pMe ser rant.ajo_a á ren:ia lo Estado o ao consu
midor: ma: noto-se que deve Inver um limite, porqnn
do contrario iriamo.; )'cdnzi do até ~begal' a zero.
(Ap0Íítrlos.) Oepoi s, o nobre clq)Utado sa bc tambem qur,
mesmo a l'edurr.ão nLiI, nos impostos que recahelll solJr(:
o consumo, nom sellLpro é suguida immediatamcntc de
augmcnto ue rc ld'l; esse allg lento apparecc mais tarde,
€', portanto é prr IS pr ,ver a !liminnição. qu.:l p. ()

li':!
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cffcito immediato. c agora fizessemos mail)l' reducção
nas taxas dos direitos de importação, lCl'iamos uma
grande diminuição de renda. Considerem os nobres de
putados que esta r~ducção, CJue proponho, traz uma di
minuição de mais de mil contos.

O SR. ANDRADE FIGUEInA :-Não senhor, não chega I;í.
O SR. PRESIDKNTE DO CONSELHO :-E' o calculo "feito

no thesouro por bons ari thmeticos.
O Su. ANDRADE FiGUEIRA :-E' pl'eciso SUPPÔI' que a

tarifa seja sempre a mesma.
O Su. PUESiDENTE DO CONSELHO:- P6dc-se fazer uma

reforma da tari Ca, mas preceel ida ue estudos accurados :
c, portanto, eu não estaria habilitado, como creio'que
ninguem o poderá estar, para fazel-a.

Sr. pl'esidenle, o nobl'e deputado pergllntou qual é
o estado de cousas sobre a moeda de bronze e a de
nickel.

O rela torio des te anno dá informaçães qua fi lo á moeda
de bronze.

O SR. ANDRADE FiGUEIIlA:-l\las quanto á de nickel,
nicklas. (Hilaridade.)

O Su. PRESIDE:'iTE DO CONSELHO: -Logo tr:ltarel11o~

do nickel.
O nobre deputado sabe, pelo relataria do anno pas

sado e pelo deste. anno, que o governo a principio en
commendou a uma firma social, 'Vatt & C., de Londres,
e depois á casa da moeda de Bruxellas o fabrico de
chapas para ser cunhada a moeda de bronze cm no~so

estabelecimento. Tendo-se, porém, reconhecido que a
ca a da moeda da cOete não podia fazer esse fabrico com
a brevidade neces aria, encommenclou-se a propria cu
nhagem á casa da moeda de Bruxellas. Em virtude desta
encommenlla e da cunhagem feita na casa da moeda da
cOrte, que produziu mais de tl'ezentos contos, recebeu
o thcsouro mais de tres mil contos em moeda de troco.

Não julgou-se necessario forçar a substituição da an
tiga moeda de cebre por esta nova de bronze. Não ha
veria conveniencia nessa substituição forçada, porque
o publico sentia não tanto a necessidade de uma moeda
mais perfeita como a escassez da moeda de troco. Ac
cresce que a antiga moeda de cobre, como sabem os
nobres deputado, tem um v<llor nominal igual, se não
inferior, ao valor intrinseco. Para sersub lituida,scria
necessario que o the ouro pagasse a difierença, e já a
experiencia ítinha demonstrado que essa moeda tendia
a desapparecer pelo seu valor intrínseco, para er em·
pregado o seu me raI nos usos inclu tria li.
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EnLão o gôv-erno determinou que na caixa da amor·
tização se substituísse o papel-moeda ue menores valo
res por essa nova moeda de bronze, e assim en trou
uma grande quantidade della na circulação. Posterior
mente se determinou que nas tl1esollral'ias de fazenda
,e fos e suo tituínclo a antiga moeda pela nova, á me
dida que a primeira entrasse nos seus cofres.

A emissão atê hoje fei La da nova moeda de bronze
estima-se em mil e tantos contos; temos, portanto,
ainda uma grande provisão desta moeda no respectivo
estabelecimento, cuja emissão se pro-cura acti vaI' por
todos os n)eios po siveis. Se não está toda em circula
ção, é porlJue não 11a conveniencia em forçar a sub
stituição. Assim o deliberou o nobre Visconúe de ILa
borahy, e eu não Lenho tido ra7.ão para proceder de outro
modo.

Pelo que toca á moeda de nickel, como tambem se
explicou no relataria deste anno, o meu antecessor ce·
Jebrou o contracto com o Sr. Joseph Allard, director
da casa real das moedas em BruxeUas, nos termos ou
sob as condições que se inseriram no lllesmo relatado.
A execução deste contracto, ou fabricação da nova
moeda de nickel, naquelle estabelecimento estrangeiro,
devia ser Hscal.isado pelo Sr. Stas, commissario rea L
elas moedas, mas elle mostrou escrllpulos em aceitar a
fiscalísação do contracto, c, pOI' outro lado, julgou-se
tambem que até certo ponto podia parecer olTensiva da
confiança que se tinha naquelle cstabelecimcnto a ins
pecção que se facultava ao minisLro do Drasil durante
o fabrico.

Presentes estas duvidas ao governo, procurei remo
vei-as, e já expedi novas ordens, que espero sejam
Executatlas, para se fazer novo contracto com o mesmo
AlIard, conseguindo-se mais alguma reducção no preço
elas moedas, por ter baixado na Europa o da materia
pl'ima.

Parece-me que tambem a respeito do nickel os nobres
dopu tados estão satisfeitos.

(Ha alJartes.)
Sem duvid!J. alguma que a acquisição deste novo

agente de permutas é necessaria, porque o publico pre-
. cisa de uma moeda legal intermediaria entre as de

bronze ou a de cobre e o papel de menor valor; dahi
essa invasão de bilhetes ou vales particulares, que
estão circulando, con tra a disposição legal, e com pengo
de pel'da para os seus portadores. (Apoiados.)

Sr. presidente, antes de responder, tanto quanto me



,eja pos:;irel nesta occ:l-iião, ã "i 'la d·tl.lllO:; L1l1t' O [j(J

bre deputado pelo 4." clislricto (lo Hio de Janeiro lilll
cou sobre todos os ministerio:" ,into nf'ccssiclade ele
éonsiderar uma ob:crv;}r;,ão politica do nobre dl'putado
jwlo município neutro, quc 111(' tinha eSl'apado.

O nobre deputado di se :-E:ita rcsoluç:lo é a flirta
dUl'a, ou t 'rã por um prep:JI'ar caminho para o liberaes?·

Que não é dictailLlrél, já moslrei: pelo contrario, é
respeito ã lei (apoindos), tem por fim evitar oatbitrio.
(Apoü,dos e apartes.) Caminho aberto para os Jib raes,
ve o nohre deputarlo, pelo qu já e:'l1Uz, Cj ue não podia
er esta resolução, po!'que qUt'Ol caida elo f' turo tpm

cónl1ança po presente. (Apoiados.) I'Ção no preocccupa
a iJéa elo umo l1ludan~a politica, procurallos cumprir
o no !'o tlever, livres de taos appreh"nsõcs.

Qualquer quc sl'ja o ministerio que administre o paiz,
em Maio do anno que vem terá lei ele orçamento sú
mente até Juuho: em Julho começa o novo anno f1nalJ
'eiro, c as ordens vara a receiLa e desp za do futuro
ex.ercicio deyem ser e_'pedidas muito antes, para que.
tenham execuçf[o eill todas (1S provincias.

lIa exem}Jlos de passarem resoluções destas em Maio,
mas estú patenttl (1 lodos que ellas não chegam a tempo
tle serem executadas desde o 1. o ele Julho nos pontos
mais remotos elo Impel'i~. A resolução, pois, é uma
necessidade para este minlslerio, para outro que aarac1c
mais ao nobro t1epu tado pelo mu nici pio nen tI'O {risadcts),
o para qualquer que no~ possa desagradar a n0, todos;

O Su. ANDRADE FIGDI!:IIU:- A l'esolucão era desne
ces aria; qualquer que seja o govel'l10,"lla de ga 'tal' o·
que quizer por meio de credito.

(I/a outros apartes.)
O SR. PRESIDENTE DO CON ELl:fO :-A resol u;ão actuaI

não coutempb despezas que nos ha do trazer a reforma
do estado senil. Foi outra objecção muito repetida.

Sr. presid nte, e, a reforma já é lei? (Apo'iados e
aparle6.) EmquanLo não for lei, a despeza que ella
acarretar p·óde er prevL ta e contemplada na lei de
orçamento? E os nobres deputados, que se mostram
tão pouco dispo tos a concorrer para o andamento
ue Le projecto ele lei, já queriam que ne I.a resolução
con, i~na semos verba para aquella de peza?

O R. A 'DR ADE FIGUErnA :-ITós não queremo cousa
nenllUma.

O SR. PRE lDE:'il'E DO COí'lSELI10 :-Agora reflicto que
o que o nobre deputado queria era qne aqui :,e fallass
cxpre.samcnt na Clu Ião do estado ~enil. .
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o n. ANDrtA DE FJ() ElnA :-Não !
O Sn. PnE,IDE."r!!: DO CONSELHO:- .... porqueentão

S. Ex. poderia discol'rer largamente sobre este a 
. nmpto.

O Sn. ANDRADE FlGUElI\A :-0 governo não quer.
O SR. PRES1DRNTE DO Co 'SELfIO :-Mas o nobre de

pul;tdo~ para fallar sobre a reforma do estado servil,
não precisa va que o projecto consignasse tal verba.

O Sn. ANDnADE F1GU!!:IRA :-E' que o governo agora,
depois da vinda do ui Limo paquete, não tem lanta
pressa.

O SR. rrlESJDE~T!!: DO CON~ELHO: - Se o nohre de
pu tado me di sesse onde tem o seu telep:ra'pho e quem
é o seu corresponden Le, eu lhe responueria. (Hilal'i
dnde.)

O Su. A 'DRAD!!: FIGUEll1A ;-Eu direi a V. Ex:.
O Sn. PnEsIDENTE DO CONSELHO:- Sr. prcsiden te,

quem ouvisse o nobre deputado pelo 4. 0 districto do
lHo ue Janeiro hoje falia I' so])re a proposta de creditos
supplementares extraordinarios e ue transportes de
verbas, proposta que está sujeita ao exame e approva
ção ua camara, acreditaria que o ministerio actual é
a unico responsavel por osses creditas.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Não.
O S1I. PRESIDE. 'TE DO Coo EL: J :- O nobre depu tado

se exprimiu por modo que todos p usariam que estes
creditos rep)'esentam despezas do curto periodo do
mini terio actual; mas quem examinar a propo~ta
verá que ella em pal'te trata de de pezas feitas no
rxercicio de ,1869 a 1870. Ora, eu creio que o mil1is
terio de 7 de Março de 1871 não existia no exercicio
de 1.869 a 1870. (Risadas.)

O SR. DUQUE-ESTRADA TKIXEIRA :-:Mas V. Ex. exis
tia, cal'l'ega com toda a responsabilidade.

Ü SR. Pu IDENTE DO Co 'SELHO :- Tambem V. Ex.
então DOS pre. tava o seu apoio (apoiados); portanto,
sobre o que diz respeito a 1869 e 1870, viremos folha,
porque tudo tem a approvação do no-lJre deputado palo
municipio neutro. (Apoiados e 1·isadn,s.)

O SR. ANDRADE FIGUEInA dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CON ELHO: -Estimo muito que

o nobre deputado me recordal';se este argumento.
V. Ex., Sr. presidente, ,eja juiz imparcial neste

litígio entre o nobre deputado pelo 4. o districto do
Rio de Janeiro e o actual ministro da fazenrJa. Ono
bre deputado está muito prevenido contra nós, e por
is o seu' iz esclal'ec.ido o 1 \'3 a illusrc:: Dílgl'ant s.



S. Ex.. tli"sc-nos: - Os ministros da marinha e da
~uerra do gabinete actual abt'iram dous creditos, que
foram superiores, excederam em muito a despeza effec
Uva. Pois, Sr. presidente, não é isto um caso raro,
pelo qual nos devemos applaudir, como nos applau
climos? Quem abl'e um credito e não o esgota, mas
apresenta uma grande sobl'a desse credito, dá prova
da sua boa fé, prova desejo de economia. (Apoiados).
Acaso, SI'. presidente, se ti\'es~cmos exhallrido ocredito,
estariamos ma is .i us tificados do que apresen tanjo sobras
superiores a 8.0JO:000~000?

E note o nobre deputado que estes creditos foram
abel'tos para despezas de 1870 a 1.871, e que neste exer
cicio o gabinete actual conta apenas o tempo decorritlo
de 7 ele Março a 30 de Junho.

O ministerio ela marinlla deixou sobras ele mais de
!.di92:000S, e o da guerra de mais de 3.742:000;~. Isto
pl'ova que os orçamentos que serviram de base para a
abertura deste credito não foram exactos, que as pre
visões dos contadores da guerra e dn marinba foram a
bem das despezas reaes; mas as sobras ahi estão, e' o
facto demonstra que esses creditos não foram abertos
por desperdicios, mas si m pa ra attentler às despezas
do E tado, como eram previstas pelos funcciona:'ios
compe ten tes.

O illustre deputado póde dizer que os orçamentos
que serviram de base a estes creditos não eram exactos,
que as previsões destes orçamentos foram além do-que
eITectivamente se podia gastar e se gastou; mas tirar
da existencia destas sobl'as argumento contra o es
pirita economico do govemo e contra a sua fiscalísação,
é o que o iIlustre depu ~ado não pMe fazer.

As despezas dl guerra e ela marin!la, mórmente em
circumstancias extraordinarias, e as actuaes são ainda
consequencia da guerra, não podem ser previstas ao
certo, são calculas muito falliveis, são despezas muito
variaveis; não admira, pois, que os creditos exce
dessem tanto a despeza real, mas as sobras ahi estão
para demonstraI' a moralidade e zelo da administração
publica.

03 illustres deputados seriam Logicos se dissessem
gastastes tanto, podendo gastar menos -j mas dizer que
o governo não esgotou os creditas que abriu para oc
correI' aos serviços publicos, c de certo fazer-lne um
elogio, seIU- o querer.

Passo agora a acompanhar o i1lustre deputado no seu
rapido passeio pel~s ditferentes ministerios. Rapido cha-
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mo-o eLl, não porque o illustl'e deputado não dissesse
muito, mas porque falIou muito depressa.

Perguntou o nobre deputado se o honrado ministro da
justiça abriu mão da idéa de coLlificar-se o nosso dil'eito
civil, trabalho que estava incumbido ao iIlustre juris
consulto o Sr. Augusto Teixeira de Freitas. Esta ne
ces'idade é l'econllecida por todos, e o nobre minis
tl:O da justiça não podia ser contrario a tão util ini
Ciativa.

O Sr. Augusto Teixeira de Freitas estava encarregado
de realizar esse illustrado pensamento, e não é o mi
nisterio actual que pMe ser re~ponsavel pOl' não estar
ainda redigillo o codigo, que não era obra de um dia,
mas de aturado trabalho.

O Su. ANDRADE FiGUEIIlA :-Elle já declarou que não
o faz mais.

O SU. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Ter-se-hia incum
bido a um illustre jurisconsulto portuguez, o Sr. Vis
conde de Seabra, a redacção do projecto do codigo
civil, visto o impedimento do Dr. Augusto Teixeira de
Freitas? O Sr. ministro da justiça foi ha dias intcl'
pellado no senado a este respeito, e respondeu que
a noticia não tinha fundamento, que o Sr. Visconde
de Seabra não fez oITerta alguma ao governo, e que,
portanto, não podia o govemo tomar semelhante de
liberação. O que consta é que o Sr. Visconde de Seabra,
que muito antes se oITerecóra para tomar a si essa com
missão scientifica, encarregára um amigo seu nesta côrte
de informar-se, attento o impedimento do Sr. DI'. Au
gusto Teixeira de Freitas, se haveria opportunidade
para aquel/a sua oITerta ser aceita. Não fez, pois, ofre
recimento algum ao govemo, e, portanto, não !la nem
podia haver decisão alguma a este respeito.

A censma recahe sobl'e facto que não existe.
Não me refiro ao illustre deputado pelo ~.o districlo

do Rio de JanflrO, que, se bem o comprehendi, não
fallou ironicamente, e sim mostrou que approvaria o
commetter-se esse trabalho a um jurjsconsulto tão il
lustrado como o Sr. Visconde de Seabra.

Os SRS. DOQUE:-ESTRADA TEIXEIRA E PERDIGÃO MA
LHEIRO: - Eu não approvaria.

O SR. PRESlDENTE DO CONSELHO:- Perguntou mais
o illustre deputado se o nobre ministro da justiçA não
tem prestado attenção á reforma da gual'da nacional.
Respondo com o relatorio do nobre ministro da justiça,
que a reforma da guarda nacional mcre::eu-nos e me·
l.'cce-nos muita -altenc.ão, e que, . e houves e opportu·



nidade dé ser discutida este anno nesta 'amara, o
nosso projecto teria sido apresen tatlo.

Qual é o pensamento elessa refol'ma? Lá eslú mani
festado no relatorio do nobre ministro ela justiça. En
tcndemos que se dcve acahar com e se serviço oxtraol'
dinar ia a que a guarda nacional es tá sujei ta, e quc se
presta a todos os vexames, contra os quaes clamam os
illustres deputados, como nós Lambem. A lilJúdade de
eleição não depende sómenLe ela reforma eleitoral; ú
preciso ccreúar, quanto fdr passivei, todos os meios pe
los quaes o cidadão é vexado em sua liberdade eivil e
politica.

Nós quizeramos que, além da reforma judiciaria, a da
guarda lIaciolla I acom panlJasse tambem a reforma do es ta
do servil; mas é preciso recunhecer que esta ultima re
forma não podia ser adiada, e, de pas, agem, direi que os
perigos a que Lêm allutlido os nobres deputados eram'
mais 1e receiar, e eJIecti vamente appareceram em outra
época, quandoosllossos meio~ repre'sivos não eram tão
eillcazes como hoje. Lembrem-se do per iodo de 1.831 a
1835.

Pretende o ministerio, acrescclltou o illustre depu
tado, manter a actual divisão judiciaria quanto aos tri
bunaes de 2. 3 instaucia, ou quer crear novas relações?
Estas questões, quese referem ao ~inis~erio da justiça,
terão toda a ÓpP0l'tunidade quando aqui se discutir a re
forma judiciaria; mas responderei ao illustre deputado
o que o meu illustrado Gollega já teve occasião de dizer
mais de uma vez no senado. O illustrado Sr. mini~ll'o

da justiça não se OppÕl' á crcação de novas relações;
opp6z-se a que e, la idéa fosse inserida nas emen
das ao projpcto desta eamara. Acreação de novas relações
foi aflui iniciada e caldo; o nobre ministro ela jU!'liça
receiou que, acei tando a idéa no senado, fosse i~so moti
vo pa ra que a reforma encon lrasse malores difficutdadas
nesta camara.

O SR. ANDRA~DE F1GUElRA : - Eis como se escreve a
historia I

O SIl. PRESTDENTE DO CONSELHO :-Não se oppõe, por
tanto, ii crcação de novas rrlações pm projecto 'eparado,
e estA já se iniciou no senado, está slIbmettido a llma
cCJmmissão, e bn·vrmrnte entrará em eli:cussão.

O 1/ LH' é fl'ito da ,Q'U!'I'ra do Pa ra!!uay ? perg-un tau o i l
lu!'t,'e depulado. Terminou no L o de M~I'ÇO de :l.870,1'cs
pontlo eu.

O Su. A OUADE FIGUEInA: -l\fas V. E~,.dis"e 11a
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pouco que ainda não tinha terminado, aihda lá estão
3.000 homens.

O SR. PRESlDENTE DO CONSELHO: - Quando serão cele
hrados os ajustes definitivos de paz? Direi que breve
men te. Porque não foram logo? Por difficu Idades que jã
têm sido manifestadas ás camaras, por motivos que cons
lamdo l'elatorio do nobre mini. tro dos negocios estran
geiros, e que não dependeram de nossa von tade; nem po
deríamos terminar as questões diplomaticas JO Paraguay
procedendo á Bismark ... (Apoiados damaiof·ia.)

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA :- Pois teve mais
força.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-... porque tinha
mos dous alliados, e era preciso proceder de accórdo
com elles ; a opinião do governo imperial não podia pre
v~lecer absolutamente em tudo; e as circumstancias
mesmo do Paraguay eram excepcionaes.

OSR. ANDRADE FIGUEIRA :-Quantas diillculclades I
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Sr. presidente, não

basta dizer que ha difficnldades ; é preciso que o nobre
deputado as destrua, e diga como as cousas se podem
fazer.

OSr. ANDRADE FIGUEIRA :-Tenho dito muitas vezes:
retirar a nossa força, e deixaI-os lá.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Este modo de con
cluir as questões in Lernacionaes é muito facill Retirar
as nossas forças, desprezar tudo l esquecer todos os nossos
sacrificios e os compromissos do tratado da triplice
alliança; )lada disso nos deve importar I Tambem já se
disse aqui, ha tempos que, para 'resolver as no sas
questões de limites, havia um meio muito expedito:
era ceder metade do territorio contestado 1

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-]sso não.
O SR. PRESlDENTE DO CONSELllO: -Os ajustes defini

ti vos de paz não se fizeram logo, porque en tenderam
os nossos alliados que o govel'll.o provisorio nã.o era
competente para 3. celebração,desses ajustes; nem mesmo
depois da terminação da guerra, quando esse governo
já con tava quasi :um anno de existenc.ia, e era obede
Gillo em totla a .republ ica, o governo argentino .conveio
em reconhecer aquelli\' co.mpetencia. . .

Nós pensámo~ diver~amente, mas não deviamos s.e~
para1'- nos de nossos ali iad~s ror esse motivo. Entao ce~
lebrou-se um accúrtlo prelIml11ar dc paz, que tem in
contestavel impo1'tancia; visto que por esse accôrdo
o govcrno do Paragnay aceitou em sua substancia as
condições do tratado da t1'iplice alliança, e desde lf)go

63
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a navegação fluvial ficou in teiramen te garan tida e fíVFe'
de todo o onus.
- O SR. ANDRADE FIGUEIRA: :-M.as não reconheceu a.
clausula do tratado quanto a limites.

OSR. PRESIDENTE DO CONSt;;LHO ; -1\Ias não reconhecell
a clausula do tratado de alliança quanto a limites. SI'.
presidente, não desejo entrar agora cm uma discussã(}
sobre essa clausula. V. Ex.. saLe que mais de uma
ollinião se tem aventado sohre esse ponto das estipu
lações dos alliados. O nobre depu tado considera que
o art. 16 do tratado de 1865, no que concerne a li mi les,
é condição obr iga toria para o Paraguay, deve ser im
posta pelo direito da victoria, e está sob a garantia
collectiva dos alliados. V. Ex. sabe que no senado e
aqui mesmo outras opiniões se manifestaram em sen
tido diverso. Alguns entendem que o tratado não es
tabelece ahi senão as bases segundo as quaes se devem
fixar os limites; e que estes ficarão sob a garantia col
lectiva dos alliados depois dos ajustes finaes.

O SR. JOAQUl1\[ DE MENDONÇA: - Pelo contrario, é
expressa no art. 17.

O SR. PRIi:SIDENTE DO CONSELHO :-0 quediz oart. 17'1
_ O SR. JOAQUm DE MENDONÇA :-Que as potencias al
liadas se compromeLlem a fazer effecLlva a garantia.

O SR. PRE IDENTE no CONSELHO :-0 art. 16 diz que
celebrar-se-hão tra tados de limites sobre aquellas bases;
o Brasil especificou os seus limites, e a Republica Ar
gentina tambem declarou quaes os seus.

O SR. ANDRADE FlGUEU\A dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE no CONSEL1:IO : -Perdôe-me o nobre

deputado: eu já falIei o anno passado largamente sobre
esta materia; a hora está adiantada, não posso repetir
o que disse então; nem me parece mesmo conveniente
EIue, quando se trata desses ajustes definitivos, este':'
jamo aqui a discutir taes questões. Não posso, porém,
deixar de acrescentar alguma observação sobre a in
tetligencia que se deve dar ao art. 16 do "tratado da
'tl'~plice alliança.

E' fóra de duvida que não se póde inhibir o Para
guay, isto é, o vencido, de allegar o que julgue con
forme ao seu direito territo-rial, ou de propôr o que
ll'l'e pareçQ attendivel, em nome da~ conveniencias in
ternacionaes. O tratado de alliança respeitou a inte
gridade da republica do Pal'aguay; excluiu toda a idéa
de oonquista, e, portanto, o Paraguay tem direito de
ser ouvido sobre o reconhecimento de seus limites
com a Republica Argentina e com o Brasil. Os alliados
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'evem ouvir o que poasa o Paraguay allegar em seu.
favor, e, quando esgotados os meios persuasivos, entã()
poderão usar do seu direito de vencedores. Mas ne
gar ao Paraguay toda discussão a esse respeito, não
seria justo, e tal procedimento fóra menos justifica
vel da parte do Brasil, cujos limites não soffreram
contestação alguma do governo provisorio. Não seria
isso justo, nem mesmo quando os alliados, ao especifi
carem as bases exaradas no art. 1.6, liouvessem examinado
entre si o direito de cada um delles.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Oh I E' possivel ? Então
como fizeram con tracto sem estarem scientes dos direitos
de cada um?

O SR. PRESIDE TE DO CONSELHO :-Nós tinhamos con
sciencia do nosso direiLo, como o governo argentino
tinha doseu, mas nem a occasião o permittia, nem era
preciso entrar então no exame do que era peculiar a
cada um dos dous alliados.

OSR, ANDRADE FIGUEIRA: -Não odia deixar de ser;
como podiamos garantir á Republica Argentina o que
não tinhamos examinado?

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Este é o facto, e
não podia ser de outro modo. O Sr. conselheiro Octa
viano foi o negoeiador, fallou no senado, explicou o seu
pensamen to e eomo as cousas correram a esse respeito.

l\las o accórdo preliminar de paz não garante ao Pa
raguay senão que os alliados ouvirão o que elle possa
allegar como seu direiLo, ou pr'opÔr como accôrdo acei
tavel na questão de limites quando celehrarem-se os
ajnstes definitivos.

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-E não allegou ainda?
O SR. PRESl DE TE DO CONSELHO :-0 accdr'do preliminar

de paz, por seu art. 2. o, decla ra que o tra tado de al
liança não impõe uma conquista de tel'l'itori0, mas o
reconhecimento da direitos preexisten tes. Os alliados
evitaram no seu pacto toda idéa de conquista; e o go
verno argentino, quando occupou a Villa Occidental,
declarou em notas dirigidas ao governo do Paraguay e
á missão especial do Brasil, que não queria resolver
a sua questão territorial pelo direito da victoria, e
sim á vista de seus titulas. Est.a declaração, que pre
cedeu o accórdo preliminar de paz, foi confirmada no
protocolo annexo a esse accôrdo pelo plenipotenciario
argentino.

Se os alliados pelo seu tratado de alliança obrigaram
se a respei tal' a integridade da republica do Paraguay,
como podiam elies, em seus ajustes de paz, negar á
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mesma republica a faculdade de allegar o que julga9se
de 'seu direito?

Admira-me, Sr. presidente, como se Cal] tl'adizcm a
opiniões de nossos cen ores. Quando o governo argen
tino occupou a Villa Occidental, alguns levaram a mal
que o min istro brasileiro consen tisse ne~sa occupação.
Ainda ha pouco, discutindo-se nesta camara o orç~

mento do ministerio dos negocios estrangeiro, em
-varias apartes, e creio que até em discursos, se disse
que tinhamos sido vencido> porque o governo arO'en
tino occupãra aquella vilJ[l. Ag-ora se nos diz que a
Villa Oc.cidental, e com eila todo o Chaco até á Bahia
Negra, deviam ser reconhecidos desde logo como
parte integrante da republica, antes e independent(;
mente dos ajustes definitivos de paz! SusLent:Jis que
a estipulação do tratado ele alliança é obl'igatoria para
o Paraguaye para os alliados; como quereis que o mi
nistro brasileiro rompesse com o governo argentino
Jlorque tinha occupado uma parte do terriLorio que
lhe pertencia?

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- O procedimento

do ministro brasileiro então foi o mais prnden te; os
limitr.s a que se refere o tratado de alliança hão de
ser reconhecidos dellni tiv:Jmente nos ajustes de paz,
e como estes não e!>tavam feitos, e a occupação era acto
exclusivo do governo argentino, não podia esle acto
impór-nos obrigação alguma.

Vê-se bem, pela opiniões discordante: dos censores, .
que o procedimento do ministro brasileiro, que aqui
se considerou como um acto de fraqueza, por não le
vantar conflicto com o governo argentino, foi o mais
prudente. (Apoiados da maioria.)

O nobre deputado disse-nos que lbe era ineliIJerente
que vivessem em paz ou em guern as republicas
vizinhas.

Sr. presidente, esta proposição não póde deixar de
provocar um protesto da mInha parle, como ministro e
como Brasileiro. Creio mesmo que cll:J rscapou ao nobre
deputado na rapidez do seu di1;cur1;o. Não é p01;1;j vcl que
S. Ex. não comprehenda que os interesses elo Brasil têm
vinculos estreitos com os do. Estados vizinhos, sobre
tudo com os dos Estados limi trophes. A puz ou a guerra
daquelles Estados não nos póje ser indiITel'.cnle, 1;ob o
ponto de vista da tranquillidadc de nossas fronteiras e de
nossa paz interna, quando não queiramos atLender aos
int re 'ses economico' ou commerciaes.
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Demais, precisamos cultivar rBlações amígaveis e es
tr'eitas com esses Estados, que são nossos vizinhos; não
podemos mudar a sua si luação geogl'aphica ; c tamos em
contacto com eJlrs, e todas as considerações nos levam
a estreitar, e tornar o mais amiga veis que seja possivel
essas relações.

Não digamos, pois, desta tribuna que nos é indiffe·
rente a paz ou a guerra dos E~tados vizinhos.

OSR. ANDIlADE "l?JGUEIRA :-Não foi neste sentido que
fallei, e sim quanto ás intervenções.

O SR. PilE IDF. TE DO CONSELHO :- Se o nobre depu
tado não quel' intervenções, concordo em principio com
S. Ex:. Entendo tambem que as intervenções não po
dem ser a regril, mas a excepção. e excepção d termi
nada em Caso mui lo raros, quando os interesses essen
ciaesdo Impario nos obriguem a isso.

Os nobres deputàclos devem aber que as propo
sições que aqui se proferiram com relação ao Estado
O1'ien tal já têm ali i sido mal comprehend ida3, fióUl'anLlo
se-nos com disposições hostis ou I"uerrei ras.

O SR. A DRAlJE FIGUEIRA :-V. Ex. tem sido o diplo
ma ta das in lel'Yen ções.

O Sn. PRESIDENTE DO Co 'SELHO :- Sr. presidente,
o nobre deputado enunciou uma proposição ab oluta,
dizendo que não queria intervenções; declal'ei que
só a5 admi tLia como excepção; ilgora o nobre deputado
diz que eu tell110 sido o di plomna das in tervenções na
queHas l'epuLJlicas I Pois então serei eu o responsavel
por tudo quanto t m occorrido alli no largo periodo a
que se reíoriu o nobre lleputado, quando houve por esse
tempo muitos ministel'ios de diversas cõres politicas, e
muitos negociadores?

OSR. ANDRADEFIGUEInA :-V. Ex. foi o ultimo ne
gociador.

O SR. PRESIDE TE DO CO:\'SEtrlO :-Fui o uILímo ne
gociador; logosou l'csponsavel por tudo quanto se tem
fei to I (Riso.)

O nobre deputado falia em intervenções; concordo em
que as intervenções não porlem ser justificadas senão
como excepção, ~eglJ.ndo a bclla dou trina que expcndeu
Chateaubriand por occasião do congres o de Verona.
Volta de novo ã carga o nobre deputado.) dizendo que
fui o ultimo negociador I Mas o ultimo negociador de
terminou alguma in tCl'venção ? Qual foi a in tervenção
de que eu fosse agente por parte do governo im·
'Pedal? I
• DSR. A'DRADE FIGUEIRA clá um <Iparle.
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o SR, PRE \DENTE DO CONSELHO :- Peço ]icençi!- para
não responuer a este aparte do nobre deputado.

O SR. AN DRADE FIGUEIRA: -Eu posso forçar V. ElL a
responder, formulando aqui uma interpellação a esse
respei to.

O SR. PRESIDE 'TE DO CO:"/SEI.RO : - Não desconheço
todo o poder do nobre deputatlo; mas peço-lhe que
não esteja proferindo proposições absolutas, e com re
ferencia a mim, contra as quacs não p05S0 deixar de
protestar, .

OSI!!. ANDRADE FIGUElR.A :-0 certo é que V. ElL tem
fei to alli tudo quan to tem queritlo.

O SR. PRESIDENTE DO CO:"/SEI.HO : - Pa so ac1 ian t~ ,
por que o nobl'6 deputado pelo q,. o districto do Rio de
Janei 1'0 é invenci velo ..

O SR. AI DRADE FIGUElRA :- A ver'nade é invencível.
O SR. PnESlDENTE DO CONSELHO :-Não teria fim o meu

discurso,. se eu pretendesse responder a tudo quanto
disse o nohre deputaúo no seu discurso e nos seus
numerosos apartes, que constituem um segundo dis
curso.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Pois guarde para amanhã.
O SR. PnESlDENTE DO CONSELHO :-Não, senhor, hei"

de dizer agora o que tenho que responder em defeza
do governo.

QUll] a missão do barão de Cotegipe, perguntou o
nobre depu tado? Respondo: a celebração dos aj us tes
definitivos de paz com o Paraguay.

Não pude bem comprehender outro pensamento do
nobre deputado, mas pareceu-me que S. E... estra
nhou que este illustre senador seguisse para desem
penhar aquella missão, quando brevemente pMe ser
chamado como membro da camara vitalicia a <.liscutir
a reforma do estado servil.

SR. ANDRADE FIGUEIRA :-0 governo distrahi u Uln
campeão, que podia <.liscutir no senado, sustentando a
proposta.

O SR. PRESlDETE DO CONSELHO :-Por esta rectifica
ção do nobre deputado vejo que S. Ex.. considerou
a importancia da missão pela importancia do nego
ciador. E com effeito, os ajustes de paz com o Paraguay
constituem uma negociação que não póde deixar de
ser confiada a um cidadão de elevada posição, de il
lustração e prudencia rf,conhecidas, oomo o ~o.bre Ba
rão de Cotegipe.

Quanto á opinião do honrado Barão de Cotegipe a res
peito da reforma em questão, não foi ella ainda ma-
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nisfestada em pHblico; e não é exacto que elle antes
se tivesse declarado contrario a todo e qualquer pro
jecto de emancipação. O que S. Ex. ponderou, em
1867 no senado, foi que essa reforrr a social não podia
ser iniciada senão com muito estudo e muita pru
dencia. Hoje tenho razões para crer que o nobre
barão não é daquelles que fazem opposição á pro
posta que apresentou o governo; que, pelo con
Hario, reconhece oll'erecer eJIa uma solução moderada
e prudente.

O SR. JUNQUEIRA :-Apoiado, tem dito isso.
O SR. PRESIDENTE DO CONSl!LfI0 :-Portanto, a espin

garda de dous canos, de que fallou o orador a quem
me tenho referido não existe; é invenção de algum
dos seus informantes.

Irá o nobre Barão de Cotcgipe lembrar ao governo ar
gentino o quwntum da sua divida para com o Brasil?

Sr. presidente, um deputado tão proeminente, como
é aquelle a quem respondo, não deve aventurar pro
posi~ões desta natureza, que orrendem o ju~to me
lindre do nosso vizinho e .alliado. (Apoiados.) A dí
vida da republica Argen tina para com o Brasil não me
rece o reparo irollico que faz o nobre deputado.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Não foi ironico, foi serio.
O SR. PltES10ENTEDO CONSELHO :-A nação Argentina

é fiel a seus comprimis!':os, tem um credito bem for
mado. Se o governo do Brasil, durante a guerra com
o Paraguay, fez empresLimos á republica Argentina,
fêl-os porque entendeu assim conveniente, e por esse
facto não se constituiu a republica em condições
humilhantes.

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-De certo.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-A quantia de que

ainda nos é devedor o thesouro da republica Argentina
não é avultada; essa divida tem sido amortizada gra
eualmente. Nestes ultimos mezes, pelas circumstancias
extraordinarias em que se achou o governo argenti
no, prorogou-se o pl:azo de algumas prestações; mas
isto mesmo prova quanto tem elle presentes os seus
compromissos. E' um governo digno da maior con
sideração, é nosso alliado sincero. (Apoiados.) Não
mettamos, pois, estas cousas á bulha, e não tratemos
de resto a quem deve ser. tratado com muita amizade
e consideração.

O Sil.. AN01\ADE FIGUEll\A :-Não tratei de resto.
O SR. PRESIDENTE 'DO CONSELHO :-0 nobre dcputad()

não é ministro, mas é um cidadão illustrado, é um
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homem importante d stc paiz, é um memlrro di:;Lil1cto
desta camara, é um orador cuja voz se faz ouvir na
tribuna, e eu asseguro que e las vozes produzem en
tre no so vizinhos mui lo sensivel impressão, e provocão
represalias, que são muito prejudiciaes e lamentaveis.

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Ora t
O SJ\. PUESIDENTE DO CONSELHO :~Sr. presiden te, a

respeito dos ministerios da marinha e guerra, já mos
trei que os crediLos, que pendem de approvação desta
augusla camara, pertencem pela maior parte a des
pezas feitas duran te os ministerios transactos; que os
credi tos ex lraordinarios ultimamen te abertos pelo ga
binete de 7 de Março tambem tóm por causa, em sua
quasi totalidade, despezas an teriores, provenientes
principalmente da guerra, l'ort3nto, as censuras do
nobre deputado a esse respeito não procedem.

Quan to ao ministerio da agricul tUl'a, com relação a
teJegraphos e ao corpo de engenheiros civis, o nobre
deputado censurou com muita parcinlidade, permitta
1110 que lh'o digno A centralisação é da natureza do
serviço te.legraphico. No regulamento expedido pelo
meu illustrado collega não está adoptada a idéa exclusiva
de que nos fallou o noure deputatlo, de não se pode1'
estabelecer linha telegraphica que não seja do governo,
OU que todas as linhas telegraphicas- devam ser feitas
e mantidas sob n administração do governo. O que
se exige, e com razão, é que o governo tenha inter
venção no estabelecimento de linhas telegraphicas,
que em todos os paizes se consideram como intel'esse
de segurança publica. Mas, Sr. presidente, quando·
mesmo o primeiro regulamento organico deste ser
viço pudesse conter dt'feitos, ou os tenha, a experiencia
o irá melhorando. Não vejo, pois, razão para que
o nobre deputado conclua daqui que o iUustre ex-mi
nistro do imperio, quando esteve á testa da repartição
dos negocias da agricultura, fizesse um dessel'viço.
Demais como V. Ex. sabe, es e regulamento foi elaba
l'ado sobre irabalhos que o meu collega achou promplos,
e nos quaos tiveram parte pessoas competenles,

Pelo que respeita ao corpo de engenheiros civis~

este corpo scientifico ou profissional é deslinado ás
obras gerae , portan to não pMe deixal' de estar con
centrauo no ministel'io da agriculLura. D.lqui não se
segue que os engenheiros ou as commissões ele en
nheiros, que forem empregadas nas obras publicas elas
diJIerenles provincias, não tenham liberdade de acção,
ou fiquem inleiramente fóra da autoridade dos pre-



- '01>-

illenles des 'as província. Os engenheiro' militar :5
têm lambem o seu centro na côrle, nem por isso
deixam de prestai' todo: .os serviços da sua profis~
sã{) em qualquer parte do Imperio.

Não pG~SO agora, Sr. presidente, comparar o que a
Inglaterra e outro paize têm acl'ÜptadG a respeito ele
telegraphos e -caminhos de ferro; não se púde assen
tar nestas materias um principio geral e absoluto;
taes serviços devem ser entregues livrcmen te ás CDl
prezas particulares, taes ontros s6 á administração pu
blica. Este ystemas ão todo adOlis iveis, e podem- e
combinar entre si, depcdendo a prcfercncia das cir
cnmslancias e pcciacs de cada paiz.

Quan10 á despcza com os leleg-rapllos. perglll1tou
nos S. Ex.: «D'onde sahe esta dcspeza? D enhorcs,
temos no orçamento uma verba para o serviço tcle
graphico; portanto, a despeza salJirá de ta verba.

O Su. ANDIlADE FIGUEInA :-E o grande augmcnto da
despeza com a reform~ lo telcgl'apho?

O SR. PmmENTE DO CONSELllO: -Nós temos verba
no orçamento vigente para es~a despeza, qn I é le
gal; e, com referencia á resolução, ,já o di:;sc e
repito, clla trata só da clespe~o;a do i. o ~emestre do
exercicio futuro.

Pelo que toca á companhia do Amazonas, o nobre
{}eputado fez-l1os tambem uma censura, e, p lo CJue
se viu, sem perfeito conhecimento de causa. S. Ex.
disse tIue qaando devíamos reduzir a subvenção desta
cmpreza, subvenção que é consideravel, autorizamos a
sua transferencia pua uma cQmpanllia cs trangeira .

SI'. presidente, já em apartes se ponderou o que
vou ponderar ao nobre deputado. Não era possivel al
terar, á vontade do governo, o con tracto feito com a
empreza da navegação do Amozonas, o qual em todo
o tempo do privilegio é obrigatorio para as duas par
tes contractantes. O goveTllo não prorogoll o prazo do
contracto, não augmentou a subvenção, autorizou só a
transferencia dos direitos desta companhia para
outra que a subs ti tua naquelle serviço. Dado qu
se realize a transferencia pelo rc to do tempo que
falta para cessar o privilegio, não será a navegação
fei ta sob bandeira estrangeil'a, mas sim nacional, por
vapores cujos commandan tes tambem serão nacionaes.

O SR A DRADE FlGUElRA :-1\[as o prazo não se vence
agora?

O SR. PIlESlDE TE DO CONSELHO: -Não sei qual ó a
exten ão do agora do nobre deputado; se este agora

6'~
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pMe estender-se a qua tro ou cinco al1nos, concordo?
e tanto falta para terminar o prazo do contracto
feito com a companhia do Amazonas.

O nobre deputado, ao passo que fazia esta censura,
dizia, e com muita razão :-Desejo que os capitaes es
trangeiros venham empregar-se em nossas estradas de
-ferro e em nossas linhas telegraphicas. Pois, senhore~,
se quereis attrahir capitaes estrangeiros, e tambem
braços uteis, á industria estrangeira, porque levai.
a mal que uma companhia como 11 do Amazonas possa
ser transferida á ou tros emprezarios que nos traga m
capitaes e genio industrial, de que tanto precisamos?

O SR. ANDRADE FiGUEIRA dá um parte.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-SI'. presiden te, abri

mos o Amazonas a todas as bandeiras, contractámos caJU
uma companhia estrangeira a navegação do Alto-l\1a
deira, entregou-se a uma companhia estrangeira a na
vegação da c'Osta do Imperio; e o nobre deputado, tão
adian tado, tão liberal a respeito dos interesses economi
cos, nos vem hoje censurar, unicamente porqu.e o go
verno autorizou aquella transferencia, que tem por fim
attrahir ao Imperio industria e capitaes estrangeiros I

Sr. presidente, creiu que tenho respondido a todas
as observações dos nobres deputados j perdoem-me a
quelles que me ouvem o ter abusado por tanto tempo da
sua paciencia (muitos não apoiados), mas não sou
eu o unico respon ave I : o nobre deputado pelo
4. o districto do Rio de Janeiro é tambem responsa
veI pelos ~eus numerosos apartes.

VOZES :-l\1uito bem I

DISCURSO

Pl'ollUuciallo no senado em 23 de Agosto de f 8l2''1 .

(Eleições de Santa Catharina e de S. l'aulo.)

O Sn. SILmIRA Looo funtlamentou um requerimento pediuào
informações ao governo, e censurou os presitlentes de Sauta
Catharina e ele S. Paulo.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO respondeu nos seguintes termos:

o SI". Visconde do lIio-Branco. (presidente
do conselho):- l'. pre idente, cu quizera conver ar com
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I) meus collegas, e colher mais algum, illfol'maçõ13,
além do que me occorre neste momento, para :podel'
responder ao discul'so do nobl'e st:lnador. Não me op
poria, porém, nem me opponho ao seu requerimen to;
o que não nosso é deixar que pa sem sem contestação,
ainda que incomplela, juizos de cedo temerarios e in
justos que o nobre senador acaba' de enunciar.

O SR. SILVEIRA Lono:-São os da provincia inteira.
O SR. PRESIDENTE DO Co SELHO: -Sempre que o nobre

senador falia empre que censura, em nome dos in
teresses publ ico , a opinião publica, a maioria d:l nação
está com elle I

As allegações feitas pelo nobl'e senador não podem
porém aprorcitar á causa que S. Ex. sustenta: é necessa·
rio que eUe prove o que aSSev.erOll ao senado. O nobre
senador con iderou opl'esidente da proviucia de Santa Ca
lharina como um homem inhal)il, alé ignorante de
direito ...

O' SR. ZAcAmAs:-Não sei ... mas emfim ...
O SR. SILVEIRA Lono:-Sâo os actos delle.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Entl'etanto foi um

magistrado que d li sempre pl'ovas de intelligencia'
e de honl'adez; é reconhecido, por seu caracter como
um homem digno da maior consideração ...

O SR. SILVEIUA Lono:- Essa é a parte hiographica'
que V. Ex:. está fazendo: vamos aos factos.

O SI'. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Não aceitou a pre
sidcncia de Santa C' lharioa para ser instrumento de
quem quer que fosse; é cidadão independente até pela
sua fortuna particulal'; prestou-se a es~a commissão
pelo desejo de servil' ao sell paiz.

O SR. POl\fPEU :-Como toelos.
O SR. PUESlDENTE DO CONSELHO :-Naquella·provinciél

reina muita intriga. O nobre senador fallou de um
cOHilho; se informar-se l1a de saber que exi tem outros
corrilhos, sendo que as informaf}ões que elle deu ao
senado, sp,m duYida, derivam de algum desses gru.pos.

O SIl. SIbVEIRA LOBO :-Os partido. estão ali i ligado
para combater esse candidato que V. Ex. impóz.

O SU. PRESIDENTE DO CONSELBO:- Ha uma vaga de
senador na provincia de Sant:l C'ltharina, tem de pro
ceder-se a uma eleição: logo, conclue o nobre senador,
o governo está empenhado em fazer eleger um can
didato .... que provavelmente não é o das sympatbias
deS.Ex.

O SR. SILVEIRA Lona :-Eu estava no meu direilo;
o governo é que não tem o djreito.
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o n. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Por e sa mera pre
sumpCdo e por essas sYlllpa thía O nobre senador foi
10f{0 arrLici pando cen uras sem fundamen to ....

O SI'. SILVEIRA LOBO :-Apresentei factos.
O SR. PRF:SWENTE DO Co SELH(}:- e ('oIDO que in-

timidanio a autoridade da provincia .
O SR. &U,VEIRA Lono :-Ora ... e V. Ex. quer aco-

l"oçoal-a na carreira dos desmandos ...
O SR. PRESIDEl TE :-Attenção I
O SR. SILVEIRA Lono .•. ella que não- se intimide.
O SR. PRn:SID-E TE DO CONSELHO: -Sr. presidente, o

nobre senador, apezar de doen te ...
O SR.. SILVEfRA LOlto :-E muito.
O SR. PRES\l}EN'rE DO CONSELHO~ - . " fallou Gom

mui to caler ...
O SR. SILVEII1A Lono:-E' meu natural.
O- SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO: - ... descl:eVeu a'

provincia ele Santa Cathül'ina no es·tado mais lamen
tavel, prognosticou os maiores desastl:es;. e nã.0 qUClt
que lhe responda?

O SR. Slt~EIRA LOBO: -Tenho mo'ito gosto em ouvir
a V. Ex.; peço, porém, perm.issão para 1:1lll' ou eutro
aI arte.

O Sn. PRES1DE~l'E DO CONSELHO: - Qual é o candi-
dato a que V. Ex. alludiu tantas vezes?

O SR. Z.\CARIAs:-Ora,qualél. .. V. Ex. diga.
O Sn. SILVEIRA Lono: - E' tão innoce-nte nisso ..•
O SR. PRESiDE TE ))() CONSELHO: -Por estes aparte-

já o senado vê fJue o nobre senador alludc a algum
candidato ...

O SR. POllIPEU:-Officia1.
O SIl. PIlESIDENTE DO CONSELHO: - '" muito na

tural, pela provincia de Santa Catharina.
O SR. ZACARIAS: - Os o-utros são sobrenaturaes.
O' SR. PRESIDENTE DO CON ELHO: - Se o nobre se

nador alluiliu a algum cand'idato, que tem titulos ú
eleição de Santa Catharina ...

O SR. SILVEIRA Lono: - V. Ex. responderá pelo
sangue que se derramar.

O SR. SOUZA FRANCO: - São rccommendações ...
O S1\. PRESiDENTE DO CONSELHO: - ... que é filho

dessa provincia, que é representan~e della ...
O SR. ZA~ARIAS: - AlI !. " já sabe ..•
O SIC SU,VEIRA Lono: - Candidatura omciaI... á

Luiz Napoleão.
O SR. PRESIDE TE DO CONSELUO : - Já se vê que estou

adivinhando o pensamento dos nobres senadores.
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a Su. SILVElIl.\ LOBO: - Já se vê que e tá: caba
lando desta tribuna.

a SR. PRE !DENTE no COo SELHO: - Se estas palaVl'as
importam cabalar a favor de algum candidato ...

a SR. ~ILVEIUA Lona: - E'lá cabalando; eu o de
nuncio cu.lio cabalista.

a SIl. PRESIDENTE DO CONSELHO: - ... então o nobre
senador, no que disse, cabalou tambem em Ia vor de
outros candidatos.

a Su. ZACARIAS: - V. Ex. é governo.
a SR. SILVEIRA LOBO: - V. Éx. é governo; póde

usa r da f0l'ça.
a :::iR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-S['. presiden le, eu não

posso estar por eslas lheorias: se o nobr e senador tem~
deveres, e póde dizer o que lhe parecer, o ministro está
lambem no ~eu direi lo, no seu <leveI', quando oppõe a
accusações taes, que, pelo meno, ão eviden lemen te
exageradas, o reclamo Ele que não se articulem sem que
se exhibam provas que as justifiquem.

O SR. SILVEIRA LOBO: - Vamos aos factos que cu de
clinei.

a Su. PRESroENTE DO CONSELHO: - Se com eJJei tO,-como
creio, os nobres senadores alludem á candidalura do ci
dadão a quem acabo de referir-me, o senado reconhece
à priori, que essa candidatura não precisa dos meios
que o nobre senador suppõe estar empregando o prosi
dente da provincia.

a SR. SILVEIRA LOBo:-Nem eu falIei de todos; por
exemplo, a remessa da canboneira .

a SR. PRESIDE TE DO CON ELHO : - agoverno não au Lo
rizou, nem autoriza nenhum meio violento, não tem,
nem quer Ler ingerencia alguma no pleito eleiloral; o
o presidenle ela provincia é incapaz de commetler Laes
excessos. Não erá instrumenlo de uns nem de outros:
ba de cumprir o seu dever, e fazer respeitar a I i-

a SR. SILVEIRA LODO: - Perdão, e o acto infringindo
a lei, que ci tei? E os destacamen los? E a: excursões
do cbefe de policia? E a canllOneira ?

a SR. PRESIDENTE DO CONSELlJo:-Sr. presidenLe,é
preciso ouvir a outra parLe.

a Sr. SILVEIRA LOBO: - Daqui alé lá ! ..V. Ex. que
é a outra parLe, já Lomou a si a defeza do candidato.

a Sn. PRE IOENTE DO CON ELBO : - Não tenho noLicia
desses movimentos bellicos ..•

a Su. SILVEIRA LODO: - Que foi fazer alli a canho
neira?

aSR. PRESIDENTE DO Co SEL1l0: - . .SanLã Catharina 6
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o centro de uma estação nan!. E' nece sarro ouvil' o
presidente da pro incia; esteja cert.o o nobre senador
que elle tia de dar re. posta cabal.

O SR. ZACARIAS: - V. Ex. já sabe disso?
O SIl. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Sei, pr" lue tenho

confiança no seu caracter, no seu espirita v justiça, e
porque elle sabe que a politica do governo não é violen
tar eleiçãe .

O SR. P01IPEU:- Não obstante ...
O SIl. PRESrDE 'TE DO CONSELHO :- Demais, todos reco

nhecem que o oandidato a que o nobre senador se referiu,
para ser eleito pela sua província, não precisa de vio
lencias, porque sua candidatura é natural; não precisa
da influencia do governo, e menos do emprego de meios
illegacs.

O SR. SILVEIRA Lono:- Então pal'a que os destaca
men tos?

O SR. ZACARIAS :-Acandidatlll'a do Sr. Nebias, pela
provincia de S. Paulo, era tambem natural, e entre
tanto estamos vendo o que lhe aconteceu.

O SR. FIGUEIRA DI, MELLO:- O Sr. Nebias era contra
a emancipação do estado servil, pela qual se pronuncia a
maioria ela provincia.

OSR. PnEslDENTE DO CONSELHO:- Sr. presidente, :lhi
vem a eleição do SI'. Nebias, pela provincia de S. Paulo I
E o nobre senador esta persnadiuo que houve influencia
do presidente daquella pro\Tincia contra o Sr. Nebia.,
e a favor de outro candidato? Informe-se bem, e verá
que não houve.

O SI{. Z.\CA1HAs:-OSrNebias licou á margem ..
OSn. PRESIDE 'TE DO Co 'SELI:IO:- A eleição correu pOl'

conta dos partido; apre idente da provincia não t.eye
a menor parte nella, nem na exclm;ão do Sr. NeLias,
nem na inclusão de outro candidatos.

UM SR. SE ADOR:- E', com efTeito, um caracter muito
re. peitavel, um homem muito moderado.

O SR. SlLYElllA Lono:-E' o homem mais importante
do partido conservador de S. Paulo,e de mais inlluencia.

OSR. PRESIDENTE DO Co 'SELHO:- Eu foJgo de ouvir os
elogios que o. nobres senadores estão tributando ao Sr.
conselheiro Nebias ...

O SIl SILVEiRA LOBO: - Eu sempre tributei: é um
caracter muito respeitavel

O SR. PnEsIDENTE DO Co SELHO:- .•.mas o que não
passo adrnittil' é queo nobresenadol' conclua que ornaI·
logro da eleição do Sr. Nebias (que cOlTeu por esforço
de outros amigos, porque creio que elle mesmo por si
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não pôde ou não quiz fazer esforço, antes a principio
disse que não era candida to), <.leve ser at tribuido ao pre~
sidente da provincia ou ao governo. Ficamos inteira
men te estl'anhos á essa luta, c o governo deu o exemplo
e a pl'ova ~~e que desejava que a eleição fosse in teira
mente lívTe, de que sobre elle não pe asse nem a mais
simples presumpção de influencia iIlllebita, quando o
nobre ministro da marinba, que tem idade para ser se
nador, e cuja candida tUl'a era na turaI pela provincia,
não foi candidato e declarou a seus amigos, e ao publico
em geral, que o não era. (')

Mas vamos á provincia de Santa Catharina, que é o
objecto do requerimento no nobre senador. Eu não
creiu, Sr. presidente, que essas informações dadas
a S. Ex ...

O SR. SILvEmA Lona :-São actos oillciaes, já publi
cados.

OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- ... sejam exactas. Se
marchou aIgu.m destacamento, deve ter sido por motivo
ele serviço publi'Üo.

O SR. SILVEIRA Lono: - Dizem alli que é para des
troçar os Bugres, e a todo o mundo que não pertencer
ao governo. .

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Então o que quer
o Dobre senador? Que quando bouver eleição ...

O SR. SILVEIRA LOBO:' -- Haja Bugres.
(\ SR. PRESiDENTE DO CONSELHO: - ... o servico mi·

litar ou de segurança publica seja obstado completa
men'te?

O SR. ZACA.RlAS: - V. Ex. tome suas informações,
e proceda em regra.

O SR. PRESIDE TE DO CONSELHO: - Eu estou proce
dendo em regra.

O SR. ZACARIAS:-Não está, não.
O SR. PRESiDENTE DO CONSELHO: - Não posso à priori

jurar nas informações do nobre senador ..•

(') o presidente da proviucia era até amigo pessoal do Sr.
conselht:iro Nebias. O revez que som'eu s. Ex. foi consequencia
da posição que tomou na camara, combatendo a r~fo!'ma do es
tado servil, que tinha por si o apoio da grande. maIorIa da pro
vincia. Os partidarios da reforma, comprehendendo o alcance po
litico que teria essa ~leição.! quando os deputados di~s\geDtesde
S. Paulo pediam a dlssol.uçao e affirmavam q~1e a oP.1U2ao eslava
com elles, cerraram fileIras, e o 1'e ultado fOI a elelçao cle [res
ranclidato aIJolicioni tas:
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por boa vontade, ou espirito partidal'io.
OSR. PflESIDENTE DO CONSELHO: - ..• pOI'qlle p:lrtem

de origem suspei ta.
O SIl. SILVICIllA Lono: - Assim como as de V. Ex.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Eu, portanto, o

que estou mostrando é que o nobre senador não exhibiu
prova alguma das graves jmputações que fez ao presi
dente da provincia e ao ministerio. Fallou-nos em
movimento de tropa, mas que movimento é este?
Qual o motivo ~

O SR. Sn.VElRA Lono: --: E' a fl'aquezl do governo
que o obriga a esse movimento.

O SIl. PRESIDENTE no CONSELHO: - Não púde haver
esse movimento bellico, porque a força de linha que
existe na provincia é diminuta' é o b3.talhão iS.o,.que
está incompleto. O governo, longe de querer influir na
eleição de Santa Catharina, e muito meno autorizar o
emprego uos meios que o nobl'e senauol' allirmou que
estão sendo po tos em ac<:ão, longe disso, determinou .a
retirada do ]Jatalhão 18."

O SR. SILVEIRA Lono: - Achava que era de mais;
não quer as ~ousas tão escandalosas, ta lvez.

VOZES: - Ora ... ora .. ,
O SR. SILVEIll.\ Lono: - Talvez: não foi este o·"el'

dadei1'0 mo tivo .
O SR. PRESLDEi'>TE no CONSEf.HO : - Sr, presidente,

quem poderia servir cargos como aquelle, se acaso a
simples presumpção enunciada por um opposicionista
devesse logo fuzel-o perder no conceito do governo, a
ponto de determinar a sua demissão?

O SR. SILVEIRA Lono:...:.... Abi está o acto delte, il1
fringindo a lei dos substitutos dos juize. municipaes,
o que devia levaI-o a responder por um processo.

O SR. PRESIDE 'TE no CONSELIlO: - Qual é o facto tlo
substituto?

OSIl. SILVEIRA Lono : - Se V. Ex. quer vêr eu trago
aqui a portaria publicada. .

O SR. PaE lDENTE DO CON ELHO : -Quero vêr, sim, e
nhor. O nobre senador para confirmar seu juizo, de que
o presidente da provincia não é o homem que nós conhe
cemos, intelligente, iUustrado ...

O SR. ZACARIAS :-E' o que nós conhecemo..
O SR. FIGUEIRA DE l\1ELLO :-lsso é ambiguo.
O SR. PRESIDENTE DO COl SELHO :-Se V. Ex, fórma

delle juizo differente, eu o tenho por um homem in-
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teHi!{ellte e illustrado: como magistrado, lião tem not~

em sua vida.
O SR. SILVEIRA DA. l\I0v. : - Isso não quer dizer

nada.
O SR. SOUZA FRANCO: - Como pl'esidente, está

prendrndo.
O SR. PRÊSIDENTE DO CO:\'SELHO : - Para confirmar o

juizo que enunr.iou, o Q. br'e senador ci Oli-nos uma con
ulta que esse pre.;idente fez ao mini tro do imperio, a

respei to de cer'to vereador lJue ha via aceitado emprego
incompatível com aquellr.o

O SR. SILVEIRA Lono :-E'l tenho a portaria.
O SR. PllEsml~NT," DO C'IN';ELHO:- TelElo ~ido exone

rado do emprego que el'a inco,npativel rom o ele verea
doi', disse-nos o nol1l'e srlHldor, o pre, idente consultou
se podia esse int.l.iviLluo voltar ao eXt'rcicio ele vereador.
E' preciso ver o omeio;a (~on. ulla pôde ter fundaIUPL1LO,
por que ha incompatibiliiladequn def'Íva da natureza dos
empregos, e ha outra que recuhc tão sómente sobre o
exel'C~icio simllltaneo.

O:SR, SLLVEIRA Lono :-1,50 foi uma necedade, V. Ex..
Ien'lo, verá.

O SR. PI1E IDENTE DO CONSELHO: - H.esta, pois, saber
se a illcompatibtlidade era absoluta ou proveniente da
natureza dos empregos, ou se unicamente era determi
uada em lei quanto ao exercicio simultaneo dos dous em·
prego.

Ora nós sabemos, SI'. pr'esidente, que a respeito de 
sas incompatibilidad3s têm havido muitas duvidas;
não se póde, pois, sómente por uma consulta, cujos ter
mos ou especie não conheço, porque não tenho noticia
do facto, enâo pela referencia do nobre senador ...

O Suo SILVEIRA LOBO :-Agora vejo que fiz mal em não
lêr tudo i . oo

O SI{'o PUES1DENTE DO Co" ELIlO: - '" uão se póde
concluir t{ue o pre ideute seja um funccionario
inepto.

O Silo SILVJW1A Lono :-Vamos á outra infraccâo.
O Sa. PaE. IDEK'J'E DO C'lN'ELIlO: - A outra in

fl'acf;ão não u ou vi bem pl'ecÍ'iaua pelo nollre seuadol':
não ~ei se faltou do 'urgo de suustituto de juiz mu
nicipal. ...

O SR. SILVEIRA LOlJo:-O lJ,.0 upplente que tinha ido
demittido por incompativel, foi Jepoi nomeado 1.0 sup
plente.

O Sn. PI1E:SrDEN'L'E no CON. ELllO : - ias a incompati
I ilidade sub i lin'>

li.'
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o SU. SILVEIRA Lono :-Subsistia.
O SR,. PRI·;qOENT~; O') CI)N~ELHO: - Então, é preciso

pedir exPlirllçào do fado.
O SR. SILVEIIIA Lono:-V. Ex. está officiosalUente

def"ndenl!o ('~se pleito elei toraI.
O SR. PHb.SID.'NTE DO C NSJo:LHO:- Perdôe, e~tou op

pomlu a luinlla critica a Censura apaixonada uo noore
senador.

O Sn. SlLVEIRA LOBO: - Qnal apaixonadl, se nem
conhrço o hllmem I Paixão é a de V. Ex., qUI' quer
relUu n"ra r esse depu I ado, para formar uma maioria
artificial.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Par;] julgar do
facto, é preciso saber se araso sub."i~tla a inco paLi
bilidade; isto é, se esse individuo conservava o em
prrgo ....

O ~R. SILVElRA Lono :-Con~ervava.

O SR. PR";SIDll.NTE DII CUN~ELHO:- .... em virtude do
qU'iI perdeu o de substituto dc' JUIz municipal.

O SR. SILVEIRA Lono: - E pas~ou de quarto a ser
primpiro.

O SR. PREsIDEN'rE DO CON~ELHO: - Examinaremos o
facto.

O -SR. SILVEIRA Lono :-Comprometto-me a lêr aqui
es:'es documentos.

O Su. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Póue ser que o
llobre senador tenha razão; póde ser que o presidente
dll provi ncia er'rassc; mas (,.Teio que, se errou, errou
ue boa fé; não pOI' incapacidade, por ignorancia, mas
sim porque mesmo os sabios, como o nobre senador,
ás vezes erram.

81'. presidente, para se conhecer quanto o nobre
senador vt'Ío prevenido, dominado unicamente pelas
infol'm~ções de ~l us am igos ou dos ad versarias de::;se
candidato, que não merrce as suas graças, basl.a con
siuerar que, a proposilo deste requerimpnlo, o nobre
senador nos trouxe tambem as rll'içôcs que <:e lizeralll
durante o mini:-Iel'io de 16 de Julho, aSi;im como as
ui timai: eleiçõl'i; d.' Pernambuco. Tambem S. E". não
viu nessas eleiç.õl's an Ledores senão prepotencias, ,'io
lencias, e sa tu I"nar-'s .....

O SR. SILVEIRA Lono:-V. Ex. reconhecl'u isso na
falia do Ihruno.

O SR. PlIE<IDE:NTE DO CONSELHO :-...cou~as, Sr. pre
sidente, lJe que seguramente lião tinbamos ex.emplo,
havia muito tempo no Bl'a~il !. ..

O n. SIL EIRA LOBO :-Es:e escanJalo nunc.a 5° nen.
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o SR. PilE"ID&Nl'E DO CON ELBO: -Quando o nOOl'c
senador inllUla, pri! ministro, presiJeuLu e designador
de 11I'esi lellles de província .•.

O 31\. SILVF.ItlA L IB) :-N (IIC'I fui desig;narllJ]·.
O SR. P lf>'1I>E~TR DU C IN';ELHO :-, •• 0 S'na lo sabe,

qu' a" 1,1 'iç II!S GO/', ia n sua/'e e n'ttnralmente I
O SR. SILVEIR\ LOBO :-1'6 le Il.lvLJr GO lIpara':ã I?
O ::)R. P,IESlDiNTb: D) CON'ELHO: -O 'Iue a Illil'a "

que os esForços do lIobre slJlIador neste sentido (e
foram ~randes I) não tivesse II deixada tão b ln,; h:tbílos
que ros~e ilfipo.;sivel ao ministel'iu de 1j ue Julllo,
dentro úe poucos mezes, estalJeleGel' uma nova orllem
de cousas I

O SR. SILVEIRA LODo:-Como está V. Ex. gran'
dio;o !

O SR. PllESlDENTR DO CONSF.LHO :-Não g-osto da~ ,'e
cl'i Ilin:lções, e"toLl só despertaulÍo a me,norta do noure
senador.

O :SR. SILVEIRA LOBO :..-A memoria é que mais con-
demna a V. Ex.. .

O SR. PRE~IDENTE DO CONSELHO: -Estou ponderando
que ene tambem é mortal. .

O SR, ZACARIAS:-E está doente.
O ~n. PRESIDENTE DO Co 'SELHO:-E' mais uma razão

pa ra que eu seja mu ito mOLlerado nesta resposta, desde
que S, Ex. no~ diz que está doente O nobl'e senadúr
já foi ministro. jã foi presidrlnLe de provincia, conhece
tamhpm a historia dos pr(J~itlentes seus amig-os ...

O SR. SILVEIRA LOBo:-N Inca violentei ninguem.
O ~n. PR~:SIUE~TE DO C J~SELlfU:"':". ,.e sabe que as

accus:lçõas que pile nos está dirigindo tão prodiga
mente e ao mini~tel'io cip 16 ue Julho, La lI[)em foram
feita~ ne~se tempo em quI' S. Ex. dominava.

O SR. SILVEIRA L'lBo:-E,til poganado.
O SR, PRESIOI1NTI!: D.l CJN'lcLHO: -D Iqui concluo que,

pelo meno,;, o nlol'e senaJJI' deve, I'sLal' ue sob:e aviso,
não sendo faei! em aceitar inrol'm:Jçõe~ para trazei-as
logo ao co',hecimento do sen ld , aggravando os fdCLos
com a~ c6res m;iis carregar! ,~,

OSR, SILVR1RA L'BO:-EI esprava outro proce
di ne til de V E'{, e n10 c,;,;a anim·,çào <I"S atLen
Lados qUi) SI' pre,Jaralll, e que poul"m trazer dIISão de
~an'!IlH, p'da qu" torno já re·:pvnsa el a V. Ex

O "R. PiU~lDENTb: DO CONSI!.LHO;- Nem eu estou ani
mando atl"IILados.•.

O SR. ZACARIAS: -E tá fazendo a defeza prévia.
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o SR. PnE<IOEI-Tf: 1)0 CONSELIlO: - .. , llcmtamneU)
'O nobre senador com estas ex:agerações está procurando
excitH os animos naquelta provincia, excitu um lado
contra outro,

O SR. SILVEm" LOBO :-Quem lhe disse isso?
OS1I. PRES1U~NTIJ:00CON~1':LHO:-A provincia de Santa

Catharina não é tlH'atro desse movimento bellico de que
nos faltou o nobre senador,.

O SR. SILVEIfiA Lono :-V. Ex. amrma is~o?

OS'L PRESlllENTE DO !.ONSELHO:- im, affirmo.
O SR. SIL'iEmA LUBO :-E~tt\ V. Ex., à priori, (lcfel1

dondo os Cl'lmes que alli 1':e pl'al iram.
O SR. PRESIDENTE DO C..;ol.-iELHO :-Coo ten tar-me-h ia

com votar iluplesmente pelo requerimento do nobr
senado!' ....

OSR. SILVEIR... Lono :-Peço a V. Ex.. urgencia na in
formação.

O Su. PUESfOENTE no CONSELHO: - ... para que fosse
ouvido o presidente da provincia e para que nos podes
semos informar a respeito dos outros factos que o no
bre senador allegou com o fim de deprimir o meriLo in
tellectual do presidente da provincia ...

O Su. SILVEl~A LOBO :-Não quero deprimi ...
O SR. PRESIDENTE DO CONSELIlO: - •.• e dppois de

bem informados, virmos responder ao nobre sena
dor. S. Ex. não se conterrlou com apresentar seu
requerimento.

Se quando um ministro averba de suspeitas as infor
mações dadas ao nobre senaLlor, porque evidentemente
partiram de ongem parei.!!, este ministro se torna I'CS
ponsavp! pelo que 'possa aeontecer naquella provincia,
tambem o nobre senador, quantio vem annunciar aqllÍ
juizo1': tão graves e tào inju~Los COl1tra o presidente da
provincia e contra o ministerio •.•

O Su. SILVEIR... LOBO :-Q.Ie theoria !
O SR. PHE~IDE:-lTE DO CONSELHO: - ... fica responsa

ve! pda illf1uent.:ia que e-;sa excitaçio protiuza no lado
contrario áquelle que não merece as sYlllpathias do no
bre 1':enador.

O ::lR. SILVElIlA LOBO :- -Isto quer dizer que a preven
cão contra o crime é nm mal, ajuda a etTel:tual-o. Nunca
vi es a theoria nem acredito nella, apelar da grande sa
bedol'~a de V. Ex.

O SR. PRE:-IOENTli: 00 CONSELHO :-Isto quer dizer que
as pruposiçõt's Llu nubre senado.' tendem a tomar odio
sa a autoridade e a coarctaJ'-llte sua acção benefica em
rtpfrza rIa lei e ele todos os direjt(ls ....
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o Sn. SILVElItA'LOBO : - Vai bem. Por força havia de
jus titical-a. .

O SR. PRESIDENTE DO Co~ SEI,IiO: - O nobre Ilenadol'
accusou o ministerio de estar autori?ando os actos que
S. E:c denunciou como praticados na provincia deSanta
Calbarina, enunciou juizos muito desl'avoraveis e in
justos a respei lO daquelle delegado do <Toverno imperial,
e alludiu3s eleições feitas duranteo minislel'iocle 16de
Julllo, e ás ui ti mas eleições do senador pela provincia de
Perna mbuco.

O SR. SILVEIR.\ LOBO :- Alludi ao facto ele hontem
que na vel'e1ade é estllpenclo e a esses ou tros factos ]
que o paiz lodo tem conhecimento.

OSR. PRESIDENTE DO CON EL\-1O :- A' vi ta da lnl'or
mações do nobre senador, eu não pudia deixar ele
contrapor ao seu juizo o que no conceito do governo
merece o actual presidente de Santa Catharinn, e que
11a ele merecer a quem o conbecer de perto e tiver
noticia exacta cios seus precedentes. E' um cidadão
intelligente, lllustrado e honrado, que não está na
presidencia da provincia de Santa Catharina nem mes
mo como homem politico, mas unicamente levado pelo
desejo de servir ao paiz e aos seus amigos .• ,

O SR. SILVEIRA Lona :- E aos seus amigos, não é ? .•
O SR. t'RESIDENTE DO CONSELHO:- Aos seus amigos

que se lembraram delle para essa commissão e instaram
para que a' aceitasse.

O SR. SILVEIRA LOBO:- Aceito a declaracão. Isto é
que é governo imparcial; o mai, é l)istorfa •.... , ..

O SR. PnE IDRNTE:- Attencão t
O SR PaEsIDENTE DO Co . ELlio :-Sr. presidente, deixo

de responder a este aparte, porque os nobre eoadores
comprehendem que não llêl que censurar nesta Pl'oposi
vão: para servir ao paiz e ao.' seu ami<T03, que apreciam
o seu merito ....

O SR, ZACArdA : - Em cujo numero e tiL ocandiuato .•
O SR PRtnDEl'TE DO CO.\;SELHO:- V. Ex.. sabe muilo

JJem que os cal'g'os do presidente de provincia que
foram sempre diflicei. de preencher, um verdadeiro
sacrificio pal'a quem os aceita, mals o são presente
mente. Tão basta mesmo a qualidacle ele homem politico,
de membro importante de um partido, para resolver a
quem está nas condições do actual presid.ente de Santa
Catharina a aceitar uma commissãg-ªaquellas; é precisa
tambem invocar ã esLiina; àcônfiança pessoal, a dedi
r~ção aoe:: ministro~ qllP ronvir!am para es~es carl!O,:
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eis o que eu pretendi dizer, e que os nobres senadores
foram logo inLel'pl'et.an1lo a seu modo.

O guverno está no propo~ito de não influir na etrição
da provincia de Santa Cltha~ina; tem recommendado
e l'ecoilllUendará a seus delegados que observem a mesma
politica. .

O l'actoda eleição da pl'ovinciade S. Paulo, que o nobre
senadol' ('.itou, não faz senão confirmar esta minha
as:>crção. A eleição alli foi Lão livre quando o pennit
tiram o~ partidos; não hou\'e iuterfel'encia da <lutOl'idade.

O SR. SILVEIRA Lono: - A consciencia do Sr. Nebias
que lhe responda.

O Sn. PnEsIDENTE no CONSELHO: - O presidente da
provincia de Santa Clthal'ina será ouvido; espero que
suas informações satisfaçam e demonstl'em mesmu á
consciencia elo nobre senador por Minas Geraes, que
S. Ex.. foi mal informallo, SUJUIllamente injusto, quando
veio fazer imputações tão graves,sem provas.,

O Su. SILVEIRA LOB():- Eu as exhibi.
O SR, PRESIDENTE "o CGNSELHO:- .... guiado unica

mente pelas informações de uma parte suspeita.

DISCURSO

pronunciado no senatlo f:m 29 41e Aarosto tle ,18"",

(l"/'ol'o!]ação elo o/'çamento.)

o S.'. Visconde do IUo-B.aanco (lJ"1'esidente' do
conselho) : - O nobre senador. pela província da Bahia,
que fallou hontem C), declarou-me que eu não tive a
fortuna de con vencêl-o sobre a l~ecessiJade ela presen te
resolução. Vou tentar novo esforço, mas sem e~perilnça

de melhor soi'te. Desde que os argumento!; que enunciei
nesta casa, quando se discutiu o requerimento de in
formação olferecido pelo nobre Visconde de Haborahy,

(') o Sr, Zacal'ias.
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e o discurso que pl'oferi na outra camara, não me
deram esse grande resultado, seguramente que não
devo nutrir'a esperança de que o nobl'e senador con
corde comigo em que o caso de que se tra ta é tão
justificavel como os precedentes a que elle referiu-se,
e procurou abonar, tanto o do sen ministel'io como o
de !869..

«Só na impos ibilidade de pas ar a lei (le orçamento,
disse-nos o nobre senador, póde-se apl'e.6en tal' uma
medil.\l desta natureza. » Eu creio, Sr. presidente, que
a proposição de S. Ex. não é rigorosamente exacta.
Se tivessemos de aguardar a manifestação dessa im·
pos~ibilidade, tarde se tomaria a providencia contida
na pre~ente resolução. Parece-me, pois, que o nobre
senador quiz dizer que uma resolução como e, ta ó
pMe ser justific'ada quando se reconhece mui to provavel
a impossibilidade de passar a lei uOl'lnal de orçamento.
Ora, eu creio que e ~a impossibilidade não póLle ser
boje desconhecida, (A1Joiados.) Estão discutidos apeoa'
dous orçamentos: o do imperio e o dos negocios es
trang-eil'os; restam ainda por di. cutir cinco orça
mentos de despeza, e o da receita. No ponto em que se
acha a sessão, é impossivel que semelhante debate
termine na Camal'a dos Sl's. tleputados, a tempo de
podeI' ainda este anno sei' tambem discutido e vot.ado
nesta ca~a o orçamento. Não se :lará a impossibilidade,
se as prorogaçães forem longa , c, durante ellas,
houver numero em ambas as camaras ; mas seria pru
dente que o governo descansasse sobre esta hypotbese?
E não passando a lei de orçamento, não c.hegarialllD'
sem ellél ,a Maio do anno proximo, dous mezes apena
antes do futUro exercicio? A providencia que então
se tomasse nos termos desta resolução, tal providencia
tomada em Maio passaria a tempo de ter plena exe
cução em todas as provincias, de de o primeiro dia do
futuro exercicio? De ce.rto que não.
Lo~o, parece-me inquestiona"el a necessidade desta

resolução, se quizf'rmos habilitar ogoverno para que, na
llypotht>se muito provave.1 de não passar a lei normal de
orçamp.uLO este anno, esteja elle autol'izado para a receita
e de, peza do E tado no proximo exercicio,

Não f'omprehendo, Sr. presidente, como seria maisjus·
tifica vel esta rpsoluç'io, no pensar do nobre senador pela
Bahia se clla houvesse sitio apresentada muito antes.
O facto que hoje se pMe apreciar, ele não seI' provavel
que p:J.sse a lei de orçampn to, de certo não. eria tão bem
reconhecido em f:lio on Jun lO, Entrl'fanto nMO y'mo



ao nobl'e senat.ior LI ue resoluções como eSLa, ou se Jevem
apresentar com muita antecedencia, ou sómente quando
se torne evidente a impossibilidade de passar a lei de
orçamento; e esta evidencia para' o nobre senador não
se dá 'em circumstancias como as actuaes, em que es
tamos quasi no fim da sessão ol'dinaria, achando-se ainda
por discuLir na oulra camara cinco orçamentos e o da
receita, Confesso que não pude compl'ehendel'. o funda
mento desta asserção do nobre senador,

Agora os precedentes: citei.os precedentes do Lempo
em que o nobrr, senador pela Balda ou era ministro, ou
era membro influente no paf'tido dominante. Citei de
pois o precedente de 1869, E'admiravel como o nobl'
senador declinou de si a responsabilidade de tudo quanto
se fez a este respeito no periodo do dominio liberal, não
sendo e11e minisLro! S. Ex. nos disse que não re~ponde

senão pelo!> actos dos ministerios de que fp.z parte, por
que, qllando não es tá no ministerio, não influe na go
vernação do Estado.

O SR. ZACARIAS: -Não sou conselheil'O de estado.
OSR. PRESIDENTE DO Coo SELHO: - Eu referia-me aos

actos das duas camaras, ao procedimen to do govel'11o pe
rante elIas, e o nobre senadol' não póde declinar a res
ponsabilidade do que praticaram seus amigos durante
este tempo. (Apoiados.)

Mas, Sr. presiden te, eu não preciso de mais preceden te
do que aqueHe que ministrou-me o nobre senador pela
provincia da Babia, como presidente do conselho. Nodis
curso anterior aJludi ao precedente de 1866, em que
S. Ex. sendo chefe de gabinete, deixou-nos sem lei de
orçamento, e I'erviu-se tambem de uma resolução pro
roga ti "a. Onobre senador ex.plicou esse facto e justificou
o seu procedimento com as difficuldades da guel'l'a e com
as que apresentava a situação do Banco do Brasil: log-o pe
sarei a força destas aLlegações do nobre senador, Que~'o,
porém, ago1'<I despertar a memoria ue S. Ex.. a respeito
de outro precedente, que tema megma pa ternidade,.e é
anterior ã guerra e ás complicações do Banco do Br.asil.

O nobre senador foi chefe do gabinete de i5 de Janeiro
de 1864; tivemos então duas sessões no mesmo anno, e,
por conseguinte, um largo periodo para discutir·se e
votar-se a lei de orçamen to. Entretan to o senado sabe,
e se não se recorda neste momento, eu avivarei a sua
memoria, que não tivemos lei de orçamento nesse an110.

OSR. SILVEIRA DA MOTA: - E' moles tia llluito antig-a.
O SR. PRESlDEI.\"rE lIO CONSELHO: - A resolução n.o H9

de 16 de Abril de 18(3q, prororrou o orçamento do ex,er-
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cicIo de 1863 a 18G.\, para o excrcicio !'cguintc de -18G'I:
a 1.8Gn.

O Sn. SILVEIRA n.\ MOTA: - Estão perdendo tempo:
devem bater no peito, porque têm feilo o mesmo.

O Sn. F. OCTAVIA:'/O :-Quem tem de bater no peito é o
parlamenlo, porque nós todos temos abnixado a cabeça.

O SIl. PRES:DENTE DO CONSELHO: - Ora l a lei de orça
mento que veio para o senado esseanno, a 1.5 ele Julho,
não teve andamento, e veio a passar no 1.0 de Junho de
1865, para relier o exercir.io de 1865 a 1866, ficando o de
1.8G'I: a 186:; sob a lei provisoria. Então não havia guerra
com o Paragu3Y, en tão não havia as ditl1culdades do B1noo
do Brasil, e o nobre senador teve oito mezes de sessão,
porque retirou-se do ministerio quasi no fim do segundo
periodo. Eu não imito o nobre senador, não sou austero
como elle; creio que S. Ex. lutou com dificuldades; mas
como S. Ex. hoje se nos apresen ta como um homem cuja
previdencia nunca faliu, como o primeiro parlamentar,
Bism3rk na politica c MólLke on tactica ..

O SR. ZACARIAS: - General da penna ...
O SR. PRESIDE:'i'TE DO CONSELHO :- .. " pergunto: por

que razão o nobre senador cm 186f~ deixou-nos sem Lei
de orçamen to? porrrue razão a lei que devia ser feita
es"e anno só pótle passai' no anno seguinte, quando o
nobre senndor já não era ministro?

Em 18GG o nobre senador entrou tarde para o mi
nisterio, mas o tempo decorrido devêra ter siclo apro-,
veitado' pelos seus antecessores, representantes da
mesma politica. O nobre senador nos deixou sem lei
de orçamento, e explicou o facto, dizenuo-nos: «1I1as
a guerra do Paraguay preocrupava-nos, e sobretudo
cra preciso attendet" ao estado de cousas no Banco
do Brasil. ) Pois nesse tempo os negocias da guerra
estavam a cargo do' presidente do conselho? O nobre.
senador C[lie boje censura-me pOl' qualquer pal'ticulal'i
d:lde da administração de fazenda, quando elle suppuc
que haja um descuido; que censura-me porque crê que
cu pl'eoccupo-me demasiadamonte com a I'eforma do

.estado servil; como então, com-seu espirito, capazde
applical'-se simultaneamente a muitos negocios, com
Slla actividade incansavel, não teve tempo para auxiliar
os seus collegas do imperio, da marinha c dos estran
geiros, pelo que toca á g-uerra do Paraguay, e para
tratar dos- negocios relativos ao RlllCO -do Brasil,
promovendo tambem o andamento da lei ~annua de
receita e dcspeza'l ' '

A questão do Banco do Brasil não era um. embaraço.
GG
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A provitlencia tomada foi aqui iniciada, se bem me
recordo, pelo nobre senador por Goyaz, e remettida á
commissão de ~ue foi relator o nobre Vi conde de Ha
borally.. Este apresentou logo o seu trabalho, que o
governo aceitou, e que passou sem diillculdade nesta
casa como na outra. Logo, não foi a lei de 12 de Se
tembro de 1866 que embaraçou a passagem da lei ue
orçamento; foram outras circumstancias analogas, .
senão indentica., áquellas com que temos lutado.

O senado é testemunha de que não temos estado
ociosos, de que se tem trab::l1hado e de ·que eu não
podia prever as difficultlatles que encontrámos na ca
mara temporaria. E' verdade que o nobre senador não
no.5 leva em conta essas difficuldades, pretende que as
deviamos prever' mas o senado comprehende l]ue as
apreciações do nobre senador não são fundadas, que
resenteOl-se muito do ponto de vista em que elle coLLo
cou-se para constituir-se jui~ entre o ministerio e a
minoria da camara dos deputados. Ma., antes de con
siderar o que neste sentido disse o nobre senador a
I'espeito da reforma do estado servil, ou das relações
do ministerio com a outra cümara, preciso considerar
o precedente de 1869.

Eu alleguei o precetlente de 1869, não como censura
ao gabinete de que fazia parte, posto que taes factos
OCCOITes. em quando cu estava fóra do imperio. Sendo
censul'atlo pelo chefe desse gabinete, de que fiz parte
(o SI'. Visconde de Itaborally), por ter apresentado
esta resolução, que melhor defesa poderia eu allegar
llo que o precedente do nobre Visconde?

O Sn. SILVEInA DA MOTA: - Está muito diplo
matico.

O ~n. PnEsIDENTE DO CONSELHO :-Não alleguei, pois,
o precedente como censura, mas como defesa.

O nobre senador disse: « censurais o vosso proprio
acto; J e nesta dissidellcia em que me acho com o
nobl'c Viscondc dc Itaborahy, o nobre senauor levou
a ua parcialidade a ta l pon to, que acrescen tou ...

O SR. Z\CAnL\S :-Parcial idade?
O Sn. Pn~~ IDENTt<: DO CONSELHO :-Parcialidade.
O Sn. ZAC.\RL\S :-011 I
OSn. PnEslDENTE DO CONSELHO :- ... disse-me o ne·

bre senaLlor : ( como recriminais a homens a quem
deveis consideração e que vos elevaram? J De sorte
que o nobre senador enteuLle que cu estava inhibido de
defenLlcr-LUc contra uma censura do nobre Visconde
d,~ Ita:borally 1.



o SI\. ZACARIAS: - Que é um facto de V. E'(.
lambem. .

O SR. PnESlOENTE DO CONSELIlO : - V• ~ E'L disse
que eu tinha recriminado a homens que me haviam ele
vado.

O SR. ZACARIAS :-Recriminou a si mesmo.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Se eu trago o facto

em minha defeza, como o censur.o ? Se eu allego que
esta resolução é tão jusLificavel, senão mais, do que a
de 1869. como aCCU30 ao nobl'e Visconde de Itaborahy
de ter lançado mão deste meio ~ O nobre senaúor foi
que deu o nomedecensul'a ao queel'a defeza Eu invocava
a autoridade do SI'. Visconde de lLaborahy contra elle
pl'oprio, e o nobre senadol' viu nisto desacato de pro
tegido contra o protectol'!

OSR. ZAC.\RIAS :-Não [aliei em uesacato ..
O Sn. BARÃO DE GOTECIPE : - Mas faUou em intle

cencia.
O Sn. PRF.siDENTE no CONSELrID : - Ora, senhores,

eu preciso dizer que devo estima e consideração ao.
nobre Visconde de Itabol'ahy ; e eUe de certo dispensa'
favor a quem honl'a com o seu apreço, mas não ha
entl'e nós relações de pl'otectol' e pl'otegido.

O gl\. VISCONDE DE hABORAHY :-Apoiado.
O SR. PllESIDE:'ITE DO CONSELHO :- Mais de uma vez

ohei dito: tenho uma grande divida para com muitos
de meus concidadãos e amigos, é verdade ; mas
tambem tenho consciencia de que o pouco que sou
devo-o, principalmente, - a Deus, em pri meiro lugar, e
depois ao meu trabalho. (lIfuito bem, muitos a.poiactos.)
Como, pois, o nobre enador, que aliás é tão sob['an
ceiro, me exproba o ter ousado allegar o precedente
do Sr, Visconde de lLaborahy contr'a uma censura do
mesmo SI'. Visconde, e até vê nesle proceder uma inde
cencia? I

O SR. ZACAlUAS : - Argumentar contra os proprios
factos.

O SR. PnESIDENTE DO CONSELllO :- O nobre senador
u'ou desle termo, e eu o repilo, porque, como o no
hre senador o manlém, hei de logo fazer a applicação do
mesmol.ermo.

Sr. presidente, se eu viesse aqui censurar o pro~

cedimento do nobre Visc.onde de Itaborahy, ou do
minislCl'io de que en fazia parte, haveria razão para
c'\probar-sc.-me semelllan te prtJcedimen to; ma., quan'do
allego ,) facto ue 1859 em dcfeza do faclo de 1 ZJ,
qULlllllo autorizo o procedimento do goYemo <lCi!ual com
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o procedimento do gabinete de -l6 ue Julho, creio que
não faço olTensa alguma a esse gabinete, que me não
contradigo, ~ue eslou perfeitamente no terreno da colle
reneia e do d I rei to.

1I11s, as circumstancias do precedente de iS60 serão
inteiramente outras, ou muito <1i\rersas, como não du
vidou aml'mar o nobre senador pela pro\'incia da Bahia,
pois que S. Ex:. foi até ao pon to ue achar razões aUe
nuantes para o procedimcnto de i86D, e nenhuma para
o caso actual'?

O Sn. ZACAIIIA::>: - Achei ullla cXlJlicaç5:o. Não acho
para V, E'C

O SR. PllESlDE:'I'!'l!: DO CONSELHO: -Quando o nobre
senador procurava attenuar ou explicar rom ll1uita
complacencia o facto de 1869, o nobrc Visconde de
Ilaborahy. em um aparte, disse, indo tambem em seu
apoio: ~ :Mas então, chegou-se a discutir orçamentos da
despeza e receita.» Cumpre-me, pOI'ém, recordar ao
senado, que em 1869 o gabinete de 16 de Julho, não tendo
contra si a opposição que hoje tem o gabinete de 7 de
Março, serviu-se para a discussão da lei de orçaIllellto
desse annl) de uma proposta muito anterior e adiantada
(apoiados); de maneira que não teve QI} discutir na
camara dos deputados senão o orçamen,to tla guerra e o
Ja receita.. . .

O SR, SlLVElll,\ D.\ MOT.\ : -Apoiado; é exacto.
OSIl. PRESID~NT~ DO CONSEI.no : '- ... e, por tan to. não

me admira que fosse mais feliz no andq.l)1ento que deu
ú lei de orçamento. 1I11s e!'lsa lei chegou ao senado, e,
podendo passar', ficámos sem eHa, porqne o ministerio
não quiz aceader á separação de alguns al'tigos. Não
tonsurei este precedimento do ministerio, eomqllJnlO
me recorde bum Lle que o nobre ministro da marinha
desse gabinete não duvidaria, se o seu voto fosse pre
dominante, aceitar o aecôrdo ú que se mostrava di:;
1osta a OPp·Qsição do senado.

O SIlo ZACAIlI.\S :-Apoiádo.
O SR. PnEslDE:"TJ;; DO CO:"iSELHO: - A lei de orçamen to

podia pa 'sal', deixou ue passar por essa circumstancia,
e preferiu-se uma resolução. Não digo que o ministerio
não tivesse boas razOe;; para não aceitar esse aecOl'do o~
~ransacção ...

O SR. Z!CARIAS: -Não houve emperramento1
O SR. PRE3IDENTJ;: DO CONSELijO: - ... mas o facto é

que não duvidou ficar sem lei de orçamento, nã'o duvidou
preferir uma resol ução proroga ti va á separação de alguns
artigos, que aliás não eram e:;senciae~.
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Ora, se cm 1.869, por taes motivos, pOde deixar de
passar a lei normal ue orçamento ...

o.SR. Z.V:.ml.4.s: - Logo houve emperramento: V. Ex.
é que não quer proferir a palavra. .

O SR. PUESIOI;;NTE DO CONSELHO: - ... por que razão
csteanno, quando a sessão está tão adiantada, quando a
discussão ue orçamento na camara temporaria se acha
crn atrazo, mio adoptaremos a mesma providencia, que
póde servil' ao mini. terio adual 011 a qualcluer outro que
governe o paiz em Maio tle i872?

a nobre senador p~la IJ Jilia tl isse-me que cu Ila via
claudicado na historia do facto de 18r:,m, pelo que respeita
á minol'ia do senado. Eu fallei em accôruo com a mino
ria, não me recordo se disse que o accõrdo fóra proposto
pela minoria ...

O SR. Z.\C.\HIAS;- E·t~ cm seu discurso.
O SR. PIl.ESlDE~TE DO CONSI!LHO: - .•. mas ni-lo não

lhe fazia oJIensa, pOI'que, desde que ha accônlo pos ivel,
aceitavcl, entre o ministel'io e a. minoria, tanlo importa
que seja proposto pelo nÜIlislerio, como pela mino
ria ...

O SII. ZACA'Rl<\s:-Tambem cu não dis e que fMa
propo~lo pelo ministerio.

OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - .•. luuo dnpcnde das
condições dQ nccôrdo, da natureza dos motivos que o
ctelenn,inalu. .ovpois eu consQltei os Annaes, e yeri
fiquei que, com elTei lo, um amigo do ministerio se
entendêra. primeiro com o nobre senapor, e o noure
senador com, seus am i~os ; que Ilou ve con(erencia ..•
• O SR. ZACARl.\j3: -lIouve protocolo ..

O SI{. Pu ES1PE.'HE DO Co SELllO: - ... na sala do presi.
dente do senado; houve protocolo, ele. l\Ias louas eslas
circun13tancias nada valem; o ca'so é que llUveria accôrdo,
se o lllillistel'ío Q aceitasse.

E como então apreciou o nobre senado!' pela província
da ijlhia esse ft\cto de i86\)'~ Acllou-lhe razão explica
tiva, senão attenu:lule I ou censurou-o? Censurou e
muito e'S(l acto.

O SR. ZACARIAS: - Esse aclo, que cra de V. Ex.. lam
pem, censl,lrei muito.

O 81\. PRESiDE. 'TE DO CO~SELlIO ; - Uma vez ql\e V. Ex.
consti luin -se juiz parcial, inel in~ndo-s(l a fu vor do nobre
Visconde de ltaborahy, no pleito a que deu motivo esta
resolução, cu,pl'eciso reçordar o que V. E'{. então lIisse.
(Abritldo 1tm volume dos annaes do senarlo.)

O Su. ZACAUIAS: - V. E'L "ai ler o que todo o
munjo sabe. .
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o Su, PIIESlDENTE DO CONSELHO: - V. Ex. tam
Lem leu lJa dias o que eu disse recentemente na ca,.
mara. Vou ler o que me convém; é preciso recordilr o
que V. Ex. disse. Tenho prazer cm ler as suas pala
vras (Lê):

l Ainda, SI'. presidente, ha .outro mot.ivo para que a
opposição, que aliás desejaria march:ll' de accórdo com
o pensamento do nobre ministro da marinha, que neste
negocio se mostrou tão cavalheiro,. ha mais um motivo
por que a opposição não pMe ap[Jrovar a resolução' e é,
senhores, porque não é regular o facto da camara tem·
poraria inicial' Ullla resolução, mandando vigorar o
orçamento anterior, depois de haver discutido, votado
e remeLtido para o senado a proposta do orçamento
definitivo.

II Quando a camara envia ao senado uma resolução pro
visoria, tendo ainda entre mãos o orçamento, explica-se
o seu procedimento, Elia conhece então do proprio
facto, ediz: -Não posso discutir_e "Votar o orçamento,
cm odem a mandai-o para o senado a tempo de lá sei'
discutido e converter-se em lei, antes de principiar o
novo anno finaneeiro; e, pois, adopto e proponho uma
resolução provisoria, -

« Mas, no caso de que se trata a camara já tinha
demittido de si o direito de cuidar do orçamento, já
o tinha mandado para esta casa; a nova resolução, por
mais que queiram dissimular, importa uma emenda da
proposta que temos entre mãos, Note V. Ex. que o
projecto da resplução, antes da emenda que o modificou,
cra com elIei to desastrado, porquanto dizia: ({ A lei da'
orçamento de 1868 a 186\) regerá o exercicio de 1869 a
1870. J

• Isto era o mesmo que inutilisar de todo o orça
mento que estavamos discutindo; porque, o que é
que se discutia aqui? A proposta do orçamento de
186\) a 1870. Ora, se a camara resolvia que fosse lei
de i869 a 1870 a lei anterior, a consequencia era que
a base dos nossos debates a respeito do .orçamento des
apparecia. O ultimo artigo do orçamento em discussiio
declara que o Ol'(;amente de 1869 a 1870 vigorará no
exercicio de 1870 a 1871; mas su1Jstituiclo o orçamento
fie 1869 a i870 pelo an terior, segu ndo a rr,sol ução antes
da emenda, como estenuer ao exercício de 1.870 a
1871 o de 1.869 a :1.870 .» _

l\lJ adiante, di s o nobre senador (Lê) :
« Para que se rccorrcs '.(} á. iniciativa da camara,
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cra pr çiso que o govemo nenhum Outl'O meio li
vesse de sabir da dilIlculdade em que se acha pre
sentemente envolvido: era preciso que o g,overno
não pudesse absolutamente ir adiante sem o recur
so á intervenção annada da unanimidade que conta
os dias por semanas, a semanas por mezes, não po
dendo levar a bem que o vapor esteja ahi detido
para os dignos representantes da nação não se reti
rarem aos patrios lares com toda a brevidade, como
se nós os opposicionistas tivessemos culpa disso, ou
se fossemos· responsaveis pelos desastl'es annuncia
dos para [) de Outubro. (Hilaridade.) Antes desse
dia fatal a maioria dos representantos da nação que
rb estar junto aos seus penates, porque tem nelles
grande fé. Nós aqui estamos sujeitos ao cataclysma .•. »

Vé-se por esta ci tação, Sr. presiden te, que então
o nobre senador não achava razões explicativas para
a resolução de i869; pelo contrario, dizia que não
havia precedente igual, e1epois ele votado o orçamento
na camara tgmporaria. Agora que o orçamento não
está votado, e que a camara envia j1llla resolução,
quando se dão as condições em que o nobre senador,
em t869, admittia ullla providencia dessa nature
za, S. Ex.. nos disse hon tem que o preceden te de
i869 era mais expli~avel, tinha suas razões atte
nuan teso

Quando cu alIeguei o precedente de 1869, o nobre se
nador nos disse que não havia decencia em meu pro
cedimento; e cu agora pergunto-lhe, empreganoo a
niesnia palavra (que é seguramente muito parlamentar
-e decente), se ba tambem decencia nessa complacencia
do nobre senador, hoje, para com o facto de 1809, ten
do-o an tes censurado naquelles termos?

Mas, qual ê a causa do atrazo do projecto da lei de
orçamento na camara temporaria? O nobre senador,
depois dess;ls apreciações a que tenl10 respondido, di<;·
se-nos: « E' a reforma do estado senil, o ministro da
fazenLla não cuiuou de outra cousa; es-clusi"amente
entregou-se a esta iuéa .•

E, por essa occasião o nobre senador estalJeleceu um
principio que eu creio não ser veruadeiro. Disse-nos
S. E'<. que quem apresenta uma reforma dessa im
portancia deve contar, de antemão, com maioria para
vencer nas deliberações e atê com minoria para con 
tituir quorum,' independentemente da minoria. Eu
me atrevo a' dizer, apezar da i1lustraçã'O que 1'eco
.nheço no nobre senador, que um tal principio eSCí\-
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pou-Ihe no correr lb di"cussão; cemelhanle .proposi
ção não é sustentave!. Em primeiro lugar, seria um3.
aberração das boas praticas <.lo systema representati
vo, se um ministerio de,·esse apurar os votos da maio
ria e arregimentai-a antes de lodo e qualquer deba
te publico; de sorte que a apresentação de uma pro
posla dessa ordem nas camaras não seri3. mais do
que uma formalicbJe, porque a maioria já estava
arregimentada. Entretanto, falia-se em regeneração
<.lo systema representativo; diz·se . ryue o ministcrio
não deve impOr á consciencia dos representantes da
nação, que deve sujeitar-se ás consequeneias natu
I'aes je um debate esclarecido I Não; o principio <.lo
nobre enador não é principio ,eru:\lleiro, e menos
verdadeiro ainda é qn:mllo pretende o nobre sena
dor que não haja ministerio pos-ivel sem maioria
ab-oluta, isto é, sem maioria relativa para venCCl'
nas deliberações, sem maioria absoluta para formar
casa. (Apoiados.)

Senhores, nós <.Ie. ejamos melhorar nossos costumes,
reformar o systema cleiloral ·rle modo que possamos
chrgar ás eamaras em que as dilTercntes opiniões poli
ticas existentes no paiz ejam legitimamente represen
tada ; quan<.lo houvermos chegado a essa -perfeição
do sys tema represen tati VO, as eamaras una nimes, as
maiorias muito numerosas serão raras. Como, pois,
será possivol govel'nar este paiz se nenhuma reforma
importante puder ser iniciada, sem Que haja maio
ria para constituir quomm, independentemente de
qua Iquer 0ppo ição ~

Não é as. im, Sr. presidente, que se entende o sys
t ma representativo na Inglaterra. (Apoiados.) Lonl
Palmerstún achou- e muitas yezes l'eduZ-ido a urna
maioria de quatro Yotos.

E as consequencias do principio do nobre senador
são ainda mai- gr'ayc'i quanúo se trata de uma refor
ma que não é questão de partido, em que as opi
niões se dividem de um e outro lado, uma que tão,
comryuanto do maior alcnnce politico e social.. sem du
vida neutr'a para os partidos. Como se pÓlle contH
com essa maioria em laes casos?

Felizmente, senhores, este ministerio tão fraco,
como o considera o nobre senador pela Bahia ...

O SR. SILVEJnA LOBO:-O peior que tem tido o paiz.
O Sn. PnE~IOENTE 00 CO:'lSELBo:-(rinào-se) •. .que tão

pouco merece do nobre senador pela provincia de Minas
Gcraes, te\'e a fortuna de contar desúe o principio da
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ses-ão com maioria relativa e até coro maioria abso
luta; tivemos maior'ia para vencer nas deliberações e
para constituir qnol'uJn. Isto ainda depois que alguns
membros da maioria se retiraram.

Este facto não se póLIe altribuir (ê preciso dizeI-o,
em honra dessa illustraüa maioria conservadora), não
se púde attribuir senão ás con icçõcs desses illtl"tres
deputados. (Apoiarlos.) Nenllum outro moveI os fez re-

o sistir a mil considerações que poderiam eparaI-os do
ministerio,

Assim, p')is, Sr. presidente, o principio do noure se
nador pela Bahia, que só ex.cepcionalmente póde veri
ficar-se, teve agor'a uma realização pratica. Oministerio
tinha a maioria que o nobre senador julga indi~pensavel

para apre. entação de taes refor'ma ; logo, onde e tava
a impreviüencia do gabinete?

Senhores, nunca aspirei ás JlOnrasde infalliveI; nunca
tambem pretendi passar por homem muito pl'C'viclente;
mas, não posso deixar de oppOr' a e tas censuras de im
previdencia, que f 'z-me o nobre senaLIor, alguns factós
da nossa historia parlamentar recente.

Eu conheço um facto de grande lmprevidencia da
parte de certo presidente de conselho; e este facto deva
conheceI-o perfei tamen te o nobre cnador pela B:I1Jia.
Foi quando em 24 de 1\1aio de 1862 apresentou-se um
chefe de gabinete na camara dos deputados, pretendendo
viver com a maioria desse tempo.

O Sr. ZACARIAS: - Como V. Ex. sabe bem historia I
Fui mais previdente; sabia o que ia acontecer.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Perdôe-me V. Ex.;
eu hei de julgar pelos facto publicos e não pelo que
se passava no recondito do seu pen amento. O nobre
senador apresentou-se na outra camara como se elta
pudesse prestar-lhe o seu apoio; foi preciso que o Sr.
Torres-Romem se levantasse para dizer ao nobre se
nador: «Não I ou o ministerio ou a maioria! )} Foi a
custo, e por conselhos do nobre senador pelo Rio de
Janeiro, o Sr. Octaviano, que o nobre presidente do
conselho daquelte gabinete resolveu-se a aoeitar uma
questão de confiança ...

O SR. F. OCTAVIANO dã um aparte.
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO:-... que evitava com

uma obstinação nunca vista ....
. O SR. ZACARIAS 1 - Era a lei 1e promoções da armada,

contra a qual me pronunciára.
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO :-Foi castigo. Onobro

senador tem sido o maior obstaculo desse projecto de
67
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le-i, e pOI' cau a delle morreu o seu primciTo mrnís-'
terio ao nasceI', e antes dos sele dias.

Mas, senhores, a linguagem de que u ou o nobre. e
nador não foi a linguagem de quem previa os aconte
cimentos. Se S. Ex. IJI'evisse o que aconteceu, devia ir
preparado, devia jú ter a: ~onfi.ança da carôa para.;:t
dissolução· da camara; não devia apresentar-se a11l,
expondo-se áqueIle incidente, 8'em estar U'rmado do de
creto de dissolução. •

O nobre senador apparecia á frente de um ministerio'
novo, que nascia da opposição, ante uma camara tambem
nova, e em circumstancias que não lhe peTmittiam as
pirar á con-üança da maioria desta, sem olTensa do
pondunor do governo e da mesma camara. Vamos ver
as palavras d'e que O· nobr'e senador então se serviu',
para conhecermos a previdencia de S. Ex., e verificar
se os previden tes, os tacticos1 como o nobre senad'or,
tambem tropeçam e cahem, como d'essa vez eLIe tropeçou
e cahiu. Quando a opposição, em maioria na camara,
instava para que aceitasse a questão de confiança, ()
nobre senador respondia nestes termos:'

« Eu respondo, Sr. presiiente, que a sabedoria da
corôa, quando negou a dissolução da camara, qne pedira
o gabinete pa'ssado, snppâz sem duvida que lhe faltára
maioria, e chamando' ao poder a opiflião vencedora
pensou naturalmente que do lado deste achava-se O·
maior numero.

« Se, entretan~o, os factas mostrarem que o gabinete
actual, como o transacto, não tem maiori.a, nada impede
que elIe use dos mesmos direitos que i'llvocára o seu
predecessor . (Apoiados.)

cc O ministerio actual 11a de sahir de qualquer emba
raço, que occorra, com a mesma dignidade com que o
ministerio passado; persuada-se digso o nobre deputado
pela provincia do Rio de Janeiro.

c Conhecida por uma votação a maioria da casa, se
fôr infensa ao gabinete, saberá elIe usar, tranquillise-se
o nobre deputado' pela provincia do Rio de Janeiro, de
suas attribuições e direitos constitucionaes. (Apoiajos.)

« De outra maneira não assum.iria o poder.
« E' o que tinha a dizer. (l\1uito bem; muito bem.) li

Sr. pre iderrte, quem a ouvir estas palavras não acre-
ditaria que o nobre senador usava dessa arma que mo
tem aconselhado: a ameaça de dissolução? A maioria,
porém, portou-se com toda dignidade; provocou o con~

flicto, e viu-se que o nobre senador estava desarmado r
O.ministerio não dissolveu a .cama~1: retil'õu-se, tend.o
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'n retanto fallado a linguagem de quem subiu ao poder
ca Iculando todas as consequencias do seu passo. .

Outro facto ue impl'evidencia do nebre senador pela
B:J.hia foi quando elLe subiu ao poder em 3 de Agosto
de 1.866. E tava-se em Kuerra com o Paraguay; a si
tuação do paiz era critica e grave; exigia ministerio
fortemente apoiado por uma maioria nas camaras. O
nobre senador pela B:lhia acei tou a organização de um
ministerio; apresentou-se perante a camara dos depu
tados, e o que aconteceu? Foi recebido com a seguinte
moção ·de censura, apresentada pelo SI'. Tito Franco,
na sessão de Gele Agosto desse anno : « Sendo para sentir
<1ue a Grganização do gabinete de 3 ue Agosto não cor
respondesse ás exigencias da si tuação, requeiro que se
passe á ordem do dia. D Votaram a favor 48 e contra ;)'1;
a maioria foi de tres votos!

O nohre senador subi 11 ao pollel' achando-se o ]Jaiz
cm uma situação critica, e encontrando uma opposição
ele 48 votos, entre os qunes figul'avam um Clll'istiano
Ottoni, um Urlnno, um MartinllO de Campos e outros
liberaes dos mais importantes, o nohl'e senadol' não
recuou, foi por dian te; e hoje acon ell1a -nos que, tendo
se-nos manifestado uma opposição na camara dos depu
tados, comquanto tan-hamos maioria relativa conside
ravel, e até maioria pal'a constituir quorum, deviamos
logo ratiral'·no;; ou dissolveI' acamara! Porque o nobre
senadol' cm 186ti não fez app/icação deste seu prin
cipio, tendo apenas tres votos de maioria? !

O SR. ZAcARlAs:-Perdôe-me; s6 pedi medidas in
dispensa veis ; não apresentei reforma nenhuma,

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: -O nobre senador
até levou daqui o pl'ojecto sobl'e o Banco do Brasil
que !la pouco nos recordou que foi uma das preoccupa
ç5es que o privaram de cuidar ela lei de or{famento.
Esse projectG era uma lei de confiança e de grande
alcance.

Com estas recordações cu não pretendo mais do que
m@strar ao nobre senador que os tacticos parlamen
tares. , ..

O SR. ZACARIAS :-Eu farei OULras recordações.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-... que os previden

tes tambem cahem nesses erro .
O SR. ZACARIAS :-Hel de mostrar que fui muilo prc

viden te em ambos os casos; V. Ex:. é que foi impre
vidente cm 1862.

O SR. PRESLDENTE DO CONSELHO :-Ell não preciso de
fcnder-me ao-ora rlcs;a accu. ação de imprcyjclrncia;
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isto foi explicado a seu tempo; quem determinou a
votac'ão não fui eu; nós já estavamos no pl'oposllode
tomar aqu@.lla resolução, ele propõr á corda a reti ra
da do ministerio ou a dissolução da camara, pol'que
viamos que a opposição era então mui to numerosa e
não fõra possivel governar em taes cil'cumstancias.

Sr. presillente, quando apresentámos a reforma do
estado servil, previamos que algun dos nossos ami
gos não nos acompanhariam: a dissidencia estava pre
vista, porque sabiamos que entre os consr.rvadores,
assim como entre os liberaes, havia oppositores a essa
grande medida. :Mas, o que não podiamos prever é
que a opposição da camara chegasse aos extremo
que locou.

O SR. ZACARIAS:-Aqui é que houve imprevidencia
de V. Ex.

O SR. PRESIDENTE no Co SELHO:- Se a perspicac ia do
nobre senadar alcança tão longe, eu curvo-me á sua su
perioridade, e creio que ninguem deix.ará de admiraI-o.

Quando se discutiu o voto de graças, a dissidencia se
apresentava sob outra face; dizia-se: «A questão do
estada servil é o uuico ponto de diver~encia; nas
queslões politicas estaremos de accõrdo.» Essa discus
são correu animada, mas prop"ia de contendores ami
gos; nada, poi , autorizava a previsão de que as cou.as
chega!5sem ao pon to cm que depois as ,vimos.

O que devia o mini terio fazer? Abandonar a re
forma? Seria esta a opinião dos no sos adversa rios li
beraes? Nós a apresentãmos persuadidos de que essa
reforma sociar era urgentíssima, que o seu adiamen
to podia trazer graves consequencias, e embaraçar.
se não impossibilitar, a solução mais acertada; proce
demos debaixo dessa convicção, ecreio que a opposi
ção liberal do senado peusava do mesmo modo, quando
o anno passado reclamava do ministerio de 16 de Julho
que sahisse do adiamento e da reserva, enunciasse seu
pensamento.

AqueHe ministerio comprometteu-se a apresentar
este anno a sua opinião para que a questão fosse resol
vida. Aqui moveu-se duvida sobre o alcance del>sa pro
messa' eu disse que apresentariamos na essão deste
anno. Um nobre senador pelo Rio de Janeiro (Sr. F.
Octaviano) levou sua exigencia ao ponto de perguntar si
seria em Maio, o que obrigou o nobre Barão de Cotegipe
a accrescen tal': « em tempo de resol ver-se na proxima
sessão. li Creio que este factos são incontestaveis.
(Apoiados.)
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EsLamos ainda persuadidos de que procedemo acer
tatlamenLe. Com maioria relativa de mais de 20 voLos,
com maioria que por si só, satva uma ou ou tra in
terrupção, podia constituir qtt01'nm ou numero para
ha ver sessão, seria pruden te, SI'. presiden te, dissolver
a camara, sem que esta queslão fo.'se ventilada no par
lamento, sem que os tlissidcntes tives cm occa ião de
apresentar seus Hrgumentos contra a reforma, para
que o pa iz os a[lreciasse? Seria pruden te em taes cil'
cumstancias levar uma quesliio incandescen te como
esta aos comicios eleitol'aes? Este é o conselho que
nos daria o nobre senador pela Bahia, mas é conselho
que não poderiamos aceitar, porque não .0 temos por
um conselho prudente.

O nobre senador, que aliás devia ser, senão o mais
empenhado, corno elle pretende, tão empenhado como
nós em ver es a idéa tl'lumpbante, tem querido per
suadir o senado e o paiz ue que a maioria da eamara,
ou o parLiLlo conservador que ella representa, era in
fensa á idéa dessa reforma. O nobre senador disse que
a reforma não podia ter o apoio da camara, e já em outra
occasião chegou até a dizer: . cria preciso que não
houvesse pudor I E' uma accusação injusta (apoiados), é
uma accusação impolitica, porqne, se o nobre senador
pretende apresentar o partido conservador como in
fenso a e. ta reforma, levanta contra ella uma granue dif
ficuldade, que dnviuo pudesse ser vencida por S. Ex. ou
por seus amigos politicos. A camara, porém, tem pro
vado que não é opposta á idéa, e já o tinha mani
festado o anno passado.

Foi a maioria dessa camara que nomeou uma com
missão especial para estudar a reforma do estado servil,
e viu-se a sympathia com que esse Lrabalho foi aco
lhido. A maioria era prudente, dedicada ao gabinete
de 16 de Julho, e desde que o gabinete se lhe apre
sentou dizendo que não tinha opinião formada, que
não julgava opportuno promover a solução de te grave

. problema ocial, a maioria absteve-se, esperou pela
iniciativa do gabinete, óu pela sua cooperação activa.

Eis o procedimento da maioria da camara o anno
passado, e não se pMe dalli concluir que ella fosse
infensa ú idéa; c os factos deste anno ahi o esLão mos
trando a todas as luzes. Que entre os conservadores
havia divergentes sinceros desta idéa, ninguem o du
vida, assim como os ha entre o partido liberal; ahi
estão o Sr. eh)'i tiano Otloni; os Sr . Pedro Luiz, Mar
tinho ele Campos e Visconde de Prado. , que combalem
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a reforma. Não col/oguemos, pois, a guestão nesse
terreno.

Reclamando esta idéa como um privilegio do páJ'tido
liberal, provocaudo o partido conservador a resistir-lhe
apresen tando-o como devendo ser infenso á reforma
por snas tradiçõe e temlencias, onobre senador dise-nos:
« estas diillculdades vêm d.e que anancastes a idéa á
bandeira do partido liberal. »

Senhores, as reformas pelas quaes se compromeUeu
o gabinete actual, foram por ventura usurpadas a al
guem? A linguagem do nobre senaúor em 1.862 era
muito ditICt'Cllte ; então, quando apresentou-se solici
tando o apoio da maioria da camara, dizia o seguinte:

« O programma do actual gabinete, na situação em
que se acham o espiritos, é realizar com o concurso
das diversas opiniões politicas certas medidas de ha
mui to reclamadas pela opinião publica'e a respeito de
cuja utilidade estão todos de accôrdo. »

O nobre senador referia -se á reforma da guarda na
cional' e pl'Íncipalmente á da lei de 3 de Dezembro.
Quaes são as ou tras reformas de que falia o discurso
da corôa deste anno '? A reforma elei toraI e a do estado
servi I. IIi 0-:1 o nobl'e senador, como represen tan te do
partido liberal, que elle queria essas reformas com
mais latitude, mai desenvolvidas no sentido liberal;
mas dizer que não havia accôrdo até certo ponto, entre
os dous partidos militantes do Brasil a re peilo dessas
reformas, e que, portanto, o partido conservador não
podia iniciar reforma da lei da guarda nacional, da
lei de 3 de Dezembro e do estado servil (que sempre se
declarou que não era questão de partido) , sem fazer
uma usurpação ao partido liberal, é, Sr. presidente,
mostrar uma pretenção ille~itim:l, insllstentavel, é an
tepôe ao bem publico os interesses de um parlido.

Sr. })l'esiden te, devo passar agora ao que disse o no
bre senador sobre a re olução do orçamento, e especial
mente cumpre-me responder pelos descuidos do mi-
nistro da fazenda. .

Quanto ao § 2.°, que trata da consolidação da divida
íluctuante até a importanei" de 20.000:000~OOf), o no
bre senador concorda; mas explicou a disposição a seu
moelo, viu neste paragrapho uma censura ao nobre ex
ministro da fazenda, membro do gabinete de 29 de Se
tem]Jro, e, portanto, uma ::ondemnação do rrne eu es
crevi a respeito elos ultimas empreslimos no relatorio
de te anno.

O nobre r. -minif;lro rIa fazenda já dis e ha tante
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qU:lllUO di culilllos o voto de graças, para mostrar
quanto é infundada a cen ura do nobre senauor' eu tam·
b.fi nessa occasião, e quando discutimos a lei de credito
para as estradas de ferro, cwio ter uestruido a inter
pretação que o nobre senador quer dar ao § 2.° da pr 
sento resolução. As cil'CUfllstancias hoje são muito
di/l'erentes do qG.e eram quando '0 roalizaram os em
prestim'Js.

O nobre ex-ministro da fazenda, autorizauo para con
solidar a divida fluctuante, e tendo em vista esta ne
cessidade e tambem as exigencias proximas da estrada
de ferro de D. Pedro II ...

O SR. SALLES TonnES-Ho)lIm : - Apoiauo.
O SR. PRESlDEN·tl!: 00 COXSELIlO: - ... usou ua au

Lorização para contrahir os empr.estimos. As camaras
este anno, discutindo a lei de credito para as estradas
de ferro, reconheceram que aquelles emprestimos, além
de servirem para consolidação de uma parte da divida
flLlctuante, como era indispollsavol, podiam ter' a utilis
sima e urgente applicac;ão de occorror ás dcspczas da
estrada de ferro, como fôra previsto pelo meu ante
cessor ...

O SR, SALLES TonRES-fl01lEnl:- Apoiado.
O SR. PRESIDENTE no CONSELHO: - ... ' e eu Lambem

declarei no meu relatorio.
As camaras resolveram que do emprestimo externo

se applicasse a somma de 20.000:000; 000 para as obras
rIa estrada de ferro de D. Pedro H. Esta determinação
das camaras tem por consequellcia necessaria que não
é possi vel resgatar, com o producto daqueUes empres
timos, todos os bilhetes cio thesouro que estão em cir
culação; até á somm<l de 20.000:000,000 ficará essa di
vida fluctuante por amor tizar. 1)'Ias, conservando-se na
circulação uma somma clualquer de bilhetes do thesouro,
é preciso que o governo esteja sempre autorizado com
os meio necessarios para pagaI-os, quando os porta
dores o exigirem.

Temos na lei vigente autorização, mas, já se tendo
usad!} desta autorização para os dous emprestimos, en
tendi, não só por e ta razão, como porque se tra ta
ele operações de credito, que era preciso que a reso
lução expressamente renovasse aquella autorização até
onele eUa deve ser dael:l, e considerar-se subsistente,
isto é, até á somma de 20.000:000aOOO.

Não ba, pois, aqui censura; ba um facto que é con
sequencia cio que deliberou a assembléa geral na lei de
credito das e trada de ferro em relação aos dous ul-
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limos empresLimos. A dupla applicação que ti veram
essos emprestimos ã consolidação de parte da divida
fluctuante e ás obras da estada de ferro de D. Pedro II,
não faz senão justiOcar o acerto com que procedeu o
nobr'e ex-ministro da fazenda.

O SR. SALLES 'founEs-HoMEM : - Applicação prevista
por mim e aconselhada por V. Ex. no seu relataria.

O SR. PRESIDE TE DO CONSELHO: - Passo a justifi
car-me dos descuidos que o nobre senador pela Bahia
me attribuiu.

O primeiro descuido é o lllesmo de que já tinha fal
lado o nobre senador e a que eu tinha respondido:
os 8.000:000~000 que a estimativa do exercicio de 1.870
a 1.871 mostra como despeza das obras da estrada de
feno de D. Pedro II. Sou obrigado a r'epetir" ainda
que brevemente, o que então ponderei em respo'lta ao
nobre senador.

'frata-se de uespeza do exerci cio de 1.870 a 1.871;
desse exereicio só tem o ministerio actual o tempo
que decorre de 7 de 1\1arço ao uI timo de Junho: como,
pois, o nobre senador pretende que essa despeza seja
devida a descuido, negligencia ou incuria do actual
ministro da fazenda? Não se vê que a accusação do
nobre senador é injllsta e por demais injusta?

Gastaram-se 8.000:000~ nas obras da 3.· e 4.· sec
ções da estrada de ferro de D. Pedro II; segue-se dahi
que houvesse abuso? Quando se discutia, ob ervou o
nobre senador, a lei de credito o anno plssado, se
gundo os ca lculos do l\obre Visconde de Itaborahy, não
se despenderia allnualmente com essas obras mais de
quatro a cinco mil contos. O nobre Visconde, se apre
sentou este calculo, seria com referencia ao prolon
gamento da estrada e para mostrar que o credito de
35.000: OOO~ não seria despendido de uma vez, e que,
portanto, podia ter a ou tra applicação que S. Ex. tinha
em vista, isso é, podia em parte ser applicado ao res
gate de billhetes do thesouro.

O SR. VISCONDE DE lTABORAHY : - Fallei em seis ou
sete annos de obras.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Logo, não precisou
a quantia [fue se havia de despender annualmente.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: - Em seis ou sete
annos com o prolongamento da estrada.

O Su. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Ora, essa despeza
foi feita com as obras da 3." e 4." secções, obras impor
tantes, e que foram llluito activadas. Todos sabem que
a despeza annual depende do impulso que se dá ás
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obl'as; a 3.' secção foi cOllcluit.la ; a 4." está muito adian
taL!:I: nãu admira, IJoi , que se despendesse e sa.
somm:l .

Os 8.000:000" não se tem de. pendido sem fiscali
saç:Io; esta despez:J. está sujeita ainda a exame do mi
nistel'io da agricultura e do ministel'io da fazenda;
logo, não se póde sim plesmen te desse algarismo con
cluir que houve dcsperlJicio, que o Sr. :rtfariano Pro
copio é um máo administrador, que é preciso pôr
côbro aos seus ex ces os, e que o ministerio não o faz.
por causa da reforma Llo estado servil.

O nobre senador chamou ás considerações que fiz da
outra vez neste mesmo sentido um elog-io rasgado ao
actual director da estrada de ferro de D, Pedro II, e
en tão disse·me: « elogiais a quem o ministro da agricul
tura stigmalisou. » 1\l1s, SI'. presidente, nem ha neste
caso elogio que não seja muito prudente e merecido,
nem houve stigma da parte do Sr. ministro da agTicul
tura. Seja o nobre senador menos rigoroso, porqlle sua
i ntenção não púde ser a ele fallal' para com aquellc
cidadão á justiça de que ('lIe é credor, E' por ven
tura novo o faclo a que· alludiu o nobre senador?
N:To sabe S, E'\. que um minislro de estado e da fa
zenda, por uma sorpreza que lhe fez seu omcial de
ga bine te, assignou uma ordem pa ra se fazer um paga
men to no thesouro, e pouco depois reconheceu o en
gano?

O SR. ZAC.\llUS :-E' bom dizer que ministro foi
esse.

O SIl. PnEsroE~TE DO Co~ ELflO:-O facto deu-se
com o Sr. Cal'l'ão... .

O Sn. ZACARl.\S: - Bem.
O SR, PRrrSIDENTE DO CO:'íSELno: - .. ,que procedeu

de boa fé. As ignou a orelem porque conHava no om
eial de g-abineLe.

O SR. Z.\GARJAS : - E' o caso das albardas.
O Su, PRE IDE~TE no CONSELHO: - Creio que a ordem

era ele 1.2:000;)00 . Ora, o SI'. C1I'râo mereceu por isso
seI' declarado um hom"m indigno elo aILo posto de mi
nisLro da fazenda? Como, pois, por um facto casual, já
tão explic.ado, quer o nobre senador que declaremos que
o SI'. Mariano l)rocopio não merece confiança? Como,
mostrando tanla desconfiança contra aquelle director,
que não a tem merecido elo ministel'io actual e dos tl'an
S'ICtOS, CJ.,llel' o nobre senador que ouçamos suas censuras
como uma sentença a que todo se devem curvar? Como
quer (Iue não prete lemos con tra lão sevel'OS e 1'C i terad os
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jnizos, moslrJndo que., sem fugil'mo ao de reI' de exame
c de fiscaJi'sa0ão, não podemo. pelos preceuenles negaI'
('onfiança áquelle funccionario?

E' assim, Sr. presidonte, fue o nobre senadol' enlon
(leu tambem as pouca. palavras jue proferi outro dia em
lefeza do digno presidente de Santa Catharina. Este
pre. idente foi nqui aecus3do como inhabil, e além disl
como um violador da lei, um compressol' dJS libel'dades
plllJlicas; cos nol}l'essenaclores qnel'i:lIl1 que cu ouvincl()
es. a censura, não pudesseao meno dizel'que o presidente
d Santa Ca thal·j na tem prl'cedentes que muito o abonam,
qu o goremo fórma dclle o melhor conceito, e que,
portanto, não pMe condemnal-o sem OllVil-o,

Os nobres senadores entendem que, desele qnc ellcs
trazem para aqui as informaçõe~ que recebem de seu
<lmigos, de fontes suspeit:ll', de~(lc que designam nomes,
é preciso que o governo Yá logo inscrevendo eSl'es nomes
cm uma tahoa lle proscripr.iio. O presidente de Santa Ca
tilal'ina devia estar demitLído e ser mandado l'esponsa
lJilisar. de<Je o momento em que o nobre senador por
Minas Gerac. veio aqui dizer-nos queaqllrlle presidente
eslava traiJalhando em favor de uma candidatura, pre
parando as cou as para comprimir o yo~o eleiLoralna
provincia.

Não é occa ião opportuna, mas quando "oitarmos ao
I'erruerim(~nlo, uiscutirci e sa questão, portIue já estoLl
habilitado com algumas informações.

O 81\. ZACAnI,\S : - Qnal l'equerilDen to?
O Sn. PnESIDENTE DO COKSELUO : - O de informacíies.
O Su. ZACAnlAS : - O elo Sr. Visconde de ltabo:'áhy?
() Sn. PRESIOEl'\TI1 no CONSELHO: - O do Sr. Si IVGi ra

Lobo.
Quando fuI' opportnno explicami o c[ue era esse moyi

menl.o bellico de que nos fallou o nohre senador, e "êl'
se- ha que 11 provi neia de San ta Ca t1larina, longe de esl ar
monlada no intel'e e do candidato a qne os nobres se
nduores alludiram, levando até muito a mal que ntinnss
com a pessoa a quem eUes didg)ram seus tiros, lonrre de
estar a provincia organizada em fuyor dessa candidatura,
pelo con traI' ia, empregados de cono.ança, até au toriJad es
policiaes estão do lado oppo to; e que o pre idcnte da
})l'ovincia não pMe er senão elogiado pela sua prudencia
c tolcrnncia, porque empregados de conflança eslão es
I:revendo nos lermos mais virulentos, e decl?maOl pu
JJlicllmcnte contra elle, sem razão alguma, ao pas o que
o presidente os conserva a todo, e não 11a 11m só aclo a
l,uf' "-r pos.:l a lIr ibn iJ' inlrl'CSl'e elei loral .
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E~3a força que foi pJra a Ibera Velll~, lla comarca de
. Francisco, foi requi 'itaua pelo delegado de policia, e

delegado qi:!e esta\'u no íntere se opposto ao ue Sil call
didatura: allegava que a população e~tava ameaçada de
uma inva.ão de inuios. Ao Lempo que esse delegauo re
quisitava força ao presidente da província, füzia igual
reqnisição ao commandalllc superior, seu amigo poli
tico; o comnl3.nclante superior presl:ava-lhe logo força
da guarda nacional e peuia ao presitlente que essa força
fosse destac:llla. O prc idel1te é que, receiando ({ue se
"isse nisso manobra eleitoral, enviou o chefe de polici~

C<lm um dest' camcuLo ele forç:l de linlla. Devo acres
c-cntal' que Hill promotor nomeado para esse lugar foi
logo meLliLl0 em dous proce:sos. Eis-aqui como as cousas
1êm corrido naquella provincia; e vem o nobre senador
dizer-nos: u o presidente está comprimindo, está prepa
ra ndo o tenen o em fa vor de uma ca ncliLla tu ra .

O SIl. Z.\CARI.'.S :-Que senador?
O Sn. PIlESlOl!:i\'1'r.: uo CO:'\SELllO :-0 nobre senaltor

ppla provincia de .l\linas.
O SR. ZACA.Rl.\S:-Vá sempre dizendo.
O Sn. PnESLDEC'lTE DO CONSCLno :- O presidenLe é ilJ

llabil, disse o mesmo ntJbre enador; mas sse presi
(lente já serviu aqui como cllere de policia sob a direcção
do Sr. Nabuco. Diga o Sr. Nabuco se o Sr. Joaquim
Dandeira de Gouvêa é ou não um magistrado intelligente
c digno de todo o apreço.

O SR. SAY:\o LOBATO (ministro da justiça) :-Apoiado.
O SR. PIlESIDE TE no CONSEL110 : - Tenho razões para

crel' que o Sr. Nabuco, que o conhece e o nomeou cbefe
de policia da córte, o tem em conceito muito diverso
daquelle que os nobres senadores aqui enunciaram. .Ma~

isto não está em discussão, passo adiante.
O SR. ZA.C.\RIAS: -Não se tratava do m~gistrado,

mas do administrador.
O SR PRESIDENTE 00 CONSELHO: - Passo ao segundo

descuido. O segundo descuido consisLe em que o ultimo
decreto relativo á companhia das docas da alfandega do
Rio de Janeiro não tem tido execução. Este decreto é de
4, de Novembro de 1.870.

O nobre senador conveio em que as providencias
desse decreto são boas; mas lamentou que algumas s
tejam sem execução e foi logo attribuindo este presup
posto a deleixo do aCLual ministro da fa.zenda, a qutm a
l'llforma do estado servil (sempre a reforma do estado
ervill) preoccupa exclu ivamentc. Vejamos o. ponto.

indicados pelo nobre senador.



E' o § 1.0, que trata das taxas de armazenagem, n'z
este paragrap!lo (lê):

« As taxas da armazenagem serão revistas e mitigadaR
de accól'do com o ministro ua fazenda, tomando-se
tambem por base dos calculos 'de sua arrecadação a qua
lidade das mercadorias,

« Todavia, as reducções- das referidas taxas deverão
ser calculadas de modo que a reccHa méJia prova vel da
companhia não seja inferior a 10 °/0' »

O nobre senador pensou que eu não tinha prestado
attenção a esse decreto, e que nem o inRpector da alfan
dega, nem qualquer outro funccionario do t!lesoum
chamou min!la atLenção para isso. Engana-se o nobre
senador, Tenho recommendado, e por mais de uma vez,
ao inspector da alfandega quese entenda com o preposLo
da companhia para dar-se execução a essa e outras dis··
posições do decreto.

O SR. ZACARIAS;- Já teve principio cIe execução '!
O SR, PRESIDENTE no CO:-<SELIIO :-,\ compan!1Ía tem

apresentado razões que reclamam exa1ll0 antes de um
recurso extremo contra ella. Allega-se que a companhia
organizou-se 113. pouco tempo, lJue não ha ainda expe
riencia sufficienLe para formuiar-:e ULUa tarifa de al'Jua
zenagem; que a l'end:! que p]'odu:~ a armazenngclll da
alfandega, a cargo da companhia, é diminuta, apenas
chega para pagar ° serviço de seus empregados; que
não é ahi que está o maior lucro da companhia, que
o seu maior lucro está no lrapiche da Ordem, no em
barque do café. Sabe-se que em 1869 houve uma impor
tação extraordinaria, anLicipacla, e que o anuo passado,
llor este motivo e por causa da guerra franco-prus
siana, diminuiram considel'avelmen te as en tra::las de
volumes na alfandega, do que resulta que a companhia
tem lucrado pouco, sep;undo allega .. , ..

O SR. ZACARIAS :-Ella diz que Incra muito.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-.,. com as taxas de

armazenagem, e que não ha ainda experiencia bastante
para se fixar uma tarifa.

O SR. ZA.CARIAS :-Para que aceitou? Pedisse tempo
para reflectir. A companhia diz que não ha nenhuma no
Rio de Janeiro mais prospera do que ella.

OSR, PRESIDENTE no CONSELHO:- Quando, Sr. presi
dente, o governo por sua parte ·procUl-a dar cumpri
mento a esta estipulação, e por outra partea companhia
allega escusas até cerLo ponto attoncliveis ...

O SR. Z.\CART.\S :-Porque li eilou?
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o Su. PUESlDENTE DO CONSELlIO :-... é preciso e. :1
minar o negocio e não resol vel-o de afogadilho.

O Suo ZACARIAS:- E-xaminasse antes.
O SR PIlESIDENTE no CONSELHO: - Hofiro-me á decisão

que pMe tomar o minbtl'o da fazel1(la ; estou mostrando
ao nobre senador qne este nerroc-io não estava esquecido,
tem merecido a attenção do governo, está em estudo ..

OSR. ZACARIAS:-O certo é que a companlLia está
recalcitrando.

O Su. PR8SIDENTE DO CON ELHO : - Amesma condição
do decreto respeita o m.inimo fixado para renda média
da companhia; é precií'o, portanto, que eIla po sa tirar
da armazenagem renda sulliciente para perfazer esse
minimo. _

Da reducção do pessoal trata a condição 9.', que é
a'ssim coocebitla (te): « Opessoa I da companhia e reS
pectivos vencimentos serão reuuzidos de conformidade
com a tabella que a companhia organizará, d accÔl'do
com o ministro da fazenda. » '1'ambem não foi esquecida
esta condição. A companhia já apresen tou um quadro de
pessoal, como o maximo, e isto está cm exame. Por
tanto, já vê o nobre senador que esses descuidos que
me attt'ibuiu não são mais do que outras tantas injus-
tiças de S. Ex. .

Pergun tou o nobre senador porque não tenho feito a
nomeação de um engenheiro para ar.ompanbar as obras
da alfandega. Não nomeei este engenheiro, pela mesma
razão por que os meus antecessores, depois de constituida
a companhia das docas, não julgaram necessaria a no
meação de um engenheiro especial do governo para esse
serviço.

O SR. ZACARIAS: - Ha um anno I
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O nobre senador

referiu-se ao actual ministro da fazenda e falla em um
anno I Pois o ministerio actual vive lla anno? Quanto
este ministerio tem aborrecido ao nobre senador, que,
datando de 7 de Março, já S. Ex. suppõe que elle tem
um anno de existellcia !

O SR. ZACARIAS: - Tem um anno o decreto.
O SR. PRI':SlDENTE no CONSELHO :-Senhores, o decreto

primitivo diz o seguin te a respei to de engenheiros na
condição 2.": «Além do inspector da alfandega, que
serã, por si e por seus delegados, fiscal na to àe todos os
serviços confiados á companhia, o governo poderá no
mear um engenheiro para a fiscalisação das obras, e até
cinco praticantes para estudar o seu systema de cons
lru ~ãQ e administração. A nOIlleaçã:o do engenheiro
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director das obras hydraulicas e internas será feita pela
companhia com prévia approvação do governo. )}

Vemos que por esta condição não se determinou a no
meação de um enO"enheiro especial do governo, reser
vou-se a e te a faculdal1e de o fazer, se o julgasse ne
cessaria. Accre ce que e:o decreto toma a nomeação
do engenl1Ciro da companhia dependente de approvação
do govel'l1o; de modo que o eng'enheiro da cumpanhia
deve tambem merecer a confiança do governo. Ora, o
engenheiro da companhia é o mesmo que estava dil'i
gindo aquellas obra" por conta do governo, e creio en
que porisso o nobre Visconde de ILaborahy não julgou
necessario nomear lo~o outro engenheiro, e as cou. as
marchavam de:;te modo quanuo tomei conta do minis
terio.

As obras assim dirigidas, como já di se, por um en
genheiro da companhia, que tarob'ro merece a confiança
do governo, estão sob as vistas do inspector da alfan
dega, as l1espezas que se fazem são fiscalisadas pOl~ esse
IUllccionario. E, demais, 9 1Iobro senador dá grande im
portancia a um engenheiro especial que se nomeasse,
ainda quando elte fosse tão entendido em obras ilydrauli
cas como é o actual engenheil'o da companhia? E' preciso
an tes attender á real idade das co usas, á fisca lisação real do
que á fiscalisação meramente nominaL Ogoverno podia
nomear um engenheiro, e esta nomeação não trazer
senão um augmento ele de peza de tres a seis contos
de réis por anno. Tudo dependeria das habilitações e
caracter do nomeado.

Pelo qne respei ta ás dócas, creio qne os descuidos,
]Jem ou mal, estão explicados; portanto, espero quo o
nobre. enador me levante a censura de negligente.

O Sn. ZACARIAS:-V. EI(. é neglig-ente e confesso.
OSn. PHESlDENTE DO Co SELIlO :-E V. Ex. é infallivel

e inexol'avel.
Quero re ponder tambem peJo nobre ex-ministro da

fazenda quanto ao trapiche da i1ba das Enxadas Onobre
senador disse que esta. concessão foi um presente de mão
])eijada feito á companhia das dócas; que os armazens
que ella cedeu, na ilha das Cobras, nada valiam,-.r;orque
eram humidos, impre~laveis. '

O SR. ZACARIAS :-Di e o engenlleiro da companhia
que estavam abaixo de totl.a e. timativa.

O SR. PReslDE~TE DO CON3l!:LIlD: -O en~enheir'o da
companhia, ou sen informante, quando fallou desses ar
mazens, não quiz dizer que elles não pudessem ser apro
vei tados ; conservavam-se ne. te estado pelo eles tino que



- M3-

por muito tempo tiveram; serviam para deposito <1a
vinho., e então a humiuade não prejuuica\'a o depo ito;
mas, de de que taes armazens fossem'melhoraâo : postos
cm condicõc diversas, podiam ser aproveitados para
outros fins. Não· são inuteis, como o nobre sena 101' os
julQ,'ou.

O SR. ZACARIAS: - Comparado, com os eb ilha da
Enxadas. - .

O SR. PRESIDENTE DO C XSELIIO: -O mini lerio da
mal'inha cedeu á companhia parte da illla elas Enxadas,
porque não precisava de toda a ilha, e porque esta
concessão redunda em prov i lo do Estado. Sabe-se que,
pelas condições do contracto com a companhia das dócas,
touo o lucro excedente a 1.~ % do sell capital é ue.
linado a um fundo de amortização-; e o que i nporla
esse fundo de amortização? Reduzir de outro tanto o
que tenha de pagar o governo, quando queira rescindir
o contracto.

Accl'csce mais que, preenchido o capital da companhia
pelo fundo da amol'tização, os lucros excedentes a 1.4 %
revertem ao tbesouro. Logo, o thesouro tem interesse
em que a companllia prospere, tenha bons lucros~

O SR. ZACARIAS :-Logo, deve nomeaI' o engenheiro.
O SR. PRESIDE:.\TE DO CONSELUO: - Os armazens da

ilha das Enxadas servem para os serviços de navios ar
ribados, enlrcposL03, embarque, desembarque e arma
zenag-em de carvão de pedrn.

OSR. ZACARIAS :-E com isto a companhia lucra e
muito.

O SR. PnESlDENTE DO CONSELHO :-1\'19S tambem lucra
o thesouro. De de que o ministerio da marinha n"io
precisava de toda a ilha, a concessão se explica pela
vantagem ~ue resulta á companbia, ao Estado e ao pu
blico, a quem a companhia serve.

O quarto descuido deu-se com as obras do ediucio
do tlle ouro (que o nobre senador disse que era a minha
casa da rua do Sacramento, mas que eu considero casa
do nobre senador, que elle emprestou-me por pouco
tempo) .. ,

O SR. ZACARIAS :-Oh I i to é até anticonstitucional.
O ~R. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Perguntou o nobre

senador se ba plano das obras, se ha engenheiro. V. Ex.
sabe, SI'. prcstdente, que póde haver um plano muito
])oni to, um engenhei 1'0 mui to habil, e as cousas corre
rem IDuitomal na execução.

Mas ainda aqui nfo posso deixar de noLar a sem razão
com que o nobre senador quer que eu responda pelo
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qnc faço c pelo que outros fl7.t'I"ll11. O noure enadol',
fallanclo das obras do lhesouro, exprimiu-se como se
c!las li\'essem sido anlol'17.ad3 e execlltal1as desde o
principio sob as minhas vislas.

O Su. ZACAUlAS :-Pelo W de Julbo. '"
O Su. PilE IDiLNTE DO CONsELno;·- Entretanto, o

nobre senador disse que era um descuitlo do actual mi·
nistro da fazenda, que alé osta data conta poucos mczcs
de vida ministerial. O nobre senador foi, pelo menos,
pouco preciso na sua censura; quem o ouvisse, diria
que roi oactual ministro da fazenda que determinou
tod<1 aquellas obras que se estão fazendo, sem enge
uheiro e sem plano. Vamos, porélll, ver o que são ef>sas
obras: l'(';;pondo por mim, e por meus an lecessores,
com mui La sa I i fação.

Sr. presidente, as obras que:e fazem no thesouro não
dependem de grandes conhecimenLos de archilectura
civil. Com a remoção da casa da moeda, foi preciso
preparar os pavimentos que eram occupados por essa re
partiç,ão p3ra séde da recebedoria. O nobre Visconde de
Hahorahyautorizou que se fize<:sem as obras, e fize
ram-se sob as vistas do administrador da recebedoria,
que tem tamb~m sob ua administraçã.o os proprios na
cionaes iLosnacôrte. Para essas obras não havia ne
cessidade L1e engenheiro; tratava-se de soalhos e de
destruir algumas paredes divisorias.

Depois reconl1eceu-se que o peso do cartol'Ío amea
çava algum desastre, porque o soalho estava ~ed ndo,
e então autorizou-se tambem essa obra, para remover
dalli o cartorio. ·l\1andou-'e alugar igualmente a sala
destinada aos trabalhos da direcloria lIe rendas, e
outra paraa directoria de contabilidade; não se tocou
por isso em nenhuma das paredes mestras: demoliram
se apenas algumas paredes divisorias. Essas obras
qualquer particular as mandaria fazer sob suas vistas,
sem recorrer a engenheiro', escolhendo um mestre ele
sua confiança. Omestre cbamado para as obras do the
souro é muito conhecido, tendo siLlo an tes empregado
em obras daquelle mesmo estabelecimento. As despezas
têm sido feitas sob as vistas dos cbefes do thesouro.

Quando tomei con ta elo ministerio da fazenda, apenas
tjye dt deliberar a respeito de um pa sadiço, necessario
para commuuicar a elilTerentes r'Üpartições. Era a
questão se deYia fazer-se uma passagem que atraves
sasse o pateo elo edificio, ou antes em torno delle pela
p~r.te exterior dos salÕES. O passadiço 1ransíersal era
mar barato ...



únlA VOZ: -Para que desce a estas exp11cações?
OSn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Não ha remedio; é

para mostrar que tive tempo, posto que a minha acti
vidade e a comprehensITo do ]]leu espirito não possam
competir com as faculdades do nobre senadol', tive
tempo para essas miudezas. Apresentou-se-me essa
grande questão, discuti-a no tribunal elo thesouro~ e
decidi-me pelo passadiço em torno do pateo, porque o
transversal conduzia a communicação por den tro das
salas destinadas aos trabalhos da directoria das rendas
e da directoria de contabilidade, e então seria pertur
bado frequentes vezes o trabalho destas duas repartições;
as partes que concorressem a ellas e os empregados do
serviço interno teriam de passar ora por uma, ora por
outra daquellas salas.

Sr. presiden te, creio que só me falta um descuido....
enganei-me, faltam-me ainda dous, o da supposta ga
rantia ao emprestimo do governo paraguayo, e o do
projecto de resolução relativa ao angmento dos soldos
militares e dos vencimentos dos empregados do the
souro.

O nobre senador leu aqui a resposta do nobl'e minis
tro dos negocios estrangeiros ao agente confidencial do
governo paraguayo, o Sr. D. Carlos Loizaga. PareCia
me que todo o espirito desprevenido, lendo esta nota,
tiraria conclusão diametralmente opposta á do nobre
senador.

Pediu-se-nos ou a garantia real do Brasil, do seu
credito, para um emprestimo paraguayo, ou pelo
menos oapoio moral do governo imperial, consistindo
este apoio moral em declarar-se que não nos opporia
mos a essa transacção por não estarem ainda conciuidos
os ajustes rlefinitivos de paz.

Ogoverno paraguayo está em circumstal1cias difilceis
quanto ás suas finanças; não tem meios com que occor
reI' ás suas despezas do dia. Deveriam os alliados in
hibir-Ihe o uso do credito? Que emprestimo pMe
levantar o governo paraguayo, quaesquer que sejam
as garantias que eUe otIereça ? Um emprestimo de 1..000,
2.000, ou qllando muito 3.000:000 ? Pois esse empres
timo, quaesquer que sejam as suas garantias, compro
metteráos direitos da alliança ? Os alliado , se não estão
dispostos a emprestar, deviam privar aquelle governo
de contrahir um emprestimo, se houvesse quem se
prestasse a isto, e quando os ajuste definitivos ie paz
têm sido demorados, não por culpa do govemo para
gnayo, mas porque os alliados en tenderam que se devia

69



- i)16 -

trataI' des. cs ajustes tlepois da organização definitiva' JJ
republica '?

E o que disse o nobre minisLl'o dos negocios estran~

geiros que po&sa trazer o mais- leve compr.omettiment/i)
ao Brasi (. ? Aqui estão suas' pa'la vras ~

« O apoio moral por V, Ex:. solicitado consiste em de·
crarar, se fÕt' preciso, na praça em q'uc tenha de e1'
contrahido o empréstimo, que não so/Ire este, por part@
do Brasíl, objecção derivada das estipulações definitivas
de paz, ainda não concluidas.

« Sempre animado das iBtenc;ões ma'is justas e bene
volas, e persuadido de que iguaes disposições s·e dão por
'parte dos outros governos aIHado&, não tem duvida e
governo imperial em declarat' aV. Ex. que não se oppõe,
antes faz votos para que a republica do Pal'aguay
realize a operação de credito que. pretende; confiando
em que as condiçõgs do projectada emprestimo em nad:4
prcjudicarão os .direitos dos amados, já reconhecidos
no accúrdo preliminar de pazr

« Neste sentido o governo imperial dará instrucç'ões
ao ministro brasileiro residente no paiz em que se
procure levar a e/Ieito a operação de que tenho tratado.

« O que o governo do Brasil não pMe fazer é tomar
sohre si a respONsabilidade dos empenhos financeiros
que assim venha a contrahir o doPal'agl.la,y; mas ist@
não obsta a que procetla na fórllla por V. Ex. soliei
tacla e que acima fica exposta. »

O nobre ministro dos negocias estrangeiros foi tão
cauteloso, que salvou o caso não prova.vel, o caSfl
extraol'dinal'io d'e que tal garãn tia pudessc prejudiea.r
(le alguma sorte o direito dos alliados, Esta declaração
,por nossa parte até não pécle servÍ.!' ao governo para
guayo, senão obtendo elle igual decla.raçãe da parte dos
outros alliados.

'Os direitos dos aJIiados que () neure senador poderia
ver compromettidos em algum emprest,imo feito pelo
governo paraguayo, cl~ei(). que seriam as, inuem.:üzações
de guerra. Sabemos que as indemnizações de guerra
montam á somma avuHada, cujos juros excedem em
muito á renda do Paraguay; que empreslimo poderia o
governo paraguayo conlrahir que viesse 1:ausar prejuize
ao pagamento des&as inàemnizações?

Em todo caso, está manifesto que não lia compro
misso financeiro da parte do Brasil, que apenas dissemos
que não fariamos opposição; com tanto que o empres
! imo não prejudicasse aos direitos já reconhecidos dos
ütiac1os. Quando c lives c de levantar o empreslim0 1
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no caso fie que o emprestador procurasse saber se o
Brasil era ou não opposto á operação, é que se daritt
opportuniàade para conhecer as condi~ões desta, e que
os nossos agentes responderiam <le accc3r<.lo com aquelFe
despac·ho.

O Sr. Loi>taga retirou-se com esta resposta do go~
verno imperial, e não nó consta que {) governo pa
raguayo trate de levantar o emprestimo, onde seja
preciso fazeI' elfectiva a n'Qssa d-eclaração.

O SR. ZACARIAS :-Mas a~radeceu o apoio moral.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Mas o que im

porta esse agradecimento? O nobre senador se con
tentaria, para emprestar dinheiro, com o apoio mora-l
de algum vizinho daqllelle que Il1'u pedisse? Não exi
gii'ia outra garantia?

E julgar-se-hia credor desse vizinho só peto apoif>
moral nos termos em ql'lC o prometlemos ?

O SII. ZACAIjlIAS dá um apane.
O SIl. PllESIOENTE DO CONS'EI.[{O :-0 que dissemos é

que não faziamos opposifião; a I'cspofisabilidade de
Brasil está inteiramente re. alvada ....

OSR. ZACARtAS :-En tão não 110uve aIJoio moral.
O SR. PRESIDE~TE DO COo SELHO : -Não faço questão

<las palavras-apoio moral; acabei de ler a nota do Sr.
ministro dos negocios estrangeiros.

OSR. SILVElR.\ DA MOTA :-Então o que agradeceu 0
Sr. Loizaga ?

O SII. PRESIDENTE ]}J CONSELHO :-I'to pergunte ()
nobre senador ao Sr. Loizaga. Se os nobres senadores
querem discutir as palavras benevolas do Sr. Loizaga"
se entendem que elle não devia agradecer aquella res
posta, corra esta discussão por conta dos nobres .se
nadores; o que está escripto é que o governo do Brasil
não pMe tomar sobre si a responsabilidade dos empenhos
financeiros que contrallir o Paraguay; e pois, póde
a~aso dizer-se que, se o gove1'llo do Paraguay contrahir
o emprestimo, o que não é facil, essa diviJa do Paraguay
virá accrescer á do Brasil? Isto é censurar por censurar.

Falta-me responder ao nobre senador sobre o pro
jecto apresentado na outra camara pelo nobre ministro
da marinha, e que tem por fim augmentar o soldo dos
officiaes do exercito e da armada, das praças de pret do
exerci to e do batalhão na vaI, assim como os vencimentos
dos empregados do tl1esouro e thesourarias. O nobre
senador suppõz Clue essa resolução não foi apresentada
espontaneamente pelo ministerio, e por este modo
S. Ex, TIl i<; Uffi:j I'ez 1J1liz dar força ao. no so' ad ver-
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sarr0s na outra cama,ra, que dizem o mesm0, isto é,
q.ue o ministerie não pensava em tal.

A verdade é, porém, que está no relatorio elo minis
terio da: guerra deste anno que o governo pensava, e
pensava cem empenho, em conceder algum augmento
€le soldo aes milHares, e o nobre ministro da marinha
e'Xprimi~se do mesmo modo. Tencionavamos (embora
o nobre senador não o creia), tencionavamos formular
esta medida, quando se tra,tasse do orçamento: entre
tanto, estuclavamos qual o augmento possivel. Os
adversarios é que entenderam (é esta a verdade) que
creavam lima diffieuldade ao ministerio, que lhe ti
ravam o merito desta proposta, iniciando-a antes que o
ministerio ap.resentasse o seu projecto. _

E qual fai a medida proposta na camara do lado
da minoria? Só tinha em vista um augmento para
os offlciaes do exercito: não contemplava os offi
Giaes da armada. Eu tinha conversado com meus
coHegas que na mesma occasião era preciso attender
aos empregados do thesouro e das tbesourarias, que
prestam serviço relevante, de quem depende a fisca
lisação da recei ta e despeza do Es tado, e que estão
muito mal aquinhoados, a tal pon to que mui tos deixam
o. serviço do thesouro, e vão procurar outras reparti
ções onde os vencimentos são maiores, ou se entregam
ao serviço particular.

NãO' sendo possivel aqueHe meio de intciativa, per
dendo-se a "esperança de que o orçamen~o passasse este
a'nno, apresentámos a resolução. Não devia-DOS impedil~

de a] resental-a a consideração de que houve uma inicia
ti va do lado dos dissiden tes da camara temporaria.

o nobre senador não tem, pois, razão quando
suppõe que nisto o ministerio andou a reboque da
minorFa. Não foi para quebrar a arma que com e ta
i:déa se quizesse levantar contra o ministerio; não;
muito espon taneamente, desde o relatorio dg minis
terio da guerra e o da mal'inha, manifestou-se esse
pensamento do governo. E a prova está que já se diz.
pela imprensa que é pouco ... '

O SH. ZACAlllAS :-E' porque V. Ex. pôz-se em um
plano incl inado.

O SR, PRESlDENU no CONSELllO :-Nãã, senbor; es
tamos firmes; concedem.os aquillo que nos pareceu ra
zoavel nas cil'cum tancias actuaes: a terça parte do soldo;
e não contemplámos só os officiaes, Gontemplámos tambem
as praças de pret.

E'ta necessidade do élugmcnto elo soleJo era muilO'
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conhecida; converse o nobre senador com as nossa
summidades do exercito e da armada, e verá que
todas favoreciam es ta idéa, e, é preciso fazer-lhes
justiça, não porque sejam partes interessadas, mas
porque reconhecem que os soldos actuaes, com a
carestia da vida, com a elevação de todos os preços,
são insufficientes, que algum augmento era preciso
conceder á classe militar, principalmente depois do
assig!lalado serviço que acabava de l)restar ao paiz.
(Apozados.)

Fallou tambem o nobre senador na explicação que
dei perante a camara dos deputados sobre a intelli
gencia do art. 1.6 do tratado de alliança. Não me pa
rece necessario, nem mesmo prudente, proseguir
neste debate; a seu tempo, quando vierem os ajustes
definitivos de paz, poderei discutir este assumpto com
o nobre senador: agora devo sómente protestar contra
a versatilidade que elle quer attribuir-me. Segundo
o nobre senador, em cada verão eu tenho um pensa
mento a respeito dos negocias do Rio da Prata.
Quando S. Ex. ler todos os documentos officiaes, ha
de ver que, felizmente, a minha opinião não tem
mudado.

O nobre senador é que variou sensivelmente neste
negocio. Quando o anno passado aqui discu tia com
o nobre Barão de Cotegipe, dizia: « Não, o tratado
não resol veu a questão de limites; estes não devem
ser traçados com a espada do vencedor; é preciso a
este raspei to tra tal' com o Paraguay em plena liber
dade. ]) Quando se lhe ponderava que a victoria dava
algum direito ao vencedor, o nobre senador contestava
esta proposição. Mais tarde, porém, em um dos seus
ultimas discursos, reconheceu esse direito concordando
comigo em que, esgotados os meios persuasivos, o ven
cedor podia resolver a questão, a despei to da V 011 tade
do vencido. -

No que eu disse perante a camara dos deputados
não tratei só de manifestar a minha opinião; re
feri-me a opiniões enunciadas no senado e entre os Ar
gentinos, para responder áquelles que censuravam
o ministro do Brasil por não ter rompido com o
governo argentino, quando este fez occupar militar
mente a ViIla Occidental no Chaco. A esses censores
respondi notando que, segundo uns, o art. 16 do
ira Lado não resolveu a questão de limitef;; que, se
gundo outros, esse tratado fixou as fronteiras do
Brasil e da Repnblica Argentina com o Paragutl ; c
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que, portanto, o ministro do Brasil não podia im
pedir que os Argentinos occupas,em uma parte do
Chaco que era descripta no tratado Gomo tenitorio
argentino. Limitei-me a estas observações; e não
me parece prudente que estejamos aqui a discutir
o tra tado da alliança neste ou em qualquer ou tro pon to,
quando pendem ainda os ajustes definitivos de paz.

Termino o meu discurso, persuadido de que, se
não convenci ao nobre senador, tenho-me justifi
cado para com o senado contra os descuidos que S. Ex..
me attribuiu; nutro lambem a esperança de que os
principias que o nobre senador nos quiz ensinar, eUe
proprio não os ba de seguil~, quando tenhamos a fortuna
de vêl-o de novo á frente dos negocias publicas. (lIfuito
bem; muito bem.)

DISCURSO

pI'onunciado no senado em '1.° de Setembro de 'I8'7t.

(Prorogação elo orçamento.)

4) S.'. Visconde do Rio-O.·anco (presidente
do conselho): - Procurarei responder aos nobres sena
dores, que tiveram a palavra nas duas ultimas sessões.

O nobre senadol' por Minas Geraes, interpretando mal
a dafeza que oppuz á censura do nobre senador pela
Bahia, entendeu que eu fizera recriminações, quando
aliás meu fim bem manifesto não foi accusar, mas
apenas defender-me, autorizando o facto desta proro
gação de orçamento com os precedentes de i86~, 1866
e 1.869.

Não me referi nomeadamente, quando citei o facto
de 1864, ao nobre ministro da fazenda de então, porque
era indifferente que o ministro fosse Pedro ou Paulo;
cu respondia ao nobre presidente desse gabinete, auto
rizando-me com o seu precedente; não precisava, pois,
considerar em especial o nobre ex-ministro da fazenda.
LonO"e de ter havido falta de deferencia da minha parte,
llouve, pelo contrario, desejo ele não elar motivo de
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queixa ao nobre, errado!', que assim não era forço.::t
mente trazido ao debale.

Tudo quanto o nobre senador disse para explicar o
preceden te de 18l:i4, dei xou cm pé o que eu alleguei cm
justificação do acto que se discute. O nobre senador re
conheceu e não podia deixar de reconhecer, que não
houve lei de orçamento naquelle anno; e, como eu não
pretendia accusar, mas sómente defender-me, escusado
é que aprecie agora as razões jusLificativas que S. Ex.
apresen tou; por isso passo tambem em silencio alguns
outros precedentes que poJeriam justificar-me contra
a censura de moroso e descuidado, que partiu do nobre
senador pela Bahia, Tenho empenho em não prolongar
o debate: quero antes ficar sem dcfeza em umououtro
pon to menos essencial do que provocar novos discursos
da parte dos nobres senadores, persuadidos ue que o
meu fim não é escoimar-me, mas recriminar.

Coni'iderando a resolução de que se trata, o no
bre senador observou-me que ella carece de emenda,
porque não comprehcnde em sua letra as despezas
decretadas posteriormente á lei que se proroga. Mas
o nobre senador não tem razão; as despez<Js, quo era
preciso contemplar especificadamente, estão, de feito,
contempladas em diJIerentes paragraphos. Taes despezas
foram ahi especificadas, porque a assembléa geral as
decretou com o cal'acter de cre1itos especiaes; por uma
disposição que remonta á lei de 1.860, nesta parte proro
gada por outra postel'ior, as leis de creditos especiaes,
ainda quando estes não estejam esgotados, se devem
considerar revogadas, desde que a autorização se não
renove annualmente.

O art. U da lei de orçamento de 9 de Setembro de
:1862 não traz o embaraço que o nobra senauor suppóz ;
elle exprime-se nestes termos:

« O ministro da fazenda não poderá ordenai' o paga
mento, sob pena de responsabilidade, de serviço algum,
sem que na lei que o houver autorizado estejam consig
nados fundos correspondentes á despeza. J

A disposição deste artigo não exclue o cumprimento
de toda e qualquer lei que decrete despeza fóra do 01'
çamento. Não é certo, como disse o nobre senador, que
todas as resoluções desta natureza têm usado da formula
que manda comprebender as despezas decretadas poste
riormente á lei do orçamento que se proroga. A reso
lução, por exemplo, de 1869 não usou dessa formula.

O art. :14, da lei de 1862 prohibe que o ministro da fa
zenda autorize o pagamento de despeza que não eja
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autoriz1ua em lei, ou para a qual a lei não consignasse
fundos, nem fixasse quantia. Desde que na quantia
fixada se trata de despeza destinada a serviço previsto
ou compl'ehendido nas verbas da lei do orçamento, a
despeza autorizada deve ser feita. E' assim que muitas
despezas autorizadas em leis especiaes têm sido reali
zadas, apesar de não estarem comprehendidas na lei do
orçamento.

Depois de ta observação o nobre senador fallou da ne
cessidade e prolongar-se a estrada da Tijuca, que deve
communicar um extremo dêlquelle bairro com o Jardim
Botanico, e tambem do ramal da mesma estrada que se
dirige ao porto da Barra. A observação do nobre senador
será communicada ao Sr. ministro da agricultura, que á
tomará no devido apreço. anobre senador comprellende
que o govel'llo tem interesse em que laes melhoramentos
se façam, e seu adiamento não póde provir senão da
fa!ta de recursos.

A venda dos terrenos da lagôa de Rodrigo de Freitas
"tem sido demorada, porqne os interessados ao que
parece, não aceitam a base offerecida pelo ministerio da
fazenda. Reporto-me sobre este ponto ao que expõe o re
latorio deste anno, as egurando ao nobre senador que
não perderei de vista es a yelha pendl'ncia.

Com esta resposta creio que tenho liquidallo minha
conta com o nobre senador por Minas Geraes; e, pois,
passo a responder ao senador pelo Rio de Janeiro, reser
vando para o fim do meu discur'so a resposta que devo
ao nobre senador pelo Ceará, cuja ausencia todos de
vemos lamentar.

anobre senador a quem acabo de referir-me entende
que o § 3. o desta resolução, relativo á porcentagem ad
dicional, que se cobra sobre os direitos de importação,
deve ser alterado, porque, segundo S. Ex., a disposição
legislativa de 1869 não exprimiu o pensamento do le
gislador; houve equivocação da parte do nobre senador,
como ministro da fazenda, da parte da camara dos Srs.
deputados, da parte do senado, quando adoptaram aquella
disposição. .

Eu sinto, Sr. presidente, tratando-se de reducção de
impostos, achar-me em divergencia com o nobre se
nador ; mais ainda sinto ter de oppôr-me á intelligencia
que o nobre senador quer dar á disposição legislativa,
tendo sido essa disposição proposta por S. Ex. quando
presidente do conselho e ministro da fazenda do gabi
nete de que fiz parte; é uma posição constrangida
aquella em que o nobre senador me collocou, e da qual
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Ü '''o tirar-me, manifestando francamente ao senado
minha convi çãoa e te re,peito.

O nobre. enador disse que o pensamcn to do legislador,
ou anteso pensamento de S. Ex.., quando pro1l6z essa
taxa add icional, era que a sua red ucção se fizesse an nual
mente, de modo que, quando o cambio c.hegasse a 27, ao
par, a porcentagem se extinguisse. Eu ponho de parte,
por agora, o elemento historico da questão; truta-se de
entender a lei, vamos ver se a letra da lei denota uma
equivocação ou se~ pelo contrario, ontém disposição
clara, expressa e terminante.

Diz o o § L o do art. LU da resolução n. o 1750 de 20
de Outubro de i869: «A referid:J. porcen tagem será
annualmente allerada pelo governo na razão inversa da
subida do cambio acima de i8, puuJicada a alteração com
tre mezes de antecedencia ; cessando naquella época
(1.. o ele Janeiro de 1870) a autorização dada pelo *LU
do art. 9. o lIa mencionada lei para cobrança de i5 °f"
dos direitos de importação cm moeda ue ouro pelo valor
leg-a \. »

Esta dispo ieão é muito clara: .egundo ella, n por
centagem devia ser reduzida na razão inversa ua u
bida do cambio, acima de i8. Eu responclo ao nobre
senador. que podia ter sido meu me tre cm mathema
lica , falia perante o senado, cuja illu tração está muito
acima do ponto que contravertemos. E'sa cli:posição
quer diz r que a porcentagem devia alterar-se na razão
inversa do cambio; isto é, á medida que este subis e,
devia reduzil'-seaporcentagem, na me.ma razão. l\1ag
qual o ponto de partida docambio para b:.l e lo calculo?
O cambio de i8, que era o que regulava quando foram
lixadas as porcen tagens ue 40 e 30 ''lo sobre os direito de
impbrtação. E como fazer essa redu ção? E' claro e ma
nifesto a todos :-tomando-se o cambio do dia, em r 
lação ao qual se tenha de fazer a reducçJo, comparal-o
com o cambio de i8, e formar a proporção na ordem
inversa.

A execução, pois, da lei, é a que lhe c1 II o nobre
senador: 18 para o cambio de que se tra La assim como
a nova porcentagem para a poreen tagem primitiva.
Por outro termos: menor cambio para maior cambio,
assim como menor porcentagem (X) para maior porcen
tagem (a de 40 ou 30"10).

Assim, o nobre senador executou a lei, como ella não
podia deixar de ser executada.

Vejamos agóra como o nobre senador pretende tra
duzir seu pensamento; e confrontando o seu enunciado
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com o da lei, r conheceremos que 11a Llma grande dill'e
rença.

O nobre senador exprime seu novo pensamento por
estas palavras: «A porcentagem addicional dos direitos
de imporLaç'io, creada pelo ~ 1. o do ar t. 1. o da lei n. o

1700 de 20 ue Oulubro de 1869, será annllalmente alte
rada pelo governo, na razão inversa ela relação entre a
di ITerença do cambio de 27 e o de i8, e a dilTerença
entre o de 27 e a taxa média correspondente aos doze
mezes anteriores ao decreto que fixar a mencionada al
teração. J

Basta aproximar um enunciado do outro para ver-se
!'fue ha grancledifTerença. O nobre senauor agora quer
fazer a r(-(Iu ção não na ordem inversa lIa subida do
cambio acima de 18, mas egundo a diITerença dos cam
bio~, compar,ldos com o par de 27. A expressão da lei
na razão inversa não caberia neste caso, como eu passo
a mostrar.

No primeiro ca"o temos uma raz.ão inversa: sobre o
cambio acima de 18, desce a porcentagem. No segundo
caso, não, a razão é directa: á medida qne o cambio
se approxima cle 27, isto é, que a sua differença para 27
uiminue, a porcentagem se vai reduzindo na mesma
rnão; cle maneira que a proporção seria esta, sup
pondo que se tivesse de fazer agora a reducção fei la
pelo nobre senador, quando o cambio era de 21:

A diITerença de 18 para 27 ou 9 está para a dilTe
rença de 21 (cambio da reducção) para 27 ou 6, assim
como a porcentagem primitiva (40 ou 30"10) está para
a nova porcentagem. Por outros termos, maior dilIe
rença dos cambios para menor dillerellça, assim como
maior porcentagem (a primitiva) para menor porcell-
tagr.m (x). .

Vê-se que pela nova formula, que ora propõe o nobre
senador, as porcen Lagens estariam na razão directa das
dilTerenças dos ca miJios, e não em razão inversa.

Consequentemen te, dizendo o legislador que a re
ducção devia ser feila na razão inversa da subida do
cambio acima de 18, exprimiu uma icléa clara, precisa,
segundo ti qual a porcentagem se vai reduzindo, mas
não se extingue, quanuo o cambio chegue a 27.

Se fizermos a rcdocção, attendendo á difTerenças do
CJ\mbio, qu serviu de ponLo de partida, e do cambio
actual, comparados com o cambio par de 27, então a

-porcentagem se extinguirá, quando o cambio chegar a
e te limiLe.
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No primeiro caso, segundo o enunciado da lei de
i869, a formula alo-ebrica para achar-se a nova por
centagem ó a seguinte:

x- 18X/I .
- C '

sendo 1J a porcentagem primitiva ou correspond nte ao
cambio 1.8, e c o cambio pelo qual se deve fazer a re-
dacção. .

Vê-se por aqaella formula que, cre. cendo c, que
exprime o cambio corrente, cres:;e o denominador da
fracção, e, I ortanto, diminue ai, que é a porcentagem.
O mellDt' valor de ai corresponderá ao maior de c, isto é,
ao cambio 27, mas não se reduzirá a zero.

Pela emenda do nobre senador teremo. a seguinte
formula:

x= II (27-c) .
9 '

sendo 11 a porcentagem primitiva, e c o camhio cor
ren te ou da reducção, que é a dilIerença constan le de
i8 para 27.

Vê-sedaquella segunda formula que, subindo ocambio
acima de i8, ou, o que é o mesmo, approximando-se de
27, o producto que fórma o numerador da fracção vai
diminuindo, e, portanto, ai, visto que o denominador é
constante. Quando o cambio chegar a 27, o factor
(27-c) reduz-se a zero; o que reduzirá a zero o nume
rador da fracção e, portanto o valor de ai ou da nova
porcentagem.

O legislador que quizesse exprimir esta idéa não
podia usar dos lermos tão claros, tão precisos que se
Ieem na resolução de 1.869; não podia dizer que a laxa
fosse reduzida na razão inversa da subida do cambio
acima de 18; empregaria então a formula um pouco ex
tensa do nobre senador, ou exprimir-se-hia por estes
termos mais simples: -esta porcen tagem irá diminuindo
á medida que o cambio se aproximar a 27, de modo
que fique extincta, quando o cambio chegar a este
limi te.

Eu acredito que o nobre senador teve um pensamenlo
que não se traduziu na lei, visto que S. Ex.. aceitou a
proposla da nobre commissão do orçamen to da camara
dos deputados; mas no que eu não posso concordar é
que o nobre senador supponha que a camara dos depu
tados e o senado, lendo disposição tão clara, tão precisa,
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não, a compl'ehendlssel11, lomas.'em-n'a no sentido cm
que o nobre senador a~Tora explica. Creio, pois, que o
legislador soube o que fez.

O Su. ouz.\ lfllANCO :-Apoiado. .
O Sn. PRESll)ENTE DO CONSELHO: - Quando o nob:'e

senador publicou o decrete de reducção o anno passado,
appal'eceram opiniões pela imprensa, da parte do com
mereio, pretendendo que a reducção se fizesse por outro
modo, de ma nei I'a que a porcen tag-.em se ex tiugl1isse,
quando o cambio chegasse a 27. Mas não tinham pre
sente essa disposição legislativa, tinham uma outra
illéa, que não '. tava na lei, e era que a porcentagem se
devia extinguir quando o cambio chegasse a 27; idéa
que a lei não exprimiu de fónua alguma, porque,
usauclo das mesma ex.pressões, poderia dizer (a phl'ase
não seria conecta) de modo que se extinga, quando o
cambio chegar a 27.

Esta icl6a, por{~m, não corresponderia ás palavras:
« reduzir-se na razão inversa da subida dG Gambio,
acima de i8 », porque, desde que a reulIcção t) fa
zia em relação ao ponto de partida, que era o caUl
bio de i8, e devia ser feita na razão inversa des
ta subida, não podia extinguir-se, mas tocar o seu
minimo quando o cambio chegasse a 27, porquanto
a lei não fazia entrar como termo para a redllCljão o
cambio par.

Consultemo agora o elemento historico. O nobre
senador prop6z esta porcentagem em i869; a pri
meira iniciativa apparece no seu relatorio, onde se lê
o sep:ninle :

<{ Não se pense, porém, que o deficit do exercício ele
1870 a 1871. se limitará ao algarismo resultante da apre
ciação que acabo de fazer.

« O' gastos ex.traordinarios que ainda nos impõe a
guerra, a liCJuidação do passivo que ella nos ha de ne
cessariamente deixar, co tempo indispensavel para redu
zir as forças ele terra e mar aos limi tes da proposta
que "OS apresenLei, fal-o-hão avultar muito; e os in
teresses mais vitaes do Imperio, e a posição a que de.,
vemos a pirar eutre as nações civiIisadas exigem que
nos esforcemos por estabelecer o equilíbrio entre as
rendas e despezas publicas. Aos governos, 'como aos
particulares, é impossivel viver contilluadamente do
emprestimos.

« Não sou dos que pensam ser o Brasil uma das na
ções menos onerados de impostos, e tambem sei qU(\
gua.ado elles.se tornam e!agerados, atacam as fOQtes da
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producção c agol'entam, em vezde aUP.,'lllentar, o recur
. os do Estado; mas nem vejo indicios de estarmos já
ameaçados deste perigo, nem atino com outro meio de
restabelecer, como é indispensavel, a ordem em nossa
finanças, senão o de exigir novos sacrificios elos contri-
buintes. . .

« No meu humilde conceito é forçoso recorrer ainda
ao augmento dos direitos de import3ção.

« Além das obvias van tagens das imposições ind irectas,
mórmente em paizes de população tão dispersa como
o nosso, ha uma razão mais decisiva que me leva a pen
sar assim. »

Agora passa o nobre senador a fundamentar a idéa da
porcentagem addicional :

« O reconhecido accrescimo de cêrca de <lO o;. no
valor actual das mercadorias estrangeiras, em relação
ao que tinham quando em 1860 se organizou a tarifa
actual, faz que, em lugar de direitos de 50, <lO, 30,20,
10 e 5,-paguem hoje realmente só os de 35,28,21, tl.l"
7 e 3 %, •

« Assim, elevar os valores officiaes das mercadorias,
para conservar a quota dos direitos fixados pela tarifa,
ou elevar a quo ta dos direi.tos, para conservar os valores
oftic iaes, 'f6ra apenas restabelecer as bases em que ella
se funda. .

« Parece, portanto, bem justificado o augmento nos
direitos de importação (excluidos os addicionaes) de
30 e ~O"/o dos mesmos direi tos, revogando-se, neste
caso o § L o art. 9.o da lei de 26 de Setembro de 1867,
que autorizou a cobrança de 15 %em ouro.

« F6ra tal arbi trio ainda menos sujei to a objecções, se
o adoptassemos com a clausula de alterar-se annualmente
aquella porcentagem na razão da subida do campio acima
.de 181/2.

«A alteração correspondente a cada exercicio podia ser
declarada pelo governo no nono ou decimo mez do exer
cicio antedor, e o cambio regulado pela taxa média
dos doze mezes que precedessem á declaração.

« Dest' arte nunca pagariam as mercadorias estrangei
ras direitos de consumo realmente superiore$ aos fixados
na citada tarifa de i860.

«E' verdade que, á medida que o cambio se elevasse,
iria diminuindo nominalmente a renda correspondente
~IO despacho de cada mercadoria: mas por outro lado
diminuiriam tambem as despezas de movimento de fun
(tos e outros l}UmOS de serviço; c esta diminuição) au~
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xiliada pelo progresso da riqueza publica, bastaria, por
ventura, para conservar o equilíbrio do orçamento. »

Ora, não ha nesta parte do relataria do nobre senador
uma ó palavl'a que indique que a porcen tagem addicio
mi devia extinguil'-se, qHando o cambio cbegasse a 27 ;
ha a idéa clara ele reduzir-se á medida que o cambio fosse
subindo; mas que devesse extinguil'-se, logo que o cam
bio chegasse a 27, de certo não apparece semelhan te idéa
no rela torio.

Não apparece tambem no relataria da commissão da
c,amara do deput:ldos. Vejamos, porém, o que está ma
nifesto no re11tol'io do nobre senadol'. O que está ma
nifesto é o seguinte: os valores omciaes, sobre os
quaes se cobram os direitos da tarifa de 1.860 são
muito inferiores aos preços correntes do mercado,
mesmo ao seu termo médio, de maneira que ellecti
vamente os direitos cobrados estão abaixo das taxas da
tarifa.

Para elevar a renda, disse-nos o nobre senador, se
poderia adoptar um elos dous arbitrios, ou elevar os
valores officiaes ao nivel do termo médio dos preços
elas mercadorias no mercado, ou elevar as taxas. O
nobre senador preferiu o segundo arbítrio, prop6z uma
taxa addicional com o fim de, se não destruir, como ele
facto não destruiu, reduzir esta elesio-ualdade que se
dava entre os valores olliciaes da tarifa e os valores
do mercado. "

Tratava-se, pois, €le um recurso, e recurso cuio ter·
mo não estava a~sio"nalado pela circumstancia de"chegar
o cambio ao par. Não posso, pOl'tanto, deixar de per·
suadir-me de que a assembléa geral não viu essa idéa
da extincção da taxa quando o cambio chegasse a 27 ;
nem no relataria do nobre ministro, nem no parecer
da commi são da camara dos deputados, nem nos dis
cursos que S. Ex. proferiu nesta casa, onje se ques·
tionou a respeito da taxa addicional, houve idéa de
que a assembléa geral votasse segundo a opinião que
boje manifesta o nobre senador.

Sr. presidente, a desigualdade que se dá entre os
valores olliciaes tarifados e os preços do mercado, ainda
mesmo com a porcentagem addicional no seu maximo,
não desapparece. Eu mandei fazer um calculo para
mostrar ao nobre senador, e tomo alguns exemplos.

As malas em fórma de babú, de oouro branco ou en·
vernizado, têm pela tarifa o valor otficial de 20~; este
valor, com os direitos addicionaes e a porcentagem,
lilubiria a 26.~800: o seu preço no mercado é de 70 a 90~.
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0.5 direitos (Iue pagam são 9~040; ainda suppondo que o
preço real sejo, não de 70~ ou 90i~' mas de 40$, esta
mercadoria vem a pagar unicamente 22,6 "lo, quando
pel:1 tarifa devia pagar 30 "/0'

As mesmas mala, sendo cobertas de carneira, tUm o
valor afficial de WI~; valor angmentauo com a porcen~

tagem, 13$'/;00; o seu preço é de 00 a 701$, no mercado,
muito superior, portanto, mesmo ao preço official
augmentado pela porcentagem.' Pagam de direitos
41>520; estes direitos correspondem, ainda suppondo
que o valor real do custo da mercadoria seja 20~. a
22,6 0 /°' quando deviam pagar 30 %,

Pelo me mo calculo se vê:
Que o bacalhão, que deve pagar iO %, paga 5,3; que

a farinha de trigo, que deve pagar esta mesma taxa de
10 %, paga 8,4; que a cerveja engarrafada, a que
corresponclem na tarifa direitos de 00 %, paga 42;
que,os vinhos seccos, em lugar de 00 %, pagam 40 "lo;
que os vinhos engarrafados, que deviam pagar lambem
50 %, pagam 2'1,6.

POrlan to, ainda mesmo com o maximo da porcen
tagem, não se igualaram os valores officiaes, não digo
aos do mercado, mas aos termos médios do custo das
mercadorias. Daqui concluo, não contra a opinião do
nobre senador, mas para sustentar que a assembléa
gel'al, votando essa porcentagem, não presuppôz que
alla se extinguisse qumdo o cambio chegasse a 27,
porque tinha presente sem duvida este elemento: que
os valores officiaes da tarifa estavam muito abaixo dos
preços correnteil do mercado.

O nobre senador tinl1a ponderado a necessidade de
recursos ]Jnra os grandes encargos ela guerra, encargos
que não desappareceriam immediatamente que a guel'l'a
cessasse; fez bem .notar que a guerra nos legava um
grande [}fls'i vo, que não se podia liquidar desde logo;
ás considerações do nobre senador accrescia, no espiri to
da assemblóa geral, uma outra, e é que não podemos
ficar estacionarias, porque de todas aS partes se re
clamam melhoramentos, e estes melhoramentos trazem
aug;mento de de. ]Jeza, com quanto c1espeza pl'oc1uctiva.

DLuante a guerra estabeleceram-se impostos, que
tinham 'o caracter de provisorios, e neste caso estava
a porcentagem de io %'em ouro: com o pagamento de
15 0/0 de direitos em ouro teve-se em vi ta, não só
SUPP['ü o thesouro de moeda metallica, de que elle
carecia, como Lambem um augmento de renda, por
que esse pagamento corresponderia em direitos a Ulu
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auglllento llc 7,iJ "/0' O nobl'e senador supprimiu o
pagamento em ouro, e não propóz uma porcentagem
equivalente, ma' uperiol' á que corresponderia ao
pagamento dos H> % em ouro, propôl-a pelos motivos
que expõz ao poder legislativo. Este devia, pOl'tanto,
crêr que flra como um recul'so necessario por algum
tempo, cujo tel'mo deveria ser fixado opportunamente
pelo mesmo poder legislativo.

Tratando-se, porém; de reducção de impostos, o que
não está na letra da lei de 1.869, e que pelas razões
que acabo de expendel', posso affirmal' que não estava
tambem no espil'ito do legislador, todavia hoje a ae·
sembléa geral o poderia decl'etar; mas porque não
concordo com a rcducção que ol'a propõe o nobre se·
nador? E' porque esta reducção não me puece oppor
tuna, peço licença mesmo ao nobre sena 101' para dizer
que não me parece bem considerada, em face das cir
cums tancias do thesouro.

A reducção proposta pelo nobre s~nadol' importaria
no exercicio cOl'rente de 1.871.-'18n, em 5.040:000pOOO,
e no exerci cio segu inte, 1872-1873, em [1,.761: 000;$000 ;
total: mais de 9.000:000EOOO. Já se vê que o desfalque
nas rendas seria maior, se acaso no exerci'cio de 1873
tivessemos de decretar nova reduccão.

:Mas, disse-me o nobre senador' :-'« Não trat:.l is de exe
cutar a lei tal qual; se não fizesseis allel':.lção, talvez
que eu nada dissesse; mas vejo que este paragrapbo da
resolução, que se di cute, estabelece uma re lucção, que
não é a da lei e sim corrf1sponden te a um ca mbio arui tra
rio, ao cambio de 25.» Vou respondei' a e$ta ob:>ervação
do nobre senado I' •

Eu, como o nobre senador, desejava tambem fazer al
guma l'educção nos impostos, mas reducção que não
trouxe se grande perturbação no orçamento do E. tado.
O termo médio que se deve adoptar, para fixar a por
centagem que 11a de ser eobl'ada no anno proximo, dava
o cambio de 23 e tanto. Ol'a a base tumada para a re
ducção, todos reconhecem que é uma base fallivel, por
que conbecemos as differcntes causas que concorrem
para a oscillações do cambio entre nós; não são sómente
as causas naturaes, as 11a tambem artificiaes; em toda
parte isto se dá, mas eu creio que entre nós dá-se em
maior escala. .

Vimos ha pouco que o cambio subiu acima de 25,
desceu e de novo approxima-se a 2i:í; tenho, pois, razão
para presumir que o cambio tende a fixa r-se na co
tação de 25; e então, quando o termo medio já se ap-
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proxima Jcste algarismo, pareceu·me que se podia fixai"
por uispo ição legislativa, para o anno proximo a rc
(]ucção sobre a base do cambio de 25. Por este modo
faz-se um beneficio ao contribuinte, ao consumidor em
geral, porque a diminuição quc proponho, ou pouco
maior' do que permittiria a lei, importa no exercici:> de
1871 - 1872 em 1.732:000,s000, e no de 1872 -1873 em
i.633:000~000; total: mais de 3.000:0001~000, ao passo
que a diminuição proposta pelo nobre senauor daria
mais de 9.000:0001}000. . .

O nob('e senador calculou no orçamenlo de 1871-1872
um salLlo de 10 .000:000/>000; mas a experiencia mostrou
que esse calculo era faltivel; não por falta do providen
cia de S. Ex., mas pela natureza das cousas; em vez dCl
saldo de 1O.000:000~000, tivemos deficit,

No exercicio corren te, o orçamen to tambem figura
um saldo de 1O.000:000;}OOO; este saldo será real? De
pois ueste orçamento não se decretaram varias despezas?
O outro uia não votamos consignações para as estradas
de terra das provincias, e ~O.OOO:OOO~OOO para a estrada
de ferro de D. Pedro II? Com quanto fossem esscs
20.000:000$000 tirados do 'emprestimo externo, dei ..
xamus de resgatar outro tanto ua divitla fluctuante,
cuj os juros teremos de pagar.

Se temos todos estes encal'gos, como fazermos desue
já uma ('educção que dcsfalcará as rendas em U.OOO:OOOf,
pouco mais ou menos, nos dous exercicios ue 187<l-187~,

e 1872-1873? O orçamcnto des es exercicios, isto é,
do exercicio corren te, e do exercicio futuro, fizeram-50
contando com essa porcen tagem, o sua reducção pro
,'avel: uma deducção mais forte alteraria os resultados
que se tiveram em vista nos calculas do tlJesouro.

Além da'> despezas a que 11a pouco referi-me, outras
vão ser votadas; ahi temos a reforma ia estado servil,
que, se fôr lei, nos trará tambem alguma despeza; e se
(asse adoptado outro projecto que não o do governo,
muito maiores seriam os encargos pecuniario.:i. Como
cm taes circumstancias, e por meio de rc olução provi
soria, decretarmos uma reducção tão important'?

SI'. presidente, esta materia Lias direito~ ue impor
tação é digna de crio exame. Se eu tiver a 1I0nra do
continuar a ser ministro da fazenda, .hei de esrorçar
me para estudar a questão para propôr no anno proxuno
o que mais convier. .

O nobre senador pelo Pará fez na ses ão do anno pa 
s:ldo a/o'umas ob3crvações que n:Io deixari:lm de. el' con

iderac!.1s pelo ent:lo 11ljni~tro lb fazenda, o SI'. Yi condo
71



- 062-

de Itaborilhy. Ninguem ·pMe desconhecer que temos
hoje as taxas da tarifa, as taxas addicionaes, que eram
de 2 e de 5 "/o e foram elevadas a 5 9/0para todas as
mercadorias, mesmo para aquellas que estavam isentas
de direitos; e temos estas porcentagens sobre os di
reitos. As mercadorias que eram pela tarifa mais favo
recidas, e que o deviam ser pela sua na tureza, foram
as que relativamente ficaram mais oneradas com ele
vação dos adllicionaes a 5·"/0 e creação daquella por-
centagem. .

Por outro lado, como !la pouco ponderei, os valores
o[{iciaes da tarifa estão muito abaixo dos valores do
mercado. E' necessario, pois, estudar a questão da ta
rifa, e tomar uma medida completa que remova todos
ou a maior parte dos inconvenientes, e nos permitta
calcular bem seus etreitos sobre a renda do Estado.

lUas, quant.lo os orçamentos actuaes estão baseados
sobre a cobrança dessa porcentagem, dar-se á lei nesta
resolução provisoria, sem considerar a questão sob todos
os seus pontos de vista, uma intelligencia que altera de
facto as suas disposições, e que póde trazer uma dimi
nuição de renda de 9.000:000$000, não me parece de
bom conselho; e Gpor isso que não posso concordar com
o nobre senador, com quanto minha tendencia seja
antes para reduzir lIa que para augmentar os im
postos.

O nobl'e senadol' ainda observou: ( No orçamento qne
apresentastes para 1872-1873 conta-se com um saldo
de 8.000:000~OOO. » Mas es te saldo e tá sujeito às mes
mas contingencias do saldo de 1870-1871, e do saldo
que presume orçamento do exercicio corrente. Depois
desses calculas muitas despezas foram decretadas e con
tinuam a sei-o.

E' muito facil dizer: não se decretem mais despezas;
mas, se o governo se recusasse a toda e qualquer des
paza, mesmo áqueJlas que têm a na tureza de prod ucti vas,
tlir-se-!lia que o governo é estacionaria, que não quer
os melhoramentos elo paiz. Eu entendo, portanto, que
o go'·el'no deve ser economico, ma que a economia não
de"e ir até ao ponto de recusar melhoramentos necessa
rios que redundam em pruveito mar::! I e material ua
nossa sociedade.

E, pois, pelo que tenho dito, se. não visse o Dobre se
nador pelo Rio de Janeiro tão desagradado de mim por
outras cousas, me atrereria a pedir-lhe que retirasse a
ua emenda e deixasse esta questão para quando se dis

CUll5SC a lei normal do orçamenlo. Então devemos cen-
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siderar a questão da tarifa debaixo de outro ponto de
vista mais geral. Em todo caso, se o nobre senador' não
aceitar as razões que hei pontIerado, nem mesmo acceder
a esta rogativa, não poderei votar pela sua emenda, por
que tenho para mim que seria um erro da assembléa
geral o votar uma reducção destas, sem poder occorrer
ao desequilibrio que dahi resullasse entre a receita e a
despeza do Estado.

O nobre senador tinha um pensamento, eu o creio,
porque elle o affirma, e cu estou acostumado a jurar em
suas palaVl'as; mas o legislador não o acompanhou nesse
pensamento, a disposição da lei vigente é clara, exprime
cousa muito diversa: a pron está em que o nobre se
nador, querendo agora exprimir exactamente oseu pen
!';amento, adoptou uma formula muito diITerente, e de
terminou que a porcentagem se reduzisse, não já em
razão inversa, mas na razão directa das diITerenças dos
cambias.

Sr. presidente, p3SS0 a responder ao nobre senador
pelo Ceará, que, depois de dirigir ao ministerio muitas
interpellações, e de questional-o até sobre pontos de
direito canonico, quando não se tratava de nenhuma
ques tão vertente, abandonou-nos e foi recolher-se á sua
provincia; e eu mais sinto a ausencia do nobre senador,
porque, sendo daquelles que censuraram o ministerio
no seu procedimento relatinmente á questão do estado
servil, nem ao menos nos deixou bem expressa ua opi
nião a este respeito. Dis c-nos que adoptava a idéa ca
pi tal do projecto com certas restricçõcs, com reserva
quan to a certas tI isposições accessorias, mas não nos
disse se essas di. po:ições accessorias da proposta lhe
desagradam por'que seja m pouco 1iberaes, ou porque con
cedam pouco aos enhores dcs e cravos.

O SIl. SILVElRA DA l\10T.\ : - lIa de ser pela primeira
razão.

a SR. PnEs'lDE 'TE DO CON'ELflO: - Queria mais li·
))cra es ?

a SR. SILVElR.\ DA l\IoTA:-Sim, senhor.
a SR. PRESIDENTE DO Co Euro: - a facto é CJue o

nobr'e senadol' não enunciou todo o seu pensamerlto, o
que lamento verdadeil'amente, pOl'que :la menos quel ia
CJue elle, ainda que ausente, pesasse na dcci::ão do se
n3do com a autol'idac1f' do seu voto.

Minhas I'espostas a S. Ex. serão breves, além de 011
1ras razões, porque lamhem devo atlendel' a exigencia
do nobre senador pela Dahia, que que I' tempo sumcienle
para oseu di"curso.



- 5G4, -

oSR. ZAC.\lUA ':-Basla Ultlquarlo de hora.
O Sn, PIIESLDENTI': DO CONSELHO: - O nobre senador

pelo Ceará pergun tl)U o que era feito da repartição de es
tatistica, seo governo limitou-se a creal-a para prover
empregos.

O nobre ministro do impcrio já deu na outra camara
explicações sobre igual pergunta. A repartição de csta~

tistica está organizada, e não está ociosa; trata de colher
c apurar os dados exisl.en~es nns f'epartições do Estado,
e de formar mappas e modelos para o recenseamento da
população do Impcrio.

Esse recenseamento não foi ainda encetado, porqne
é ma teria que reclama accurado exame; Hão se pMe im
provi ar um reg-ulal1lento, quando se quer um censo que
não seja pura ficção.

O Sn.. SILVEIRA DA l\lOTA: - O gove1'llo quando qUfir
im prov isa bem.

O Sn. PllESlDENTE DO CONSELHO: - Nossa população
está disseminada por grandes distancias; ora, os con
gressos de estatistica têm estabelecido como regra a si
multaneidade do recenseamento em todes os pontos; esta
regra poderá ser adoptada entre nós?

OSR. SILVEIRA DA 1\10'1'.'1. :-E' preciso esperar o dia que
todos estiverem em casa.

OSn.. PnESIDEN'l:E DO CONSELHO :-0 dito é ospirituoso,
mas não é verdadeiro.

OSR. ZAC.UUAS :-lsso disseram lá na camara.
O Sn. Pr..ESIDENTE DO CONSELHO :-0 dito é espirituoso,

e deve mesmo ter agradado ao nobre ministro do impe
rio; mas o que elledisse foi cousa muito racional, e é o
que se lê em tOllos os decretos relativos a este serviço .
. Quando se traia de recenseam.ento, é preciso escolhei'
uma época em que a população esteja mais fixa em seu:;
domicilios, porquanto sabem todos que, segundo os cos
tumes e especies de indus tria de cada localidade, !la qua
dras do anno em que parle da população emigra ou au-
enta-se do seu domicilio.

O Su. C 'DA FIGUEIREDO:- Como no Pará.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Eu poderia ler,

por exemplo, odecreto para o ultimo recenseamento do
Chile, em que essa condição se ,mencionou, para moti
var-se a fixação do dia em que se reconhece que a popu
lação daquelle p.:üz se mostra mais fixa nos lugares de seu
domicilio.

E' necessario, pois, para formular um regulame.nto
concernente a esta materia, colligir muitas informações.
ohre aquelIa época, numero dos rec nseadore", divisão
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dos districtos desles, () de peza do erviço e outros da
dos, que só pessoJs das localidades podem ministrar.
Eis porque o regulamento não foi ainda levado a
elTeito .
. O nobre ministro do imperio quer proceder com
lodo o cri leria, não quer fazer um recenseamento que
seja mera formalidade. Trabalho exacto, todos sabem
que não poderemos obter; não conheço mesmo paiz
() 19um onde se possa tlizer que o recenscamen to da
população é perfeit.o; mas convém que esse trabalho
seja o mais que fór passivei aproximado da exac
tidão. O primeiro rccenseamen to será um ensaio, mas
não seja um ensaio em pura perda.

A lei deu 400:000S para cs e serviço; mas, como
]Jem disse o nobre ministro do imperio, essa quantia
é de mais, se nos contentarmos com recenseamento
que não inspire confiança; é insufficiente, se o qui
zermos como póde ser util.

O Su. F. OCTAVIANO:- O essencial da lei já se ob
teve, que foi crear uma repartição.

O Suo SILVEIRA D.\ MOTA :-Sim, senhor.
O Su. PRESfOE;-ITE DO CONSELHO :-Não têm razão os

nobres senadores: não entro cm pormenores, porque
o nobre Sr. ministro do impcrio já se explicou a esse
respeito na outra camara; SS. EEx. não podem des
conhecer as dilliculdades pralicas que se trata de es
tudar e resolver do melhor modo passiveI.
. O registro civil, de que fallou tambem o nobre se

nador pelo Ceará, não tem sido esquecido. Ha dous
pl'ojectos de regulamento, e estes trabllhos começaram
durante o ministerio de 16 de Julho; mas o registro
civil merece ainda mais escrupuloso estudo do que
o recenseamento geral da populaçãCJ. Osenado recorda-se
do que aconteceu em 18tH; é necessario preparar a
população para esse regulamento.

Não ha necessidade de nova lei, como suppóz o
nobre senador pelo Ceará, que era opinião do nobre
ministro do imperio; fallando desta materia em seu
relataria, o meu nobre collega não disse que carecia
de lei, disse que preparava trabalhos para executar
a lei do censo do imperio. Segundo esta lei o regi tro
civil não deve bJsear-se no registro rcclesiJstico,
e todos comprehendem a dilIiculdade de obter por
outro modo que não sejam os assentos dos parochos
uma noticia exacta dos obitos, nascimentos e matri
monias.

E' nece~sario, pois, cogitar meios que, quando não
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sejam inteiramente efficazes, nos deem alguma pro
])abilídade de acerto, um resuILado que não seja ima
ginario.
Per~untou o nobre senador se adoptamos a idéa

do ministerio de :16 de Julho, quanto á creação de
nma universidade na capital. O nobre ministro do
imperio já disse que adheria a este pensamento; mas
creio que o nobre senador não considera esta reforma
llas mais urgentes.

A falta de vigarios collados cm muitas pJrochias
não é falta de recente data. Nem o governo nem os
])ispos têm interesse cm manter esse estado de cousas.
Se as parocl1ias servidas interinamente não são postas
a concurso, é pOl'que os preladQs não acham para ellas
sacerdote; idoneos.

Quanto a pensões concedidas a alguns parochos, devo
observar ao nobre senador, em primeiro lugar, que ne
nhuma pen~ão desta natureza foi concedida pelo minis
terio actual; em segundo lugar, que as pensões, rara$,
que têm sido concedidas a essa classe de funccionarios,
o foram com dependencia de approvação da assembléa
gerar; ora, não é ue crer que nos casos sujei tos ao exame
da asseffibléa geral houvesse simonia convencional, como
presumiu o nobre senador .
. O SR. SILVEInA DA l\10TA:-A simonia eslána clau
sula.

O SR. PRESIDE TE DO CONSELHO: -Não está na clau
sula; quando o vigario coUado está na impossibilidade
de bem servir, o pI'elado propõe que em remuneração
de seus serviços, attenta sua impo.sibilidade physica,
lIe lhe conceda uma pensão, renunciando elle o ])ene
ftcio. A pensão é concedida pa ra tornar-se eITectiva,
quando o sacerdote renuncia o beneOcio; não ha aq1Ji
convenção; é um acto de renuncia espontanea do bene'"
ficiado. Em todo caso, já disse que Laes pensões não têm
sido concedidas unicamenle por acto do governo, mas
sim com a approvação da asssembléa geral.

Pergunt.ou o nobre senador se acaso um lente do se
minario de Olinda, creio que de nome Manoel Thomllz
de Oliveira, tem direito á jubilação, por ter ohtido a ca
(1eira em concurso e antes do decreto de 186J, que re
formou os seminarios episcopaes. Se o nobre senador
J'eOectisse mais sobre a materia, reconheceria que esso
prores 01' do seminario de Olinda não tem direito á ju
1 ilação, qne só lhe pMe ser concedida por aclo especial
da assernlJléa geral. Foi assim que so jubilou o profes or
a qu,m esse sllcccdeu. Para ser agradavel ao lH}1JI'C
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genador informal-o-hei de que, temlo o vigario capi
tular propo~to esse sacerdo te pa ra reger a cadeira qL:e
antes lhe competia, o nobre ministro do imperio es
teve pelo acto e mandou abonar-lhe os vencimentos.

Como o nobre senador está ausente, parece-me agol'a
escusado declarar se o governo tem já opinião defi
nitiva sobre a conveniencia de crear-se mais uma re
lação ecclesiastica; é melhoramento futuro; parece-me
melhor reserrar este ponto para considerai-o, quando
o nobre senador volte a esta casa.

Os Sll.s. ZACARIAS E PARANAGU,L- Elle lerá no dis
curgo impresso.

O SR. PIl.ESIDENTE no CONSELIIO :-Fallou o nobre se
nador sobre o estado da ordem carmelitana fluminense,
pretendendo que o governo dê providencias para que
quanto antes se org-ani7.e aquella ordem, segundo a lei
de seu instituto. Sr. presidente, os factos relativos a
essa corpot'ação religiosa estão no conhecimento do se
nado e da car.nara dos depu tados: os ministros do im
perio têm dado informações.

Sabe-se que infelizmente essa ordem cahiu em la
mentavel estado; sens proprios r ligiosos represen
taram uns contra os outros; seus bens, que eram avul
tados, foram delapidados. O estado de cousas era tão
grave, que o governo foi chamallo a intervir, proce
dendo de accôrdo com o internuncio. Nomeou-se então
para aquella ord m um visitador, e ainda recente
mente, pelo ministerio do imperio, proveu-se á liquida
çãodas contas, quese acharam na maior confusão, com
mettendo-se este lt'abalho a empregados de confiança.

Não é pos"ivcl que o governo acceda aos voto s do
nobre senador, restabeleccndo as cousas como ellas se
achavam antes, que tanto pótle importar a rcorga
nização da ordem desuc já, quando suas circulllstancias
talvez não permittam que isto se faça. O governo não
pMe proceder a este respeito senão de accôrdo com
o poder espiritual; e o poder espiritual foi o primeiro
a reconhcccr que era necessario lomar providencias,
a fim ue que e-sa instituição possa ser restaurada e cons
tituir-se nas sua condições ordinarias. Fique o nobre
s~nador cerLo de que o governo terá presente quanlo
S. Ex. lhe ponderou a este respeito.

Tratou o nobre senador de um conflicto ele innucn~

cias politicas elo Piauhy com o juiz ele direito Cam
pello. Segundo o nobre senador (e cu não tenho razão
para pensar de ouLro modo) o ma~istra.do :l (lue clle
se referiu merece o mclltor con 'cito.
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o SU, PAUANAGuÁ:-Apoiado.
o Sn. PU~SIDE:-;TE DO CONSELIlO :-Mas devo dizer ao

nobre enador que o governo foi informado pelo pre
sidente da provincia de que esse magistrado, quaesquel'
que sejam as causas, tinha exeitado contra si alguma
animosülade. O governo fez as reco\llmendações que
cabiam em sua prudencia; rccommendou ao presidente
que evitasse qualquer exce~so contra esse magistl'ado.
Cumpre tambem que os am igos deste apreciem os factos
que têm dado causa áquella aniil10siuade, e por sua
parte concorram para que elle, ainda quando não seja
com razão accusado de partidario, evite as appar'encias
que possam tel-o tornado sQspei to aos olhos daq uelles
a quem deve administrar justiça.

O facto do Rio Grande do Norte, relativo ao juiz
de direito Francelino, não chegou ainda ao conheci
mento do governo; tomamos nota da infol'lnação do
nobre senador; o governo farâ as reco!Umendações con
venientes ao presidente daquella provincia.

Voltou ainda S. Ex. á eleição de Santa Catharina,.
Não ha por ora dia mart:ado para essa eleição; mas
vejo que ella merece particular cuiuado ao nobre se
nador pelo Ceará. A ouvir o nobre senadol', parece
que se trata de uma conquista eleitoral nunca vista
no Imperio : forças de linha, canhoneiras, um movi
mento beUico espantoso, de que não ha exemplo!

Senhores, cu já disse aqui em outl'a occasião que
o governo não in ter vem na eleição de San la Ca tha
rina, e em nenhum caso poderia autorizar abusos como
os que presumiu o nobre senador. S. Ex. fallou-nos
de uma canhoneira, que tinha ido p:}ra aquelle porto
com uma forca de 70 praças. Esta canhoneira foi re
quisitada pelo presidente para o serviço de socoorros
nas barras e littoral da provincia, e não levou senão
a tripolação que lhe corresponde.

O vapor que alli existia, e que era destinado ao
mesmo mister, foi retirado. Ha pouco deu-se um
naufragio e a autoridade d'l provincia não teve um
vapor que m'lnl!asse em.soccol'l'O dos naufragos, Lerei
o omcio que o presidente darluella pf'ovirrcia dirigiu ao
nobre ministrodemarinhaemdatade15deJulho (Lê).

O vapor foi, portanto, paq o porto de Santa C:.L
tharina com esse destino, c nITo levou a força que sup
pôz o nobre senador. Healmente seria a primeira vez
que a marinha se empregasse em conquista elei toral.

O presidente da provinciô,\ não e'tá empenh:Hlo em
faz l' eleger este ou ;.HIllelle candidato. 0.5 nobres seníl-
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dores informem- e, e verão que a febre eleitoral, se alI!
reina, não aetúa sómente de um lado, actúa tambem do
Oll tro ; que, longe de mostra r-se o presiden te da pro
vincia uma autol'idalle reaccionariJ , tolera que empre
g-at]o.> de confiança censurem os seus actos pela imprensa
e em reuniões publicas, que e'tejam trabalhando em
fa VOl' (10s candiua tos que merecem sua estima ou as suas
gTaças.

Entre os nomes do candidatos em faval' de quem al
guns de ses funccionarios eslão trabalhando, não se acha
o do candidato a qUQm os nobres senadores alludC'm.

Ora, eu creio que, se os nobre enauol'es couhecem
algum filho da provincia de 'anta CatharinJ que mereça
a ua eleicão, e sem duvida l1a mais de um, não podem
querer pras rever o ciuadão a qu fi se têm referido.

O Sn. ZACARI.~s:-Certamentell;io.

O Sn. Pnl!:SIDENTE DO COl'íSI'LflO :-Por consequencia,
.ponhamo:> as cousas 'omo ella. devem licar; não se
pretenda que a auloridaL!e se tome instrull1ellLo de
facção em faval' uesLe 011 daquellc. ão 111 muita forc.a
em Santa Catharina; o govel'l1o úeu ordem para a re
tirada do unico batalhão que alli se achava cm estado
incompleto, o batalhão 18. 0 O pequeno de tacamento
enviado á comarca de S. Francisco foi porque o dele
gado de policia, que não é de certo favoravel á can
didatura deque fallou o nobre senador, requi Hou força
não só ao presiden te ela provincia, como ao commanelan te
superior, allegando que a população estava ameaçada de
uma invasão de indios. AqueUa comarca se achava
tambem em tircumstancias que tomavam nccessari:l
a presença do chefe de policia; o lwomotor nomeado
para a comarca não pôde tomar posse; foram-lhe ins
taurados dous processos. Estes factos, que deviam chamar
ii attenção da primeira autoridade da província, justi
ficam a presença do chefe de policia naquelle lugares.

'fOI-nau o nobre senador a fallal' do facto do patacho
Adolpho, que já ha dias foi lambem objecto de um
discurso na camara dos deputados, pronunciado por um
dos dig-nos represen Lantes da provincia de Santa Catha
fina. Sr. presidente. este facto está sujeito ao poder
judiciaria; se os nobres senadores lerem as folhas de
Santa Catharina (e eu tenho aqui uma) verão que se
fazem elogios ao SI'. Coelho Cin tra, chefe de policia,
pelo seu procedimento neste negocio. 'fra ta-se, segundo
alguns, de um caso de. baratada e de contrabando.

O patacho Adolpho, que trazia um carregamento de
carne secca, ~om destino á Bahia arribou ao porto

72
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l1e Santa GatlJarina, alleganuo o me:itr que tinha alijado
a maior parte <10 carreg-amento ao mar; depois, porém,
creio que po' conf1ssão do proprio mestre, soube-se que
a carga, que se dis e alijada, tinha sido alli introclu
zida por contrabando. Não quero dar estes factos por
averig'uados; mas digo que é negocio sujei to ao poder
judiciaria, que não deve ser trazido á tribuna logo
com censuras precipitadas, enão injustas, ás autorida
des que estão. conhecemlo <10 caso e procCLlen<1o em
conformidade da lei.

Perguntou-nos mais o nobre senador o que ha a res
peito da companh ia de paquetes. Não respondo ã pri
meira parte desta pergunta, porque já o nobre senador
sabe praticamente que ha vapor para onarte no dia L°

Sr. presidente, o nobre ministro da agricultura já
teve occasião de explicar na outra camara aquiHo
que os nobres senadores conhecem, que a companhia
não apresentou os vapores necessarios para o serviço
da nossa navegação costeira uen tro uo prazo estipulado.
Concedeu-se-lhe prorogação Je prazo, que está a expi
rar, e os vapores ainua não appareceram. Havia noticia,
por um agente estrangeiro digno ue toda a confiança,
de que os vapores encommendados se achavam em
construcção, e que serão de optimas qualidades; mas
o facto 6 que o segundo prazo estíl a expirar, e os
vapores não apparecem.

O nobre ministro da agl'icultura já se dirigiu ao
representante da companhia, e o governo ha de tomar,
depois de bem averiguados os facto., a deliberação que
lhe parecer mais acertada. Os nobres senadores compre
hendem a difficuldade deste negocio: intimou-se á outra
companhia que seus serviços deviam cessar; contrac
tau-se com umà nova companhia, eaITora esta adia, pe
lo menos, o cumprimento das condições do contracto:
tem recorrido a vapores que não estão nas condições do
contrac to que celebrou e não podem prestar bom serviço.
Est@ estado de cansas não póde continuar; mas é preciso
attender a todas as consequencias de uma deliberação
que _se tome a semelhan te respei to.

Sr. presidente, tlreio ter sati feito ás interpellações
do nobre senador pela provincia do Ceará, menos uma
de que vou tratar. S. Ex. perguntou-me porque .se 
faziam cclificios faustosos para as e colas de primeiras
letras na cÔl'te, quando falta edillcio apropriallo pal'a
a faculdade de direito do Recife.
. Sr. presidente, paI' conta <lo governo não se e lã
construinc!tl senão um edineio para duas cscola~ dos
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dou. sexos,. e que poderá servil' tamhem para uma escola
normal. Este edificio foi avaliado em 200:000;5: quem.
conhece os edificios analogos construidos nos E tados.
Unidos, e em outros paizes, não pMe achar que o custo
seja excassivo. E ta obl'a não começou em nos. o tempo,
mas antes.

Construem-se outros edificio., ma p'or conta de uma
subscripção agenciada entre os commerciantes, dous ou
tros por conta da camara municipal, e outl'O tambem por
doações particulares. Ogoverno só póde re ponder pelo
edificio que é feito á custa do Estado, e este não é de. ti
nado a uma só escola, mas a duas dos dous sexos, e poderá
servir para uma esco1:l. nonnal, de que muito carecemos.

Com esta imfol'mação, SI'. presidente, tenho cumprido
o meu dever para com o nobre senador pela provincia
do Ceará pois, termino aryui o meu discut, o.
(Muito hem.)

DISCURSO

prolluIlci31lo no sell3110 cm 9 Ilc Sctcmh.,o Ilc i 8'1) .

(Pro rogação do orçamellto.)

o SR'. Visconde do Rio-BR'anco (presidente
do conselho): - Sr. presiden te, por deferencia aos dous
illustres senadores que fallaram na ultima sessão, eu
vou tomar alguns momentos ao senado. Serei muito
breve e para isso solicito a indulgencia dos nobres se
nadores a quem devo responder.

O nobre senador pela provincia de Goyaz reconheceu
que a presente resolução é justificavel, como tantas
outras approvadas pelo poder legislativo: não nos re
cusou a justiça relativa, posto que condemnasse em
principio, e absolutamente, este meio de prover a falta
da lei annual do orçamento.

Notou o nobre senador que na pro13(,)5ta para o exer
cicio futuro ainda se contemplasse a despeza com a do·
tação que percebe Sua Alteza a Sr.' llrinceza D. Ja~

nuar ia, havendo lei que autoriza o pagamen to do dolr.
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o nobre ministro do imperio explicou na outra ca
TJ1'1l'a mais de uma vez o "stado Jeste necrocio. Emquilllto
.. não realb:ar o pagal(]ento do dote, não é po sivel

eixar de contemplar a despeza da dotação na lei de
orçamento.

O senado sabe que existe um contracto matrimonial;
segundo este contracto, a dotação não se podia con
verter em dote senão quando Suas AltE'zas I1xassem
residencia fõra do [mpario. Por muito tempo Suas Al
tezas manifestaram intenção contrari:l, pelo que soli
citaram continuadas licenças para permanecerem na
Europa.

O governo imperial trata de dar execução à lei. Não
achamos, porém, declaração posi ti va que sa tisfizesse a
clausula do contracto; era preciso, portanto, que o go
verno se entendesse com Sua Alteza a este respeito,
pa ra que a lei fosse execu tada e se procedesse com a
delicadeza que o caso exige.

O ministerio transacto não pôde resolver este ne
gocio, porque nas circumstancia da Europa não era
delicado mesmo exi~ir de Suas Altezas uma resposta
definitiva. Asseguro, porém, ao nobre senador que o
governo imperial tem em vista o cumprimento da le
que autoriza o pag;llnento do dote, e espera que este
negocio den tI'O em pouco tempo esteja resolvido.

Chamou o nobre senador a attenção do governo para
alguns fac tos que pertencem á jurisdicção occlesiastica.
Os factos apon tados por S. Ex. serão considerados pelo
nobre mini tI'O do imperio, e se ba abuso procuraremos
evitar sua reproducção.

O nobre senador pelo Maranhão notou e censurou que
Dem 110 relatorio do ministro do imperio nem no re
latorio dos negocil)s estrangeiros se désse noticia da
actual situação de Sua Santidade. O nobre senador 11a
de reconbecer comigo que os relatorios não são annua
rios politicos; referem os factos officiaes mais dignos
da consideração do parlamento; ora, os successos da
Italia e de Roma, em nada alterando as relações do go
verno imperial com a Santa Sé, não havia motivo es
pecial para que fossem referid03 em qualquer dos dous
relatorios. Este ilencio, porém, a seguro ao nobre
senador, e elte não póde pôr em duvida, não significa
indifIerença da parte do governo imperial pela sorte do
chefe visivel da Igreja cntholica, ou que não tenhamos
no maior apreç.o o pleno e livre exercicio do seu poder
espiri tua1.
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o SU. MENDES DE ALMElD.\ :-Eu estimo bem a de
claração de V. E'I:.; mas o caso era o mesmo com a
França e com a B6livi3.

O SR. PRESIDENTE DO Co 'SELHO : - Espero, pois, que
o nobre sen3110r se tranqui!lise e nos absolva dessa cen
sura.

São estas as explicações que cu devia dar aos nobres
senadores. Não posso alargar-me neste debate, porque
creio que o senado reconhece com o ministerio que
deve poupar o ~u tempo para a importante reforma
sujeita á sua decisão.

Findo o deb:lte, e posta a votos, foi approvada :l resolução
para ser dirigida á sancção imperial.

DISCURSO

pronnneiml0 no senado em 4 de Setembl'o de iS",!.

(Emancipação. )

o SR. ZACARIlS rompeu Ó deba te, combatendo o projecto re
laLivo á reforma do esLado s rvil. O SR. PRESIDENTE DO CON
SELHO re pondeu-lbe nos seguintes Lermos:

c SI·. "i~conde tio Rio-Branco (presidente
do conselho): - Sr. presidente, eu estava ancioso por
ouvir o discurso do nobre senador pela provincia da
Bahia (*) a respeito da proposta ora sujeita á delibe
ração do senado. S. Ex. nos bavia amp3çndo com um
largo debate annuncianclo que a proposta continha
graves senões; e nunca teve nesta casa senãú pãlavras
de animação para aquelles que resistiam a esta grande
reforma social.

Eu admirava, senbores, que o nobre senador, que to
mára a responsabilidade de atirar ã discussão publica a
conveniencia de semelhante reforma, sem definir o seu

n O SI'. Zacarias de GÓes.
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prn ameo to, sem apresentar uma só idéa pratica, se mos
trasse tão austero para com o governo actual, que aliá
realizava uma promessa feita o anno passado, e provo
cada pela illustrada opposição do senado em uma emenlla
a que S. Ex. prestou tambem sua assignal.Ul:a.

O discurso de hoje, Sr. pre idente, nos demonstrou
que o nobre senador pela provincia da Bahia não é
opposto a reforma, com quanto nesse discurso, ora favo
neasse aqueltes que pugnavam por ella ora procu
rasse tornar-se agradavel aos que a estão combatendo
por todos os meios ao seu alcance. Vê-se das censuras
ou queixas do nobre senador que o grande crime do
gabinele de 7 de Março foi tomar a si a iniciativa de
uma proposta que lJor direito competia a S. Ex., pois
elte nos disse, no correr do seu discurso, e mais clara
menle em sua peroração, que a reforma do estado servil
era idéa do partido liberal, e não do parlido consar
V:lrlor.

Senhores, felizmente para esta idéa, o illu tre orador
que acabamos de ouvir não está no poder, porque com
tal pretenção elte não consegui ria I ealizal-a. Com eITei to,
se o nobre senador apresen tasse @ partido conservador
como opposto á emancipação, se pretendesse estimulal-o
a isso, e se o partido conservador fosse arrastado a com
batel-a, S. Ex. não poderia conseguir oseu fim. (Apoiados.)
Nosso procedimento tem sido outro, Sr. presidente;
nãG desejamos que esta idéa seja exclusivamente li
beral, mas tambem não comprehendemos que um liberal
se possa oppõr a ella; reconhecemos que a reforma de
que se trata não é uma questão de partido, nem deve
sei-o, porque é questão neuLra, em que liberaes e con
servadores se acham de accórdo ou dissidentes. Entre
uns e outros se contam defensores e adversarios desta
reforma.

O SR. FER 'ANDES DA CUNHA: -E' uma Questão entre
Brasileiros, sem cdr de partido. .

O SR. SILVEInA LOBO: - Com tudo isto calcularam.
O SR. FIGUElnA DE MELLO; - Honra ao governo, que

soube calcular tão bem.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELH0: - O nobre senador

pela provincia da Bahia foi infeliz nesse proposito de
empenhar boje o amor proprio do partido liberal em
combater a reforma. Não tem (;oJ'lseguido o seu fim,
porque o partido liberal comprehendeu bem que esta
idéa é antes de tudo um grande interesse nacional e que,
e acaso fize emo della uma bandeira politica, uma

can a de divisão no paiz, o que assim procedessem não
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. crviriam ao grande pens:lmento tla reforma, ao grande
interesse nacional, que elta deve ex.primir e realizar.
(A poiados .)

O nobre senador não cessa de justiOcar nossos amigos
dissidentes, e ainda hoje mais de uma vez nos di se:
« Sacriflcais o partitlo conservador, pOI'que pretendeis
eon trariar o voto de alguns homen eminentcs tlesse
partido, levando a eCfeito uma reforma que repugna á
sua consciencia. » Senhores, por mais eminentes que
sejam alguns citladãos, acaso tem elles o direito de u
bordinar á Sua opinião um partido inteiro? Para fa
zer-nos e ta censura, commetteu o nobre nador a
grande injustiça de suppôr que o ministerio, e os con
servadorns que o apoiam nesta grande empreza não pro
ceuem conscienciosamente, c que só lüm consciencia c
direito de pensar neste paiz algulis homens eminentes
ele um e outro ·p:lrtido.

O Sn. FERNANDES DA CUNHA: -Ou com licença desses
homens eminen tes.

O SR. SALLIIS TOHRF.S-HO~lE.\l: - Licença temporaria,
variavel. ...

O SR. PRESIDENTE DO CONSELflO: - Lamento que esta
veneração que hoja mostra o nobre senatlor pela Bahia
para com alguns iltustres estadistas cio partido conser
vador, não tivesse sido guardaua por S. Ex. em 1862.
Então o nohre senatlor não reconheceu o merecido con
ceito de que esses estadistas gozam no paiz, equanto

_ lhes Lleve o partillo conservauor pela ua illustração e
seus serviços; então o nobre senador, havendo oito
na vcspcra que não podia prestar o seu apoio ao ga
binete de 2 de Março. porque não via ne se gabinetv
aS summidades do partiJo conservador, no dia se
guinte declarou·se contra todo o partido, sem exclusão
dessas summidades; e foi justamente CQntra estas que
mais se pronunciou, stigmatizando-as com o epilheto
de emperrados, quando procurava a todo custo attrahir
a si algumas adhesães do mesmo partido, de cujas graças
não podia inteiramente prescindir, quér nas camaras,
quêr fóra deltas. S. Ex.. não é, portanto, competentQ
para dar-nos agora semelhante conselho: recorde-se do
procedimento que ontr'ol'a teve para com esses esta
distas, e cuide de não sacriflcar o partido liberal, que
mais de uma vcz tem artiGulado queixas, a meu ver,
muito fundadas, contra S. Ex.. Não pretenda o nobre
senador dividir-nos mai elo que estamos, falljJndo, á
titulo de concilia(ião, ao amor proprio de alguns esta~

dista s tlo partido 'onscl'Vador; não pretenda nCITar a
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grande maioria desle panido, que eslá com o govel'110
na pre en te e grande questão, o direi to de pen ar e de
proceder conforme sua consciencia em assumptos de
tanta transcendencia. (Apoiados.)

a distincto orador começ,ou reclamando para ü o me
rito dos estudos feitos sobre esta materia. a senado
ouviu a minuciosidade com que S. Ex. referiu tudo
quanto a respeito desta questão tem occorrido no paiz,
desdea sua famosa iniciativa na falla do throno de1861.
Onobre senador então ouviu, mais de uma vez, amargas
censuras, de que f'ôra precipitado e imprudente por
essa iniciativa, e hoje vinga-se dessas accusações, aliás
então fundauas, condemnando-nos tambem como preci
pitados! Quatro annos depois, qu:mdo as circumstancias
são muito diversas, quando esta idéa tem tomado grande
corpo no espirita publico, quando iJa l'ealmente estudos
fei tos e publicados, opinião assen tada, quando a. oppo
sição de uma e outra camara reclamava do governo uma
iniciativa a esse respeito, é justamente ap:ora que o
nobre senador nos diz: « fostes precipitados Isacriucais
a minha idéa I ! ~ (Apoiados.)

Sr. presidente, qualquer que seja a sorte da pro
posta hoje submettida á consilleração do senado, creio
que a historia ha de reconhecer que essa proposta não
seda mais feliz nas mãos do nobre senador do que o
tem sido nas do gabinete actual; e a prova é o discurso
que S. Ex. acaba de proferir.

Allegou-nos o illustre orador os estudo~ feitos por sua
iniciativa, desde 1867; já o anno passado dizia-nos que a
idéa estava amadurecida na opinião publica, que era
grande a anciedade\ e consequentemente tambem grave
a responsabilidade do governo, se este deixasse que as
cousas cOITessem á mercê das circumstancias, ao im
pulso de eventualidades que ninguem póde prever nem
dominar Entretanto, Sr. presidente, V. Ex.. viu hoje
como a idéa que domina' o espiri to do nobre senador
se manifestou nas censura~ que elle mesmo dirigiu á
propria commissão especial comp0sta de cidadãos tão
conspicuos de um e outro lado, da maioria e minoria
do senado! Nem a commissão do senado foi poupada
pelo nobre senador, porque não o acompanhou nessas
animações que elle daqui continuamente dirigia á minoria
da camara, para que resistisse I•..

O SR. ZACAR1AS:-V. Ex. me está calumniando.
a SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-A palavra não é par

lamentar. V. Ex. não a retira?
aSno ZACARlA :-Então, reliro-a : V. Ex. éinexacLo.



o Su. PnESlOEI'T8 DO CONSELHO :-E tou interpre
lando O procedimento de V. Ex., como V. E:c e
julga com o direito de interpretar' o procedimento de
todos. (Apoiados.)

O SR. ZACARIAS :-Nunca animei daC(ui ninguem.
O SR. PRE IDENTE DO CONSELHO: -Dizia eu, Sr. pl'e

sidente, e tenbo o direito de repetil-o, que o nobre
senaelor em seus discursos llão dirio'ia senão animações á
minoria da camara temporaria' portanto, havia uma
idéa que o dominavi~, e ainda o domim, e é a essa
idéa que eu attribuo as censuras que o nobre senador
acaba de irrogar á commissão especial do senado. E'
possivel que cidadãos r,orno esses dess m, na pbra e do
nobre senaelor, um parecer « digno do mais severo
reparo na historia clesta questão»? O nobre sena
dor tinl~a sustentado que a di cussão da camara tem
poraria pouco valia, ou fraca luz derramára sobre
a materia. Mostrando-se parcial na dissi lencia CD tre
o ministerio e a minoda da camara, S. Ex.. ne
gava um facto que estava palente a todos, e é
que a discussão linha siLlo tão larga quanto o per
mittira a illustrada minoria da camara dos depu
tados, visto que esta, levada por suas convicções,
entendeu que devia não melhorar a proposta do go
verno, ou limitar-se a manifestar sua opposiCão e a
lavrar seu protesto, mas impedir que a proposta pas
sasse naquella camara e pudesse chegar <lO senado.
Querendo dec:conbecer este facto, que e'tava na con
saiencia de todos, o nobre senador allega va que o minis
teria não queria o debate' mas ahi estão os discursos
impressos demonstrando qne a materia foi assaz eluci
dada na camara temporada. Pela impl'ensa ella tambem
o tem sido, e, pois, não sei como o nobl'e senador estl'anhit
que a commissão especial do senado di sesse: « Não ha
necessidade de escrever um novo e longo parecer; os
trabalhos do conselho de estado correm impressos, já
foram distribuidos nas duas camara ; estes pareceres,
os das commissões especiaes da camara temporaria e os
artigos da imprensa bastam para esclarecer-nos ... »

O SR. VI~CONDE DE S. VICENTE :-E as representa
ções já impressas.

O SR, PRESIDENTE no CONSEI,ao :- ...«em vez de tomar
tempo ao senado com a redacção de um relatoria es
cusado, a commissão ofi'erece desde já a proposta á sua
apreciação, e rEserva-se paTa, no correr do debate,
prestar as informações que estejam ao seu alcance. »

Ma nada mais razoaveJ? E te procedimento não está
73
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ag5a~ justiricallo pelas circumstancias e pejos factos?
Como fechanào os olhos á evidencia, o nobre senador
veio dizer-nos que a commissão eS}Jecial foi arras
tada? I Arrastada por quem? I Pois o gabinete de
7 de Março tambem tem acção sobre o nobre senador
pelo Pará? I tambem póde influir na consciencia do
nobre senador pelo PiaulJy? t Teria forças para igual
mente arrastar os outros membros que fazem parle
dessa commissão, com quanto nossos amigos parti::ula
res e poli ticos ? Porque, sen hores, J~a de onobre senador
ver no procedimenLode todosaquelle<; que não concor
dllm com as suas objecções, com as suas opi niões pa rti
darias, com as suggesLões do seu amor pro1Jrio, outra
cousa que não seja odever, a voz da consciencia, a con
vicção de uma g-rande necessidade pu bl ica ? ! (Apoiados.)

A proposta foi precipi tada, não porque não houvesse
estudos (o nobre senador deixou-nos um thesouro ina
preciaveJ), mas porque o minisLeeio não apresentou,
tal qual, o projecto elaborado nas conferenc·ias do con
selho de estado; porque o modificou, imprimindo-lhe,
disse S. Ex., o cunho da sua personalidade. Deba Ide
perguntei ao nobre senador pela provincia da Bahia
(porque convém toda a franqueza neste debate) se es
tava de accórdo com o projecto do conselho de estado;
S. Ex., levando a mal a minha pergunta, nunca se dignou
de responder-me-sim ou não. E, com effeito, senhores,
havendo prestado a mais concentrada attenção ao clis
curso do nobre senadol" ainda estou em duvida se elle
aceitaria ou não o projecto do conselllo de esLaclo.-O que
sei é que S. Ex. fez á proposta do govemo, com as
emendas ou sem as emendas da commissão da camara
temporaria objecções que recahem tambem sobre aquelle
projecto.

O nobre senador disse-nos que nãa apresentaria o
seu projecto, que infelizmente para nós (e, o que é 11'!ais,
para o paiz) é o unico que não achei fonnulado; disse
nos que não apresenLaria esse projecto, como quer que
eUe sahisse de sua sabedoria, considernndo-o obra per
feitissima, divina, que não tivesse defeitos, nem ad
mittisse emendas_ ou melhoramentos; mas, senhores,
se o nobre senador, tão sabia como é, a quem por direito
(segundo eUe) cabia, á frente do paTtido liberal, levar
ávante esta idéa, não se animana a apresentar um
projecto como a ultima expressão da sabedoria hUUlana,
porque vê S. Ex. precipitação, falta de estudo, materia
para censura no facto de ter o miFlisterio aceitado
emendas offerecidas pela commissão da camara tempo·
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raria? Se nem me::imo o magnilico pl'oje(;to que o nolJt'e
senado I' tencionava formular podia ser aceito como oura
perfeiLís ima do espirito humano nesta materia, como
<fueria o nobt'e senadol' que, havendo traballlOs dignos de
consideração, feitos depois das conferencias do conselho
de estado, o mil1isterio de 7 de Março não se aprovei
tasse tambem elas luzes que lhe ofIel'eciam esses traba
1l1os? Refil'o-me ao parecer da commi são espccial da
camara temporaria, d·o anno passado, e a alguns traba
lhos devidos às elucubrações do nobre pt'csidente do
gabinetc de 29 de Setembro. (*)

Foi, SI'. prcsidente, á vista de todos estes documentos
de c1ilTcrentes iniciativas, que o ministerio adoptou o
projecto que otl"ereceu á camara, corno pl'oposta do pod>r
executivo, e que, nos seus pontos capitaes, estú de
accdrdo com o do conselho de e tado. Individual
mente, eu adoptaria outras dispo ições do projecto do
c·onselho de estado, mas Livemos todos nós, os minis
tros, de considerar as repuguaneias qlle se manifes
tavam, as re'istel1cias que a proposta iria encontrar,
cõmo eneon trou, e en tão en tendemos que não devia mos
sacrifical' as idéas capi taes da proposta á uma ou outra
disposição secundaria.

Tinllamos, portanto, SI'. presidente, o mesmo di
reito que o nobre senador pela provincia da Bahia
reconheceu cm si, quando nos disse quc, apre entanuo
uma proposta âs camaras, aceitaria quaesquer modifi
caçõe::., quaesquel' aperfeiçoa mentos que proviessem dos
debates, que fossem suggeridos pelas luzes dos repl'e
sentantes úa nação.

A principio se insinuou que o governo, apresen
tando este projecto, não o queria modificado em ne
nhuma desuasdisposiçães; levou-se mesmoa injustiça
c a invectiva até ao ponto de dizer-se que não Linhamo
liberdade para acei ta r qualquer modificação da proposta I
Os factos, porém, mostraram, SI'. presidente, que
nesta importan te questão o governo não pl'ocurava senão
s~tisfazer uma grande neces idade publica, auxiliando
se das luzes de todos aquelles qne pudessem e quize sem
conconcl' para tão grande melhoramento social. O go
vernoa<;cedeu à commissão da camara, corno accederia
a qualquer outra iniciativa, de cuja utilidade fosse con
vencido. E o senado sabe que a minoria da camara não

('} o 1'. Vi cond~ de '. Yi 'ente.
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se propOz melhorar a proposta do 2'0verno; debalde se
lhe pediu que formulas e suas idéas para que ~s confron
tassem com as da proposta. O substitutivo tão annun
ciado, que por tanto tempo foi impenetravcl mysterio,
não appareceu senão na ultima hora, já no fim da ter
ceira discussão; e o sena lo sabe ta mbem que e se subs
titutivo continha um pensamento diametralmente op
po~to ao da proposta. Não era um projecto que pudesse
satisfazer a opinião nacional nesta materia ; não era
mais do que impOr ao Estado um grande sacrificio, para
ter-se annualmente maior numero da manumissões;
sem as vantagens do projecto actual, teria em muito
maior gráo todos os inconvenientes que se figuraram
como consefJuencias necessarias desse projecto.

Eu, pois Sr. presidente, descanso na intima per
suasão de que o governo não violentou os debates da
camara temporaria, não precipitou a discussão desta
importante reforma; procedeu com toda a prudencia,
com toda a calma, calma que talvez o nobre senador
pela Bahia não puclesse gual'llar, se por ventura as
mesmas difficuldades lbe fossem opposta .

Hoje eslá a proposta submettida ao exame do senado;
c acaso o senado merecerá as mesmas censuras que o
nobre senador dirigiu tão injustamente á maioria da ca
mara temporaria? Haverá aqui o mesmo espirito ue
partido que por acaso dominou na camara dos deputados?
A maioria do senado, alguns membros da illustrada op
posição desta -Gamara, quo as ignaram o censurado pa
recer, estarão tambem dominados por essa inl1ucncia
illegitima a que o nobre senador quer attribuir todo o
procedimento do gabinete e da maioria da outra ca
mara? Senhore , se a commissão especial do senado
entendeu que devia apressar a discussão deste grave
negocio, fe1-0 segundo sua consciencia, com a mesma
independencia, com a mesma dign idade de que dá provas
o nobre senador pela BaLia. (Apoiados.) Se esta questão
fÓr resolvida na pre ente sessão, como nos parece, e
á commissão especial do senado, de alta conveniencia,
não o será de certo por violencia do governo para
com o senajo; será pela opinião illustrada e patrio
tica, filha de suas luzes e de sua experiencia, que por
ventura manifeste o senado. (Apoiados.)

Se o senado em sua sabedoria entender que este ne
gocio não deve ser decidido na presente sessão, ou que
a proposta carece de modificações, estará em seu di
reito, e terá bem pesado as consequencias desse adia
mento: o ministerio não deixará de acompanhar a
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maioria do senado, manifestando, entretanto, com
franqueza suas opiniões.

Porque, pois, o nobre senador, ha de querer fazer
crel' ao paiz que esta medida passou na camara por
forte violencia, e que não pMe pa sal' de outro modo
no senado, se fór votada eSl,e anno?

O nobre seuaclor reclama plra o partido Liberal, de
que é chefe, li mel"ito da iniciativa desla idéa; de
clara que adopta a idé:1 capital do projocto, quer vel-a
realizada, mas teme que estraguemos os seus trabalbos,
que inutilizemo.; a sua inir.iativa tão feliz nesta materia.
lHas, se é este o ren amento do nobre enador, porque
não concorre para aperfeiçoar sua pl'opria obra? Se
o projecto em sua iliéa capital, segunuo o noure se
nador, é obra delle, porque não o[erece emendas á
proposta? Se entende que esta reforma não pMe ser
levada a elreito desde o seu principio, sgm que o go
verno seja autorizado com grandes meios pecuniarios,
porque razão o nobre senador, que é financeiro, que tem
a gloria desta inieiativa, que se julga mais competente
para realizaL-a, não o[erece llma emenda neste senlido?

O Sn. ZACARIAs:-Não fiz a proposta; V. Ex:. que
11 fez, devia logo étcaulelar.

OSn. PRESIDENTE DO Co ·SELllO:-O nobre senador é
membro desta casa, tem direi to ele emendar ....

O SR. ZACA:RIAs:-Porque não fez passar na camara
a quantia que julgasse precisa I

O Su. PRESiDENTE no CONSELHO :-Quando este negocio
veio ao senado, observou-se logo, e foj o nobre se
nador o primeiro em dizeI-o: ~ Não basta a di cussão
da camara, porque o senado lambem tem o direito de
exame, de debate, e por con eguinte o direito de
emendar. » S. Ex. disse-nos hoje que, quando apre
sentasse uma proposta, não a apresentaria como obra
per feHa , que aceitaria o concurso ele todos que pu
dessem melhoraI-a. Entende, porém, agora o nobre
senador que emendas que não foram iniciadas na
camara temp0J'aria, ou que o ministerio não acei
tou, não as póde aceitar presentemente, quando mais
esclarecido pelas luzes de tão ilIustre estadista ou de
outros membros desta casa I

Apresente o nobre senador suas emendas, formule-as,
convença-nos de sua necessidade, de sua vantag'em; e
deixe que o senado delibere, porque o senado não e3tá
subordinado, nem ao gabinete nem ao nobre senador;
ba de' proceder conforme sua consciencia. com todo o
peso de na expcriencia do seu saber, de ua dignidade.
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o SR. FJG EIlU DE lI1f!:LLO :-Selll duvida nenhuma,
O SII, PRESJDE. TE DO CONSELHO: -Mas, o nobre se

nador procura sempre esta vantagem, a de censor;
não gosta de apresentar-se perante o parlamento como
autor; quer sómente aquelle papel, que ê mais facil.

Vamo, Sr. presiden te, considerar 'lgora as objecções
de S. Ex.., as objecções com que elle nos ameu
0ava e pela quaes quasi condemnou o projecto. "

Quanto á idêa capital, o nobre senador a aceita, e foi
a unica declaração positiva do seu discurso, porquanto
pelo que respeita as outras disposições do trabalho do
conselho de e tado, o nobl'e senador encenou-se em
uma {'eserva, da qual não pude fazel-o sahir, por mais
que lhe pel'guntasse se adoptaria o proje to formulado
por essa distincta corporaf/ão"

O pr'ojecto do conselho ele estado, que parece ser o
typo adoNado pelo núbre senador, estabelecendo o
principio da liberdade do ventre, não continha a idêa
de uma indemnização pelo tratamento dos menores alê
á idade de 8 annos. Segundo este projecto, os senhores
lIas mãis dos menores declarados línes eram obrigados
a criai-o, indemnizando-se das despezas da criação
pelos serviço!'> que os mesmos menores lhes pudessem
prestar até á idade ele 21 annos.

Disse o nobre senador': « este pensamen Lo do pro·
jecto (lo conselho de estado era salular e 10g)cfJ em
sua disposição; não se querÍ:l Lirar ])rul,osuteis ii
lavoura; não se queda desorganizar o serviço agri-"
cola; por isso, libertando-se as gerações futuras, se
lhes impunha a obrigação elo servirem aos senbor05
das escravas até a idade de 2i annos. Os súnhores,
pelo interesse que tirariam do serviço dos menores,
desde a idade do 8 até 21. ann05, ol;l no espaço ele
1.3 anno, ficavam completamente indemnizados. Te
riam todo o interesse em cl'Ía!' os menores na sua tenra
idade atê 8 anilas. Mas a proposta, ou o projecto,
que ora se di~cute, permittindo aos senhores optar
por uma indemnização, quando o menor chegue à idade
de 8 annos, elesattendeu e deEattende á necessidade
que a lavoura tem de braços, desvia os braços li
bertado pela lei do serviço ua lavoUl'a, e expõe mi
lhares de creatu!'Gs a serem abandonaclas; autoriza,
acrescentou o nobre senador, um commel'cio novo,
illicito, immoral. )l

Analy omos esla proposiçõo do nobre . cnador pela
Bahia.

'('glludo '. E.", o ,!"Viço do meuor alé ,lOS 21



anno" é compensação snfficienle para o senhor t1a
escrava; este deve desejar aquella compensação. Poi
hem' se é assim, se estamo. de accôrdo neste ponto,
o nobre senador deve reconhecer que a propo ta,
não excluindo esse meio de indemnização, deixando-o
ti opção do senhor da escrava, é muito mais benigna
para com o senhor, respeita muito mais o direito
de propriedade, aLtende muito mais a todas as cir
cumstancias, q:Je o legi lado1' não póde prever, do
que a di posição imperiosa que continha o projecto
do conselbo de esl.ado.

Se. porem, o nobre senador entende que os ser
viços dos menores livres nté aos 21 annos não é at
tractivo sufficiente para os senhore , não é compen
sação bastante, então o nobre senador lia ele r 'conhecer
que o perigo que apontou, quanto a sorte <.los nasci
turos peja disposição da proposta., dú-se em mai0l'
gráo pela disposiÇão do projecto do conselho ele estado.
Por este projecto. o senhor da escrava é ohrigado a
educar os menores, a conservaI-os cm seu poder, in
demnizando-se pelos serviços delles até ti maioridade;
não ha opção.

Ora, se estes serviços não podem ser desejados, se
l1ão constituem indemnização sulftciente, segue-se que,
não sendo bem attendido o interes~e dos senhores,
a sorte dos menores correrá maior perigo com a dis
posição do projecto do conselho de el'tado. Pela pro
posta do governo, o senhor pócle obedecer aos impul os
de seu coração, pódc ntiJisal'-se do servi(o dos me
nores até ao 21 annos se lhe convier, e, quando o
não queira, ;lOr quacsquer motivos, tcm o dirrito de
renunciar a es~es serviço, entregando aos 8 aDDOS o
menores, que só neste ca o e de ta idade m dian le
ficarão a cargo do governo.

Sr. presidente, objecções como esta são as que tem
encontrado a proposta do governo, porque não se col
locou em nenhum dos dou extremos. O nobre se
nador, umas vezes fallava em rigor para com os se
nhores das escravas, na razão que. poderiam ter o
fazendeiros em suas queixas; mas, quando desceu aos
factos, á apreciação dos lous projectos, entendeu que
o do conselho cle esl~do, não concedendo a opção,
obrigando o senhor .a indemnizar-se das despezas que
exigem a educação e o tra tameD to dos menores, com
os serviços que estes lhe possam preslar durante 13
annos, entendeu que esse projecto é muito mais acei
laveI, mnito mnis benigno rio rrllr a propo~ta do "n-



ver no, que aliá, consagra a mesma lisposição, mas
deixa ao senhor escolher entre o usufructo desses
serviços e a indemnização pecuniaria, quando o menor
chegue aos 8 annos de idade.

O nobre senador citou palavri1s que eu pI'oferi na ou Lt'a
. eamara para mostrar que o perigo, de que os menores
sejam abandonados pelos senhores de suas mãis, era
muito exagerado da parte daquelles que impugnavam a
lJl'oposta. Repito que, se fosse.m fundados taes receios,
esse perigo c1ar-se-hia em maior grão, adoptada a idéa
pura e simples do projecto do conselho de estado. Todos
hão de convir comigo em que os senhores são in Leressados
em não abandonar esses menores; pondo de parte os sen
;;l1wllLos humanitarios, de que, segundo o nobre senador,
não devemos fazer cabedal nesta questão, os proprieta
rios &ão interessados em não abandonar as suas crias,
porque desgostariam os pais, perderiam. portanto, no
~L'n iças destes,

O nobre senador faltou-nos em commercio illicito,
illl moral, referindo-se á indemn ização pecunial'ia. Se
a indemnização é tão seductol'a, como receia o nobre
,eJlador que os menores sejam em grande numero aban
uOiludos antes dos 8 annos, logo ao nascer? A contra-
dicção não é manifesta? .

l\Ias, Sr. presiden te, demos que nem a humanidade,
nem o interesse sejam bastantes vara que os senhores
das escravas cuidem dos filhos destas: acaso a lei não os
obriga a cumprir este dever? Se é um dever juridieo,
disse o nobre senador, qual é a sua sancção? Em pri
llleiro lugar, perguntarei ao nobre senador: e qual era
a sancção que dava para este caso o projecto do conselho
de estado?

Osenhor é obrigado a criar os menores até aos 8 annos .
..,e faltar a este dever, cumpre attender ás circumstan
cias : póde o senhor estar na impossibilidade de cuidar
dessas crias; estas podem ficar abandonadas pelo falIe
cimento do senhor de suas mãis; outras circumstanoias
podem occorrer, em que os menores fiquem abandonados,
independentemente da vontade do senhor de suas mãis.
Estes casos, porém, serão raros.., e são os mesmos que
actualmente se dão. Supponhamosagora que os senhores,
sem essas circufistancias imperiosas e independentes de
sua vontade, faltem ao seu dever: a autoridade, senão
a sua consciencia, os póde compellir a cumpril-o, porque
são obrigados a prestar alimento~ a esses menores; é
obrigação que a lei estabelece, da qual não se podem
eximir.
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Eu chamo a atlenç50 do senado para ,le ponto; o
projecto do conselho de eSl:ll.lo, que o nobre senauor
apl' 'senla como ·typo ...

O SR. ZACARIAS :-NJo senhor; não apresentei como
typo.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELllO :-Pois cu tomo-o como
typo, porque éonfio muito nas luzes daquelles que con
COrreram p<:!l'a esse trabalho ... Como ia dizendo, es~e

projecto tambem não estabelecia sancção para o caso ele
que se trata; reportava-se ~I legislação vigente; desde
que o senhor é obrigado a criar e tratar os menores, se
faltar a este üever a autol'idauc p6de compellil-o.

O SR. FlGUEilH DE MELLO :-Apoiado.
O SR. PREsiDENTE] DO CON ELHO :-De. de que a lei passe,

desde que esta dispqsição seja obrigatoria, disse-nos o
nob['e senador, milhareê de crianças terão :uas vidas
atTiscac1as; o governo não tem desde já .J.lleios para tomar
sobre Si a criação desses menores. Sr. presidente, tenho
mostrado que este perigo não se póde dar na escala em
que o figurou o nobre senador; o pri.ncipio do projecto
é rrue os senhores são obrigados a cuidar dOíl menores.

O SR.·S!LVEiRA LOBO :-Por obrigaçã·o juridioa, não.
O SR. PREsiDE TE DO CONSELHO': -Pôr obrigação ju

ridi.ca; e já ponderei que o proprio interesse lambem
o chama a esse dever c a essa obra do caridade,

Logo, não podem ser numerosos os casos de abanLlono.
O perigo que o nobre senador an tevê, e que admi tto

até certo ponto, mas nunca na esc·ala que imaginou, este
perigo dá-se actualmente: muitos menores, não só
filhos de escravos, mas de pessoas livres, cáem em
abandono; e quem os protege? A caridade particular,
a caridade publica ou a caridade olIieial.

O nobre senador queria que o legislador partisse
já da hypotllese de que os senhores das e cravas fal
tal'ão ao seu dever, ao eleveI' que lhes impõe a lei,
ao eleveI" que Ihes"impõe a humanidade, ao dever que
lhes impõe o seu proprio interesse; e consequonte
mente queria o nobre senador que o legislador, por
es:a hypothese não provavel e Tepugnante, fosse com
a sua precaução despertar esta idéa, que só póde
na ceI' de um egoismo e ignorancia que se não dev€l
presumir da parte dos senhor-es, o!.Jrigando assim e
ele. de já o Estado a funelar por toda a parte estabe
lecimentos para a criação elo. menores .. :.

O SH. Z.\CARIAS dá um aparte.
O Sr!. PHESrDENTE DO Co SILLlfO :-E' a idéa que resulta

do discllr o do nobre senador; o legislador deve partir
74
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do principio de que o senhores da escravas não cll'm
prirão esta disposição da lri, deve animar, mesmo, a
falLa de observancia da lei, impon lo ao E tado o sa
crificio que exigiria desde já a fundação de estabele
cimentos de cria ão de menores por todas as provincias.

Nós estamos persuadidos, é minha convicção in
tima, que os casos de abandono serão raros, e que,
portanto, o perigo que se afirrurou aO nobre senador
é o me mo que se dá actualmente, sem que haja re
forma do estado servil. fllenos pos o conciliar esse
receio do nobre senador com a cubiça que elle julgou
que ha de excitar cm alguns a indemnização pecuniaria.

Mas, admit.tan1Qs por um momento a hypothe e ex
trema do nobre senador; supponhamos que·Q senhores
de escravo não são tão humanitarios; que ulll grande
numero desses menores, a q~lcm a lei fa vorece, são
abandonados. Não bavendo nesta lei autorização para
grandes gastos, para despezas des 11. especie, como as
faria o governo? E entõo o nobre senador, :linda que
de passagem, quiz reviver a questão aventada quando
discutia-se a resolução prorogativa do orçamento, qual
a intelligencia do art. 16 da lei de 9 de Setembro
de 1862 .
. Sr. presidente, o nobre senador não é mais escrupu

loso na observancia de nossas leis financeiras do que o
têm sidQ e sera o ac tua I min i tI'O da fazenda. S. Ex, ha
dias aventurou uma propo ição absoluta, sem que ti
ve se reflectido, bastan te sobre eHa; por is. 0, no dia
seguinte, o nobre. enado!' pC'la provincia de .Minas veio
rectificar a'sua idéa.

Disse-nos S. El'{,: .«. Toda clespeza não autorizada em
lei de orçamento, e ,cuja lei especial não declare quaes
os meios de recei ta para que eIla seja levada a ef1'ei to,
não póde verificar-se em face do art. 14, da lei de 9 de
Setembro de 1862. » Ora, eu digo que eSla proposição
não é exacta, e posso demonstl'al-o cm poucas palavras,
ci tando aIguns factos. Todos os dias estam os votando
mIeis especiaes pensões; e as leis em que são votadas

declaram cl'oncle deve sahir o dinheiro? E não são sa
ti~fej tas?

{) SR. ZACARIAS da um aparte.
O SR. PRESIDENTE DO CON ELEJO: - E' caso que está

comprehenrlido nGarligo da lei de 01.862, segundo a pro
po. ição de V'. El(,. ; mas não devo afastar-me da impor
tantemateriaemdiscu são: opportunamente poderemos
Iiquirlar esse ponto da nOSsa Jcgisl<lçao financeira. Bas
ta-me por ora o exemplo citado.
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Dada o caso prcsuppo to, não tereis meios; eis a pro
posição do'nobre senador, a que devo re pondero Sr. pre
siden te, o projecto não presuppõe, como já u/isse e repilo,
a cventualidade que ao nobre senador se afigura; mas
a ]mittamos que assim seja: dava-se o caso não previsto
de que murtos senhores de escra,v@s, contra o preceito
da lei, contra os sentimentos de humanidade, a despeito
dos seus proprios interesses, abandonassem milharcs de
. uas ct'Ías; neste caso, o governo estaria desarmado 'l
Não poderia abrir um credito ex,traordinario- para soc
Correr a e~ses men0res'1' ...

O Su. ZACARIAS:-Não páde.
O Sn. PRE lDEN'fE DO CONgIDLFW: - O nobre senadal'

é que quer dar-nos como prcvisto-, infallivel, o C]ue não
é, porque a lei p'resupiJõe que outro será o procedimento
dos s·enhores de escravo, e nem pMe dcixar de ser a sim,
porque, além do preceito, legal, está o seu proprio inte
resse, estão os dicta.mes de sua conscicncia. Mas eu já
disse' qlre, se o nobre senador entcnder que é ind·i 'pen
savel que se dê um grande ct~edito ao governo para esta
despeza" deve S. Ex:. propól-o, e o sanado resolvera ...

O SR. ZACARIAS: - Para V. Ex:. pedir quenã,o votem?
Ou para não voltar á camara, onde não ha mais nu
mero ?'

O SR. PRESID'ENTE DO C:ONSELHO : - O nobre senado!'
está-me imputando um procedimento que não posso ter,
e e tá fazendo injustiça ao senaDO. Eu ja manifestei que
não vejo o perigO' que o nobre senador figura, mas dei xo
á sabedoria do senado resolver a este respeito. Na,
mi nha opin ião nãO' ha neces idade deste credi to.

O SR. ZACARIAS: -Ha toda.
O- SR, PRESIDENTE DO CONSELHO: -Não ha nece i

dade; nã·o ha esse perigo; e perigo rca~ existe no adia
mento desta tão esperada reforma.

O SR. ZACAR1Á :-Pois eu discutirci esse ponto no
segundo discurso que fizer e maondarei uma emenda
para dar dinheiro a V. Ex:.

O SR. PRESIDENTE DO CON ELBO:- ,o mesmo intento
de provar que as modificações, fei ta pela proposta do
governo ao projecto do conselho de estado, não foram
felizcs, argumentou o nobre senac1'or com o di posto
no § 5. 0 do· art. L o, ~ disse-nos: « Não é logica a pro
posta- do· gO'verno, quando, dispondo neste paragrapho
do art. 1.0 que os menores livres, de idade inferior a
12 annos, não sejam separados de suas mãis, todavia
pe·rmitte 'que aos 8 annos deidade, dada aquella opção
dos senh.are', possam. cUes ser separados. »
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Sr. presidente, o nobre senador não aLtendeu a que
a proposta procura conciliar o grande in tere se publico
desta reforma com o interesse dos senhores e até certo
ponto com ns repugnancias C[ue a execução da lei possa
encontrar da parte delles. O principio da proposta não
'é a separação elos menores livres aos 8 annos de
idade. São apenas >'eparados sÓl1lente na hypothese em
.que os senhores de suas mãis não os queiram conservar
em seu poder. .-

Nesta hypothese estabelecida pela lei para vencer a
resistencia daquelles que entendiam que era vjolellto
impôr ao senhor a obrigação indeclinavel de ficar com
os menores até aos 21 annos de idade, nesta disposição
excepciona I nada ha que seja contraditaria com as dos
§§ 4,.0 eo. O que o nobre senador citou-nos.

O pensamento da lei é justamente este, o de crear o
sentimento da família entre os escravos, isto no inte
resse de sua educação e tambem no intuito de tornaI-os
mais obedientes aos senhores; mas, dada a hypothese
que prevó a 1. 0 par te do ar tigo, se os senbol'es não
quizel'em ficar com esses menores livres até ã idade
de 21 annos, é forçoso que elIes sejam eparados. Aqui,
portanto, ha uma razão imperiosa, que não nasce da
vontade do legislador, mas .que é imposta pelas cir
cumstancias, pela previsão de diIDculdacles que a lei
póde encontrar na sua applicação_

Vê o senado quanto se torna embaraço a a posição dos
que defendem esta -proposta. Ora a atacam porque eIla
desfavorece os senhol'es dos escravos; outras vezes
censuram-n'a porque faz grandes concessões aos mesmos
senhores.

O Su. FIGUEIRA DE l\fELLO: - Apoiado, ~ verdade.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - RCCdl'dou aÍllda o

nobre enador a lei de 1869; disse-nos que prohibe a
separação elos conjuges e dos filhos menores de 15 annos,
e repetiu aqui uma censura qne t se nos fez na camara
dos Srs. deputados. O nobre enador dis e que o pro
jeeto ontém uma icléa retrograda, a qual consiste elD
que aquella idade de 15 annos da lei ele 1869 pela pro
po ta é reduzida a 12 annos.

Já na camara dos Sr . depu tado eu ex pliquei a razão
desta emenda. O maior de 12 annos não póde ~er sepa
raoo de seus pais, a sim como o maior ele 15 annos?
Pareceu-nos, pois, que o ma ximo ele 15 annos, estabe
lecido pela lei de '1869, era excessivo, e que no interesse
mesmo das famílias escravas convinha reduzir aquelle
limite; porque a alienação de uma escrava póde ser de-
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terminatla não só pelo interesse do senlJOr, ma' tam]Jem
em seu proprio beneficio, e a condição dos ·15 annos da
lei de 1869 poJia diillculta·r es e acto. Todos reco
nhecerão que, se podem ser separado os maiore de
Ui annos, os maiores de 1.2 estão nas mesmas condiçãe .

O SR. SILVEIRA DA MOTA: - Isso concorre para de.
truir a integridade da familia ; não sei que in teresse
lJ6de haver.

O SR. PRESIDENTE DO CON~ELHO:-O nobre senador,
conhecedor como é de ta materia, e desejando ver a re
forma realizada, não deve offerecer objecções seme
lhantes. Entende S. Ex. que em reformas desta natu
reza e alcance se póde levar a logica ás suas ultima
consequencias'l Pois desde o art. 1..0 não fraqueou a
logica? Nós não queremos a separação dos membros de
uma família de escravos, não que.remos que os menores
sejam separados de suas mãis; mas, dada uma hypotl1ese
que o logisIador não pMe dominar, se os senhores não
quizerem tomar sobre i a criação e educação desses
menores, o que fazer ~ Obrigai-os tambem a alienar as
mãis desses menores.

O SR. SILVEmA DA MOTA:-Sem duvida.
O Sn. PnEslDENTE DO CONSELI:10 : - Mas era preciso que

houvesse q.uem as comprasse, ou impôr ao Estado o a
crificio de libertaI-as.

Tratou tambem o nobre senador do artigo relativo
ao peculio e resgoa te. Aprincipio pareceu-me que . Ex.
condemnava as disposiçãe da proposta, tendo-o ouvjdo
attentamente quando elle comparava e ta disposição.;
com as emendas da com missão especial da ca mara ;
depois a consequencia do que di se o nobre senador re
luziu- e ao seguinte: :l proposta era austera para com
os senhores: as emendas da commis ão mitigaram, aLte
nuaram e sa austel'idade, as emenda foram benigna .
Mas o nobre senador não quiz attender a um aparte
que lhe dirigi: se a propo. ta do governo no art. 4.. o

era /lustera, igualmente austerO era o artigo additivo
que o nobre senador a signou e apresentou o anno
passado para ser incluido na lei de orçamento. Por
tan to, S. Ex. Lambem se reconhece culpado dessa
austeridade.

As emendas da commissão são mais benignas, não ha
duvida, para com os senhores. Sr. presidente, eu jâ di e
na outra camara que o artirro da proposta, taL ql1al está
formulado, podia ser aceito; cu não via e. sa austori
dade que arguiu o nobre senador contra o proprio ar
tigo que o/Ierecêl'a o anno passado. Entendo qLIe sus
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disposições não podiam trazer o inconvenientes que
alguns figuraram; mas nesta matel~ia é preciso tambem
atLender á diversidade de opiniões. Homens muito mo
derados, que es tão de accõrdo com a idéa capi tal, pro
prietarios de escravos, entendiam que a libertação por
contracto de erviços seria inconveniente, se não dte
pendesse do consentimento do senhor. Pensavam tam
bem que era conveniente declarar-se que dependia da
vontade do senhor o peculio formado pelo que o e cravo
póde colher de seu trabalho e economia.

Entendemo com a commissão especial da call1ara que
estes escrupulos deviam ser attendidos, e adoptámos as
emendas.

Pelo que toca ao peculio, fructo do trabalho elo e~

cravo, estava visto que este não podia dar-se sem o con
sentimento do senhor, porque, para o escI'avo adquirir
pelo seu trabalho, é preciso que o senhor lhe dê tempo
e a principio os meios com que elIe posga utilisar o
-eu trabalho. Por isso, dissemos á commissão : o pen
samento é o mesmo, o pecuJio proveniente do trabalbo
do escravo não póde deixar de ter s'Ua origem no con
sentimento do senhor, ;mas torne-se esta idéa bem clara
no projecto. Foi o que reza commissão especial.

Concol'dámos tambem em que a libertação por con
tracto de futuros serviços ficasse dependente da vontade
do senhor, porque dizia-se que de outro moela dava
margem a abusos, Alguns homens mal intencionados po
diam alliciar os escravos de um estabelecimento e por
esse meio privar o proprietario dos braços de que ca
recia, talvez de seus melhores escravos.

Eu nunca pude convencer-me de que este perigo se
possa daI' em larga escala; seria um ou outro abuso
muito raro, porque não posso crêr que a19uem vá
fazer grandes despeza~, que emancipe escravos uni
camente para vingar-se ou fazer mal a outrem, na
esperança de ser indemnizado pelos serviços dos liber
tos. Este caso não póde deixar de ser muito raro, nã()
se presta a g-randes abusos; mas, concordámos em que
se tornasse esse meio de alforria dependente elo con
sentimento do senhor; tanto mais quanto, a meu vêr,
nas circumstancias actuaes do paiz, no estado do sen
timento publico a respeito da escravidão, não ha vi3rá
senhor prutlen te que recuse alforria a seus esar.avos paI'
esse meio, a não verificar-se etrectivamente a hypo
tl1ese, queeuconsielero rarissima, ele um grande abuso
da parte daquelle. que se apresentarem assim como
emancipadores. Portanto, o contracto de serviços, carol)
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condição de alforria, ainJa quedependente dos s nho~

r s, na maior parte dos casos, salvo uma ou outra ex
cepção em que se dê a bJ'pothese de abuso, 11a de veri
fica r-se como se fosse independente dessa clausula.

1\1as, SI'. presidente., já o disse ao nobre senador pela
Bahia, dado mesmo que a emendas da nobre comm issão
differis em muito lia pensamento da proposta, desde
(1 ue fossemos convencidos, como estamos, de que ellas
convinham, o ministerio não podia recusal-as, como
não recusou. Censuravel seria o gabinete, se acaso qui
zesse su tentar sua proposta tal qual, con iderando-a,
na phrase do nobre senador pela B:lhia, como expressão
da ultima abedoria.

Com quanto e tejamos na discussão do 3rt: 1." e exame
geral do projecto, o nobre senador, a fim de mostrar
que o ministerio não conseguiu este projecto da camara
senão vencendo grandes dillculclades, fazendo concessões
pes aaes, trouxe~nos a emenda do Sr. B:lrão de Anadia,
que aliás foi tambem assignada pelo Sr. Barão de Ara
çagy. O que dispõe esta emeuda ? Supprime a libel'tação
po]' liberalidade de ou trem. Sr. presidente, esses dous
nobres deputados, assim como outros, entendiam que
a clausula « liberalidade de outrem J podia abril' urna
porta aos mesmos abu os da alforria por contracto de
serviços ...

O SH. SOUZA FUA1XCO :- Havia dous senadores libe
raes que queriam isso.

O Silo' PRESIDENTE DO Co SELI-JO : - ••• e en tão pedi
1'am que a supprimissemos. Aunuimos á suppr ssão, por
que convinha econvem que a lei, Sr. presidente, tan to
quanto seja possivel, atê nas suas expressões, previna
os falsos effeitos, os inconvenif:utes, a.1 reluctancias que
po sa encontrar em sua execução. Ora, desde lue essas
palavra~ soavam mal a muitos, desde que se receiava que
a alfol'ria por liberalidade de terceiros pudesse dar
origem aos me.õrno abusos a que alludi quando falIei
na ai forria por con tractos de serviços. porque con ervar
e tas pa la vras na lei?

E' certo, como bem observou o nobre senador, que,
permittindo-se ao escravo receber doações e legados,
que farão parte de eu peculio, não fica elle privado dos
soccorros da philantropia particular para sua emanci
pação; mas evita-se o caso de falsa philantropia, que se
apt'esen le sómen te com a condição de immediata alfor
-ria, porque é a hypotbese do al)U')o que p'reoccupava a
muitos. Quando se faz o donativo sem essa contlição
immelliala, o escravo póde recebei-a; ecom o consen-
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tim nto do enhor essa mesma clausala póde ser aceita
e prodazil' desde logo o seu bcneOco elfeito: conse
guem-se assim os mesmos resal tados, sem que se dê o
perigo quea emenda suppressiva teve em vista evitar.

anobre senador póde dizer que as palavras que esta
emenda suppl'imiu eram escusadas; mas, se era 01 escu
sadas, não havia razão para que o ministerio deixasse de
annuir á emenda, e conseguintemente não era justo
que o nobre senador tirasse daqui motivo para censu
rar-nos e viesse recordar este facto na presente dis
cussão.

O nobre senador pelo Pará informou-noR, ha pouco,
em um aparte, que dous senadOl;:es liberaes tambem opi
navam pelasuppressão daquellas palavras, isto é, pela.
emenda suppressiva que oJfereceralu os Srs. B3.rões de
Anadia ede Araçagy: logo, não foi concessão que o mi
nisterio fize se sem motivo muito licito.

O arti""o ,da matricula pareceu ao, nobre senador
que continha uma falta. S. Ex. quizel'a antes a dis
posição mai. rigorosa do projecto do conselho de es
tado ; mas, se fosse ministro, se tives e ouvido a opinião
dos mem.bros da camara tempol'aria, se ti vesse ouvido em
particular a opinião de muitos membros desta casa, ha
via de reconhecer que a disposição do projecto do conse
lho de estado, concemente á ma tricula, não seria acei1 a.

a nobre senador receia que a disposição, modificada
como se acha na proposta, traga alguns abusos: p6de
haver chicana, na phrase de S. Ex. Mas a dispo
sição do outro projecto não podia lambem privar a
mui tos senhore de sua propriedade, sem qae o facto, de
não ser inciuido um e. cravo na matricula, se pudesse
imputar á culpa ou omissão delles?

O nobre enador queria que, marcado o pl'azo, e,
findo este, qualqae)' individao que não estives c in 
cripta como escravo fosse, ipso facto, declarado livre.
:Mas qnem não ahe, Sr. presidente, as difficuidades que
es es recristro ou matricula encontram catrc nós? Ou
marcariamo um pr-azo mllito longo, ou muito curto;
em qualquer das hypotheses, e muito mais na segunda,
o abusos seriam passiveis, e muitos senhores poderiam
ser privados de ua propriedade, procedendo aliás de
boa fé, e sem que a falta da matricula fosse devida á
culpa ou omissão da sua parte, mas por circumstancias
imprevistas e independenles ele ua vontade. _

O que declara o projecto? Declara tudo quanto é
razoavel exigir-se a e. te respeito. a ~ 2. o do art. 8. o

di põe o seguinte: «O escravos que, por cul.pa ou
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omissão uos intere.'sados, não forem Ilados á matl'jcula,
até um anno depois do encerramento desta, serão por
es te facto considerados li bertos. »

Exceptua-se, como se vê, o caso de culpa ou omissão
rIos interessados. Se não ha culpa, se não ha omissão
cios interessados, deverão seu. escravos ser declarados
livres? Nnguem o dirá; mas, verificada a hypothese
de culpa ou omissão, a lei declara lib r tos os escravos.

Queria o nobre senador excluir a hypothese, muito
especial, de ficarem alguns escravos fóra da matricula,
sem que houvesse culpa ou omissão da parle cle seus
senbores?

O SR. ZACARIAS: -·Depois do prazo.
O SR. PRI!:SIDI!:NTE DO CONSELHO: - Mas, porque esse

prazo fatal, essa condição, em paiz Lão extenso como o
nosso, em população tão disseminada e a grandes distan
cia pelo intel'ior? E quanto aos abusos, ás faltas volun
tarias e não voluntarias, que se podem dar da parte dos
executare da lei? Eu, pois, entendo que a disposição
da proposta é prefcr ivel á elo projec{o do consell1o dt:
estado. Em todo o caso esta disposição é mais Lranquilli
sadora do que a ou tra.

O SR. NABUCO :-E' incfficaz.
O SR. SILVEIRA DA MOTA': - Dá lugar a muitas chi

canas.
OSR. SOUZA FRANCO :-Apoiado.
O SR. PRI!:SlDENTE DO CONSELl:lo:-Mas, se os nobres se

nadores quizerem evi tal' tOll0 e qualquer abuso na exe
cução desta lei, vão esbarrar Lambem em grandes diffi
culda:l.cs, pôr cm perigo ou assu tal' a propriedade par
t icula I'.

Sr. presidente, eu não posso deixar de fàzer notar
que neste caso os nobres senadores querem mais rigor e
acham a disposição do projecto um pouco benigna.

O SR. ZACARiAS :-E' uma burla.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Peço aos impugna.

dores deste projecto, e aos fazendeiros, aos quaes o no
bre senador pela Bahia tem, e com razão, dispensado
tantos elogios e em quem eu tambem muito confio, que
nos levem em conta estas dissidencias com os nobres
senadores.

Ha pouco dizia-nos o nobre senador: as emendas da
commissão da camara provaram que os fazendeiros ti
nham alguma razão, quando representavam, e a prova
é que o ministerio aceitou essas modificações. Quando
ouviu o nobre senador a algum dos ministros que não
pudessem os fazendeiros ter alguma razão de sua par! e,
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ou que i)clo menos não I'os'c natural a sua ilJquie[ação"?
Algum dia o ministerio excluiu a po'sibilidade de
modificar a ~ua proposta, como a modificou, e como
póde ser ainda modificada, se a sabedoria do senado
assim o julgar indispengavcl ?

Se o nobre senador reconhece que as representaçõe;;
dos fazendeiJ'os deviam merecer apreço, deyiam ser con
sideradas pelo governo e pelas camaras, os nobres sena
dores devem tambem reconheceI' que a modificação que
notam neste artigo é effeito das opiniões divergentes,
com as quaes não podemos deixar tambem de transigi!'
até certo ponto.

O SR. NABUCO : - Com os principio não se pMe
transigir.

OSR.PRESIDEI'TE no CONSELUO:-Não se sacri fica o prin
cipio; regula-se e mod"r:l- e o rigor de sua applicação.
E' que os nobres seIladores querem que seja infallivel
o executor d-3 lei, e culpados os senhores que dentr{)
do prazo fa tal não levem á matricula os seus éscravos.
Esta é uma hypothese que nunca ~e deu em no so paiz,
que nunca se admitliu em paiz nenhum nas mesmas
circumstancias.

O SR. ZACAfilAS :-E' prescripção.
OSn. YISCONDE DE S. ViCENTE :-A. prescl'ipçBes estão

sujeitas á acção e sabedoria do legislador, que as póde
modificar.

OSR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Então marque-se um
prazo muito largo, e o resullado é o mesmo.

Outra censura do nobre senador, na qual viu (o que
é exacto) mais uma differença relativamente ao pro
jecto do conselho de .estado, é a declaraçãO de que sãO'
tambem libertos os escravos dados em usufructo á
corOa. O nobre senador observou-nos: «O legislador
não pórle dispOr destes escravos, fazem parte do pa
trimonio da corOa; portanto, não podemos dar aquillo
que não é nosso; póde a assembléa geral libertar os
escravos da nação, mas os do patrimonio imperial, não.»

Sr. presidente, não é possivel nesta materia argn
mental', como argumentou o nobre senador, com todo
o rif{or dos principios que regem o direito de pro
priedade. Se o nobl'e senador quer applicar todos os
prlDcipios reguladores do direito de propriedade a
esta materia, en tão é preciso abrir mão da proposta;
se, porém, o nobre senador reconhece que o escravo
não é uma propriedade da mesma natureza que as
outras, não pócle vir sustentar que mil e tantos es
rl'1lYO existentes em ('i:tabelecim ntos ruraes, que fa-
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zum parto do patl'imonio da COI'U:l não den3lll ser
hoj.e declarados livres pola lei sem uma indemnização.

Era uma propriedélde que e tava sujeila, por sua
natureza, a contingencias, como a que ora se dá; era
uma propriedade precaria, não podia, portanto, entrar
na considera~,ão do legislador que os e rravos uéldos em
usufructo á cOl'ôa não pudessem ser libertados senão
mediante indemnização. Se, porém, SI'. presidente,
assim não fosse, a todo o tempo póde o legi lador de
crelar essa indemnização, e eu creio que n propria
corõa seria a p!'lmeira a renunciar esse dil'eito cm
favol' de seus antig-os escravos. Pareceu-lIos que seria
improprio desta lei que a libertação los escravos dados
em usufructo á corda não pudesse ser decretada quando
o é a dos eSCravos da nação, ou que o fosse a ti tulo
oneroso para o Es tado. -

O patrimonio da coróa não solTl'e gl'unde desfalque
por e~se motivo, e, como disse, pMe ter a todo tempo
mais digna compensação. Todavia, .e o nobre senador
insisti I' em sua censura, apresen te a emenda, e a sa
bedoria do senado decidirá se essa propl'iedade pl'e
caria, se o e, cravo, que eventualmente fazia parte do
paLrimonlo da coróa J não pôde ser libertado, sem que
se dê, c desde já, uma indemnização.

Sr. presidente, cr;eio l1a Vel' respondido á observa
ções do nobre senador pela provincia da Bahia. Não
posso ter a pretenção de haver destruido as « serias
objerções D que S. Ex. annunci~ra com tanta antece
dencia; mas ·creio ficar demonstrado qne ellas ca
recem da illlpOl'tancia que o nobre senador lhes attri
buiu;' e que, combatendo a proposta do governo na
disposição capi tal do art. i. 0, o nobre senador tambem
combateu o pl'ojecto do conselho de estado, a que
aliás p:lrecia ter adherido,

Sr. presidente, eu sou o primeiro a lamentar que
as clrcumstancias me collocassem nesta posição, e que
coube.sse ao ministerio de que faço parte a reali:!;açào
de tão grande idéa. Sem duvida o paiz fóra mais
feliz se tivesse á frente de seu governo um athleta
da força do nobre senador pela Bahia. 1\1as, o nobre
senador mesmo teve a bondade de recordar-nos que as
vezes a providencia permítte que pequenos instrumen
tos possam realizar maiores feitos do que os genios, ...
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DISCURSO

pronunciado no senado em 2r> de Setembro de J.87J.

(EmanGipação .)

Entrando em 3.- discussão o projecto relativo á reforma do
estado servil, o Sn. SILVEInA D..\. MOTA fundamentou o seguinte
requel'imento: " Requeil'o que fique adiada a discussão da pro
posta do executivo, até que conste que acamara temporaria
está reunida e faz sessão. "

O senado não consentiu que entrasse em discussão esse re
querimeuto. Não sendo :l\>oiado, o Sn. PnESIDENTE ( Visconde
de Abaeté) declarou que estava eru discussão a proposta.

oSR. PRESIDENTE (Visconde de Abaeté) :- Tem a pa
lavra o Sr. Zacarias.

O SR. ZACARL\S;- Eu penso que o nobre presiden te
do conselho quererá falia r ...
, O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Fallarei depois
de V. Ex.

O SR. ZACARIAS :-... porque então, cederia a pa
lavra •

.O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Bem; fallarei, em
bora (') adiamento, sobre o qual tencionava fallar, não
fosse apoiado.

O SR. PRESIDENTE (Visconde de Abaeté) ;_. Tem a pa
lavra o Sr. presidente do conselho.

O S.'. Visconde do Ri8-U.·anco (presidente do
conselho):- Não tendo sido apoiado o adiamento que
prop6z o nobre senador pela provincia de Goyaz, eslava
eu dispensado de toma r parte immedia Lamente no de
bate para contestar os fundamentos com que o nobre
senador quiz induzir o senado á approvação do seu re
querimento. Os argumentos enunciados pelo nobre se
nador são OS mesmos já produzidos por elle, ou pelo
nobre senador pela Babia, em outra occasiãu, contra a
regulariq.ade do procedimento do senado .
. Como, porém, o nobre senador pela Ballia mostrou
desejo de que eu o precedesse nesta discussão, vou apre
ciar as observações do nobre senador por Goyaz a fim
de manifestar a SS. EEx. que esquecem os precedentes
e querem estabelecer uma doutrina con ti tucional que
não' a ycrdadeira.
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E' bem notavel, Sr, presidente como o nobre se
nador pela provincia de Goyaz considera o procedimento
das duas camaras e suas relações com o mini.terio. Se
a camara temporada reune-se, é eITeito da vontade do
governo; se deixa de reunir-se, a mesma causa actua
sobre acamara; ~e acamara approva , como approvou ,
esta proposta, não obedeceu aos dictames de sua con
sciencia, não consultou seus altos deveres, os grandes
io teresses nacionaes; foi impellida pelo minis terio.
Osenado está discutindo a proposta, conhece perfeita
mente a nossa lei fundamental; mas, se assim proeede,
não é por sua propria consciencia, obedece a impulso
ministeriall

Estas apreciações são exactas? Estas imputações feitas
a ambas as camara, não tendem a desacredi tal' a as
sembléa geral perante o paiz, e desconceituaL-a sem o
menor fundamento, unicamente porque as duas ca
maras, apreciando, como convinha, esta importante re
forma, consultando sua consciencia, entenderam que
não deviam acompanhar os nobres senadores que im
pugnam li reforma rad ica1mente, nem aqueLles que a
julgam inopportuna ou derei tuosa?

E' illegal, dizem os nobres senadores, a presente
reunião do senado, porque o outro ramo da assembléa
geral não celebra sessões! Mas, senbores, não é cLaro
e expresso em nossa constituição que as sessões do se
nado começam e acabam ao mesmo tempo que as da ca
mara temporaria? e não se reuniu o senado ao mesmo
tempo que acamara temporaria? não se deve presumir,
ainda quando a camara não celebre sessões, que os de
putados são fieis ao seu dever, que a camara está reunida
como dispõe a cons ti tuição ?

Trata-se acaso de: uma reunião extraordinaria do se
nado fóra dos casos previstos? Seguramente não. Qual
é, pois, o inconveniente que póde resultar de que o
senado trabalhe, quando a eamara, seja 61uaJ fdr o mo
tivo, reunida ao mesmo tempo que elle, deixa de celebrar
suas sessões? O unico inconveniente é que quaesquer
emendas, quaesquer projectos, que sejam votados no
senado, não poderão ser apreciados immediatamente
pela camara. (Apoiados.)

Senhores, é evidente que os nobres senadores desviam
a questão do seu verdadeiro ponto de vista, quando
dizem que o senado não póde emendar; os nobres de
putados ....

O Su. ZACAHIAS : - V. Ex. e, tá nos chamando dcpt'
tados, porque não !la lllai 'amara.
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o ·H.I'IIESlDENTE DU CON 81.110: -O no1JI'c scna.lor
]Jela Bahia aproveita-se de qualqner occurl'encia, mas
deve comprehender que taes inciucn tes não servem á
'na causa ... (Apoiados.)

Os nobres senadores não coJlocarn a ([uestão nos seus
verdadci ros termos. O senado póde emendar esta pro
posta como qualquer ou tI'O projecto, mas o senado não
quer emendar a proposta; pelo menos não aceita as
emendas indicadas pelll noLres enaclores. Daqui a cen
sura, o grande crime que estamos commettendo, e qu
está commettendo o senajo, a inconstitucionalidade do
seu procedimento I

O ministerio foi o primeiro em eleclarar que se
o senado julga se que esta reforma devia ficar aLliada
ou ca recia de emenda, elle receberia o voto do se
nado como 1'010 da maior sabedoria e da maior ex
periencia; mas é a maioria, a maiol'ia cresta casa,
composta de cidadãos tão iIlustrados como os nobres
senadores, que prezam, tanto como elLes, sua inde
pendencia e dignidade, é esta grande maioria que
entende que a reforma deve passar, que não ha neces
sidade· das emendas propostas pelos nobres senadores.
( Apoiados.)

Se isto é assim, senhores, porque se ha de dizer que
tão importante e neces aria propo. ta sahe do senado
desmoralisada? !

Não, senhores, nenhuma lei sahiu do parlamento
com mais força moral do que sahirá esta. (Apoiados.)
Uma reforma que resiste a todos os meios que se pode
riam empregar para retardar a sua marcha e fazer
desvairar a opinião das dllas camaras, uma reforma que
resiste a todas essas provas, e está a ponto de ser aceita
pela illustl'ada ma iOl'Ía do senado, sahe, SI'. presiden te,
com muita força moral, diga embora o contrario o
pequeno numero de seus opposiLores. (Apoiados.)

A camara não se reune; mas porque não se reune
acamara? depende isto da vontade elo ministerio?
este facto é devido a circllIDstancias que possamos
dominar'7 O nobre senadol' pela provincia de Goyaz,
ao que me parece na tribuna mesmo, quando hoje
orava, recebeu alguma noticia, como eu tambem re
cebi, sobre o que tinha oC'Corrido na outra camara.
O nobre senador, portanto, ficou sabendo que alli
compareceram 54 membros, quasi todos da maioria,
e que, se não houve sessão foi porque faltaram muitos
da minoria, porém muitos que ef'tão na cdrtc. T mos,
poi~. o caso b fIl areriguaclu e paI ntc: !la 11'l cÓl'te

"
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l111mel'O do tl 'putauos . LImei I1I.e IJara que aqu 11[1
camara possa <1eliberal'. Como obrigai-os a comparecer?
]i; deve o senado ficar inhibido, desobrigado do cum
primento de seus deveres? Não veem os nobres s 
nadares 0S inconH:niente1' que resultariam da sna dou
Lri na ?

Supponha-se que se LraLa";) , não <1e uma reforma
Gomo esla, que aos nobres senadores não se afigura
das mais urgcn les ....

O Sn. VISCONDE DE S. VICKN'l'E: -De uma questão de
1'a 1 ação publ ica.

OSR. PnEslDEl'TE !lU COl'SEIJllO: - ... (16 uma medid']
de 1'31 ação publica, Gomo di se o nobl'e senador por
S. PAUJO; a camara, tendo cumpri<1o o seu eleveI',
tendo deliberado;) esse respei Io, en viava o seu projec to
ao senado. Pelo faclo ue se não reunir depoi. numero
sufficienle para a. sessõe da camara, ficaria o senado
impossibili tado de cOl11ple t3t' o ac to <1a oulra camaril
com o eu voto?

O SR. VIEln.\ DA SILY.\:-Era ujeitar uma camara
ao capricho da outrll.

O Su. PRESLDE.'TE no CON.. I3:LllO:- Seria levar muito
longe a lheoria das JJaredes, se aca o tambem um certo
numero de deputados pudesse impedir que houYe'se na
ou tra camara sessão, c, ipso facto, o enado ficasse in hi
lJido de reunir-s .

O SR. VJSCONDIl; DE S. VICENTE: - Sem exemplo em
paiz algum.

O SR. PUESlDE'-TE DO COi\'SELUO: -O facto, que ora
se dá, não é novo rnlre nó . Recorram-se ás actas
das duas camaras e ver-se-ha quc, de ordi'nario, nas
prorogaçõe mais tem trabalhado o enado do que a
camara dos deputados.

Vcja-se o facto de 1,86~, em que houve prorogação
por nove dias e a camara não se reuniu uma só vez;
e, todavia, o senado trabalhou e discutiu a lei que de
terminára a prorogação. E porque em 1,864 o nobre
senador não impediu que o senado deliberasse, creio
que sobre a lei annua de orçamento, que então dis
cutia-se, visto a camara não celebrar essões? porque
então no não veio dizer que a prorogação era sómente
para o senado e não para a camara dos deputados?

Sr. presidente, quér consideremos a letra da nossa
constituição, quér tenhamos em vista os precedentes,
a doutrina dos nobres senadores não póde ser aceita.
(Apoiados.) O senado está procedend.o consti tucional
mente eommetteria um no, r fllJlaria a 11m n-ranrlr
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de\'cl', c acn osobl'cstivcssc na di cussão de'La rcfol'm:l
unicamenLe porque alguns membros ela camara dos de
putados houvessem abandonado seu posto ou se não
qnizes em reunir. (Apoia.dos.)

Eis as observações que eu tinha dc opp6r ao nobre
senador pela provincia de Goyaz. (Muito bem.) ,

A discussão pro eguiu e ficou encerrada no dia 27, ás dnas
horas menos CInco minutos da tarde. A votação teve lugaI', e
a reforma passou por grande maiol'Ía no meio de uma chuva de
flores e de prolongados e eSLrepiLosoS vivas do povo que en
chia as galerias e o recinto do senado.

A' sallida do senado o SI'. Presidente do Conselho foi vicLo
riado pela multidão que o a~uardava. A demonstrações de
regosijo publico prolongaram-se por muiLos dias.



71i

.t\PPENDICE.





APPENDICE.

, eSi)osta tio SI'. Visconde tio Rão-BI'aoco

á commissão que em 23 de Fevereiro de 1871 fez-lhe entrega
das insignias do Cruzeiro.

Ao rcóressar dQ Paraguay a Sr. Visconde do Rio Branco,
cm Setembro âe 18.0, seus amigos resolveram dar-lhe uma
demonstração <lê apreço pelos serviçQs que acabava de prestar
<Iurante a ultillla phase da gucrra. A' maioria do senado e da
('amara dos deputados associaram-se varias outros cavalheiros
distinctos e decidiram offertar-Ihe as insignias de Dignitario da
Imperial Ordem de Cruzeiro ricamente c l'avejacl as de brilhautes.
Partindo, porém, S. Ex. de novo para o Rio da Prata, a en·
trega des as insignias só ~õcle terluO"ar no dia 23 de Feve
reiro de 187i. A commissao compunha-se dos Srs. senador
Sayão Lobato, deputado Lima e Silva, conselheiro Tolentino e
commendadol' .1. Carneiro do Amaral. Ao discurso proferido
pelo Sr. conselheiro Tolentino, como orador da commissão
respondeu o Sr. Visconde do Rio-Branco nos seguintes termos:

Meus senbores.- En comprellendo o pensamento ge
neroso e patriotico desta manifestação feita em honra
dos esforços com que tenho sempre procurado cumprir
meus deveres de cidadão brasileiro.

A vida do homem politico e do funccionario publico
é entre nós, como em outros paizes, cercada de tantas
difficuldades e sujeita a tantos dissabores, que desani
maria aos mais intrepidos, se não contassem todos com
este alento moral que a justiça dos homens desapaixo
nados e o cavalheirismo dos amigos costumam dispensar
aos que se afanam por hem servir á sua patria,
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A dlstlncção quc me orrereceis cu a receIo como Ul111
honra popular quc attesta os nobres estimulas q1l0
servcm de g'uia e de moveI ao meu procedimento, ao
mesmo tempo que me ani~a com a consola lora per
suasão de que meus serviços não tem sic10 de todo es·
tcreis, ElIa é ainda para mim um motivo de intima c
grande satisfação, porque mostra antc nacionae c es
.trangeiros a pureza e zelo de vo~ o patriotismo,

Peço-vos, Srs., c a todos os outros cava1l1cil'(Is ([no
,c dignaram acompanhar-vos nestc acto de tão g 111'
rosa civismo, que acei lem os ml;us protestos da ma is
profunda gra tidão.

lÍs cormnissõe' popnlnl'es fjlte o (Ol'rllll, comwim.rntllr pel(1
]Jl'onwl[]ação da lei dn 1"e{orma do estartu servil.

Sentimos nito podcr publicar os dlO'ercntcs clisC'llr:os que
prof'riu o Sr, 'iscondc (lo RiO-Branco nos dias (PI(' sn SI'·
~uiram iJ pl'OIllU lr.-ação da lei do 28 rle Setembro, rl'spOIHkndll
as numel'os:\ cOllllnissõcs popul;tl'es quc o foram cumpri
mcntar (,), As p:llavl'a proferid!ls por S, F:x. nesses momcut".;
Ilc cnthu iasmo só existem na mel1lllria do, qne as OUVir:llll,
Apenas a :lllo(;llÇào que fez agradcccndo a imponente demons
tração do" maçuns, na noite IIc 29 (le 'eLem 1'0 foi rr('.olhir!a
em c.x;tracto c publicada por elle . Ileprodllzimol-a aqui:

leu Senho 'C'S.- Prorundamrntc commoviclo pr-la
honrosa manil'e, tação quc acabo ue rcceber, cu c1cl'o
signifi ar-vos rrue o facto que com memorais com tant
cnthusiasmo não é, nem póde ser obra ele 11m só homem,
ainda que cstc po sl1isse mcri tos que, sou o primeiro
a reconheccr, me fallccem, a mi~u l[ue neste momrnto
solemne mc vrjo tão distinguido, não pelo quc fiz ou

l' Ycj. abra « n riscol1dr do l/io llranro, npolltamrl1fos paro n
historiu. > por L, d'Al"arenga Ppixoto. I 1'01. T~'p, do Iml'erial In,<lI
t'1I0 .\Jlislieu, Ahi 8(> I'nl'01l11'1I UIllIIlJfJlicia resumida das l1lüllifc'laçóéa
l1' r 'g"ziju I'UIJltco que IlI'l'lill) Jugal'.



mcrr'ço, mas pela realiz~ção de uma it.léa humul1itaria,
bafejada pelo povo brasileiro, de quem não fui mais
do que um mero interprete.

E esse enthusiasmo, Senhores, é justo quando c:on
~ideramos o tl'iumpho pacifl o e reOec1.ido que nos a
civilisação alcançou, sem as luta~ e perigo que re
formas desta ordem têm pl'orluzido em outra nações.

A idéa tri umphan te é tão e:<plenel iria que fez elevar
aos olhos de seus compatriotas, e até de estrangeiros
amigo~, aquell.e que tem consciencia da inferioridade
elo seu merecimento, compar:Hlo com o de tantos outros
varões que illu~tr3m o Bra~il, e que se Wm distin
guido na~ pugn;13 da cau a da liberjade.

Por minha vez, cu, pois, dirijo sinceras congratu
laçõe a tou!' os cidadãos presen tes, nacion:.lCs e s
trang iros,que c0l13idero meu~ irrÚos pela homogrl1ei
dade dos ~eJllimen tos, como verdadeiros ruaçons, ernfim.
Estas congra tulaç5es vos. ão devidas, porque todos vó
tendes conconillo efUcazmente, como orgãos e agentes
da opinião publica, para a realização do grande acon
tecimento Que o Bra ii inteiro saudará com sincera
effusão de jubilo.

celebrada ]Jelo Crnnrlc Oriente do Brasil em 2 de
jJJal'ço dI: 1872.

DI C I1S0 DO sn. VtSCO~DE DO filo-nn.\NCo.

o COJTcio do Brasil ti u dessa explendida festa a se
guinte ele cripção :

Teve lug:lI' ante·!lont má noitc, com tnela :I pp.mpa 110 ritual
11l,IÇOllico, :l festa comemorativa da prof11ulf{a 'ão ela I 'i de 28
de SeteUlJl'O, cclebrada [lclo Graude Oríellte llu Lal'1'adio em

(") Foi em I1ma loja rnaçoni('a dc ASSIIlllpção quc o S,'. Vi 
r.nnde elo Hlo-llranclI, '01 1870. pl'omctteu envielar todos os
/-" forços [lara que a reforma (lo estado sCl'vil rosse illicialla. Eis
c mo o SI'. Alvarenga Peixoto refere eSSe incidente:

".,. l~m 1870 a loja ma<;onic:l denominaela-F/:. institnida em
As umpçao, úcpoi' ([II o Para:;lwy, graça ao e rorço da al-
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hom()oa~()m de felicilação ao Sr. 'isconde do Rio-Branco, Grão·
:lIeslre da maçonaria no Bra ii.

O ediUc.io, sumpluosamente ornado, foi pp.la primcira ye7.
nessa noile iIIumioa(1o a g-az, desde o pavimenlo terreo ale a
Sala do' Passo Perdidos. Todos o Templos, inclusive a Gamara
do Meio, eslavam aberlos c ilIuminados, mas o concurso ~c
maçon foi lal que o es])açoso edificio elo Grande Ol'ienle nao
pôde conler a todos. Varia ballelas de mu~ica, coi locadas no
pateo exterior, executaram durante a noite peças escolhielas.

A' 8 hora, allnuneiando- e a. che~aela do Sr. Visconde do
Rio-BI'anco, o membr s <lo Gl'ande Orieule, .decorados com as
respcctivas insignias, munidos de estrellas e armados, formal'am

liança, saboreava os primeiros fructos da liberda'le, celebrou uma
sessào ma!!na pm honra do Visconde elo Rio·Branco, qne recc
b.êr~ a noti 'ia da sua eleição para grão-mestre da maçonaria bra·
sllelra.

" Npsta reunião achou-se e1le ('nll'c um g'I'anele numero elc
DI'asileiros, de estrangeiros de varias nacionalidades e de Para
glJ~Yos,

« O thema doo; discur,os então proferidos era a liberdade de .quc
p'ozava a republica, os servicos g-enel'osos do Brasil, e particu
larmente os qur. ('01 tr:Jnse Iii!) rlolol'oso havia presl.\do a esse
povo iI'mão () rli Liocto estaclio;la e diplomata brasileil'o.

" AlIi, um illustrado llrasileiro, o ex-c1eputa(.lo_Feliplle Nery,
levantando·se por sua vez, interpellou o Visconde do Rio-Branco
sobre a granele que tão da emancipação do<; escravos 00 TIráSil,

« Libertámos um novo, exclamou elle, ma, em nossa pall'ia
« gemem ainrla na eseravielão um sem nUlllero ele homens que
cc nasceram no mesmo solo abençoarlo cm Que nós nascemos, c
« que são l!To brasilcir'os como lTualquel' ele nós é BI'asileiro.
« Vossa posição social preclal'issimo !!I'ão-mcstl'(', vossas luz('s
cr e vosso estremecido patrioti mo pOll('11l f:l7.el' com que para
cc esses inrelize raie lambcm o sol da lib rlladc. E' uma empreza
« di~na rle vossas virtudes patrioticas, de vosso sentimentos ge
cc nel'OSos. »

" O Visconde do RiO-Branco respondeu logo a essa a\locução.
~ro trou que a elm'a lei da nece. sidaele nos tinha obl'Ígaelo a
ma,f('\' a escravidão tal qual a recebemos (Ie nossos maiores,
justificou-nos aos olhos de todos os e trangeiro~ presenles,
fazenrlo ver que essa instituição era 11m tri te lel!'ado dos tempos
coloniae~, P. citando o exemplo dos R~tados· Unidos, raiz essen
cialmente livre, que só depoi de muilos annns, de pcrseve
rantes esforços e de muito sangue derramado, couseg-uiu lavar-se
cle uma nodoa semelhante; declarou que no Bra ii a causa da
humanida.de e da jllstiçü já havia triumJ.lharlo na opinião, e que
esta, pelo intermedio das prestig-iosas vozes da imprensa e da
tribuna, reclamava instanteme'nte a reforma do estado servil.

« neformas como est.a não ]lodem ser impostas (disse elle);
« hoje que o paiz está preparado, hoje que a- nação inteira a
« aceHa, é tempo de levaI-a a effeito, Pela minba parte, assc
« guI'o solemnemente que empcnharei todas as minhas forças
" para que triumpbe quanto antes esla causa, que é a causa da
cc humanidade, e tambem a cau a' dos vcrdadeiros interesses c
cc do futuro enl!randecimento da minha patria, »

" Sentimos não poder reproduzir textualmente esse brilhante
improviso, quo e,Xcitou cm toda a a sembléa, em nacionaes e
estrangeiros, um enthusiasmo indiscriptivel., •• "
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alas desde a porta externa até á Sala dos Passos Perdidos,
sendo S, Ex, recebido ao som do hymno da emancipaç"ão.
executado por todas as bandas de musica. Ao encontro de S. Ex.
sah'ram o Grão-Uestl'e Adjunto, o Gru"nde Orador do Grande
Oriente, o Ministro de Estado do Snl)remO Con elho, o Grande
CapiLão das Guardas e o Grande Port:l-Estandurte do Santo Im
perio, os Grandes Oradores da Grande Loja Ceutral e do Grande
Capitulo Geral dos Ritos Azues, e os GraJldes Representantes dos
dous Supremos Conselhos tio Norte e do Sul dos Estados Unidos
da Republica Oriental do UL'Uguay, da Inglaterra, Galles e de
pendencias da eorôa BriLannica, da ReLlublica Argentina; e das
Grandes Lojas da Suissa e do Estado da Louisiania.

Depois de receber das mãos do SI', Barão de Angra, Grão
:i\festre Adjunto, o ramo tle jubilo, o alfange e o malhete, foi
o S~" Yi~c<!nde cond~zido até á Sala dos Passos Perdidos, onde
assistIU a mauguraçao solemne do seu retrato, sendo saudado
por uma eommissão composta dos Veneraveis de 11 J~ojas, de
que foi orador o SI'. Antonio Alvares Pereira Coruja. Ao dis
curso do SI'. Curuja, resJ)ontleu S. Ex. em um curto improviso.
agradecendo a distincçao que lhe conferia o povo maçonico.
collocando o seu retrato ao lado dos dous primeiros Grão
1\1estres da maçonaria brasileira, José BonifaclO de AlIdrada e
Silva e o Imperador D. Pedro I.

Depois desse acto, outra eommissão, composta igualmente de
11 Veneraveis, sendo della orador OSr. Dr. Manoel AI ves de Souza
Brancante, apresentou ao Sr. Visconde 12 cartas de liberdade,
para que elle as entregasse ás respecLivas menores libertas. No
acto da entrega a orchestra executou o hymno da emancipação.

Concluida essa ceremonia, foi o Sr. VIsconde conduzido até
a ante-camara do Templo Azul, passando o Sr. Barão de Angra.
a abrir, com as formalidades lithurgicas, a sessão do Grande
Oriente em Assembléa Geral do Povo Maçonico. Aberta a
sessão, o 1.0 Grão-Mestre de Ceremouias do Grande Oriente fez,
entre columnas, o seguinte annullcio; .-Sapientissimo Grão
Mestre Adjunto, tenho a sátisfação de annunciar-vos que se acha.
na ante-camara o muito illustl'e e poderoso Soberano Grão
Mestre Grande Commendador da Ordem, o Exm. Visconde do
Rio-Branco, chefe supremo da maçonaria do Brasil, o qual vem
presidir os nossos augustos trabalhos. »-Todos os maçons Jluze
J'am-se cm pé e á ordem, e os que se achavam na primeIra fi
leira das c01umnas do Norte e Sul, munidos de estrellas, for
maram a abobada de aço dobrada.

Introduzido pela commissão de recepção e pelo 1.0 Grão
Mestre de Ceremonias! ao som de malhetes batentes incessan
temente e da symllhoma da orchestra, passou o SI', Visconde
por baixo da abobada de aço, e chegando á grade do Oriente,
foi recebido pelo Gr:Io-hlestre Adjunto, que o conduziu ao solio,
onde entregou-lhe a presidencia da assembléa.

Estando todos os maçons em seus lugares, uma outra com
missão de 11 membros, tle que foi orador o Sr. Antonio Carlos
Cezar de Meno e Andrada, olfereceu aS. Ex., em nome do
Grande Oriente e das lojas de sua jurisdicção, a medalha. de
ouro commemora.tiva da promulgaçao da lei de 28 de Setembro
de 1871. No acto da entrega cantou-se ao som da orehestra, O
hymno da emancipação, cujas palavras são as seguintes,

Gloria a ti, que, espedaçando
Grossos, pesados grilhões,
Chamas para a liberdade
As futuras gerações!.
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Gloria a ti, que conquisl3 't
Com a LUa acção varonil
A ~e;::unda liberdade
Que regeu '1':.1 o L:rabil

C'o a mão de 1"1'1'0. qu' soube
Yelho ellifieio aluir,
l~echas o negro pas ado,
Abrcs o 1arb"u porvir.

C loria a ti, ete .

•lnnto emfim tle carla h r('o
na just\ça o sol relu7.,
(.;ada \'Ida que despouta
Já é nôr, .ia não é crU7,.

Gloria a ti, etc.

Teu nome, que o patrio a/reelo
memo repetirá,
No sacro bronze da hisloria
Em aureas JeLlras está.

Gloria a Li, etc.

Eia! em houra do Grão-Mesll'c
Çue iIIuslra o }la trio torrão
Er~a o maçomco povo
1\1als que a voz, o coração!

Gloria a li, que conquislasle
Com a lUa acção varonil
A segunda liberdade
Que regenera o Brasil !

Teve em seguida a palavra o Sr. padre José Luiz de Almeida
Marlins, grande orador inlerino do Grande Oriente.

Concluido esse rtiscurso, o r. Vi conde do Rio-H r:1n o re '.
pondell nos seguinles termos:

- GLOllli\ AO SUPRE~LO _UCHtTECTO DO ! VERSO! -

- União, Trabalho e Perseverança. -

Porque tão solemne e festivo se mostra hoje o Grande
Oriente do Brasil? I Celebra-se alguma das mai res
peitaveis tradições da grande familia maçonica? é uma
fes,ta anniversaria, que só testemunhe a constancia de
nossa fé, os sentimentos de nossa fraternidade, a con
templação e o louvor dos trabalhos ordinarios da
nossa Ordem?

Esta immensa reunião, esta rara solemnidade, as de
monstrações feitas á pessoa daq1.lelle que escolhestes
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como o vosso primus i1iter pares são acaso a expressão
de um sentimento pessoal, a recompensa generosa ou
torgada a um de vossos obreiros?

Não, senhores. A nossa sociedade reune-se hoje, c
cobre de exquisitas galas suas officinas de trabalho, e
ostenta~se- enthusias~a, por um facto extraordina
rio de ordem social, por uma grande conquista moral
que alcançou a nação brasileira.

Elia mostra' dest'arte a todos os seus' iniciados, e ao
vulgo profano, que a mar;onaria de nossos tempos e
destas regiões não é uma vasta associação ominosa,
ou uma institu.ição inutil; mas uma escola pratica
das virtudes sociaes, guarda fiel da pyra sagrada, cujo
fogo alimenta e desenvoL'Ve os sentimentos que elevam
() homem anie Deus, que por isso o creára á sua ima
gem e lhe dera uma particula da essencia divina. (.Mtúto
bem.)

A festa de hoje, não o quereis dizer por delicadeza
mas todos comprehendem, e eu o confesso com intima
satisfação, é, mais que tudo, uma manifestação brilhan
te e digna do vosso amor ao Brasil e de vossa consagra
ção á fé maçonica.

As dist,incções que me conferistes, muito superiores
ao merecimento de quem as recebe (nã9 apoiados) são
outros tantos factos e symbolos commemorativos do
vosso civismo e dos vossos sentimentos philan~ropicos,

exposLoS ás vistas das gerações presentes e vindouras.
O merito real é vosso; a honra desta solemnidade vos

cabe principalmente: Eu sou apenas a expnessão personi
ficada do vosso geDEiroso pensamento, pela dupla e tran
~i toria qualidade que recebi de vossa confiança e do cer
tamen da vida politica.

Vosso enthusiasmo tem os mais nobres incentivos. A
reforma social, que o poder legislativo do Buasil aca
ba de decretar, é de certo um assignalado triumpho
da nossa civilisação; é a remissão de uma grande di
vida para com Deus e os homens (apoiados) ; é o marco
de uma nova éra, éra de regeneração moral e material,
preparada pela razão, redamada pela justiça e favors
cida pelo tempo; bella e salutar, como todas as obras
que a moral universal inspira; obtida a custo, como
tudo o que é verdadeiramente' grande, mas incruenta,
como padrão eterno do caracter elevado e raro bom
senso do povo brasileiro. (Muito bem.)

O fei to social que hoj e celebca is com tanta eITusão do
vosso patriotismo, illustrado pela mais sã philosophia,
parec"ia o esforço mais arriscado da sociedade brasilei,""

77
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ra. Não encontrava contra i as differenças de castas,
o!> preconceitos aristocratico das republicas gregas e
romanas, as idéas falsas e egoisias dos tempos de Platão
c Aristoteles ;mas oppunnam-se-Ihe habitas seculares, a
organização de todo o trabalho industrial, as appre
hensões na turaes de in teresses legitimos, e tão valiosos,
que nelles cifra-se toda a llossa r.íqueza publica e par
ticular.

A resistencia era inevi tavel ; em todo caso seria enel'
gica, mas causas artificiaes ou as paixões dos homens
lhe augm.entaram as proporções, lhe desfiguraram o ca
racter e ameaçaram tornai-a tempestuosa.

Triumpbou, porém e sem prolongada lUla, a idéa do
progresso; triumlJhou, porque era a ver:lade e a just.i
ça (apoiados), e este duplo sol das consciencias bem for
madas illumina e atlrahe a si os proprios que se des
viam da estrada real da felicidade publica, para corre
rem desvai rad os pelos atalhos do erro e das i Ilusões mo
men taneas. (Mtti to bem.) Fata viam invenient.

Quem venceu ne sa luta pacifica (seja-me permitida
a xpressão) foi a sociedade brasileira. E' uma vic'toria
que agrada a Deus e a Catão, que honra a todos, que
confunde vencedores com vencidos, a luz refulgente
da imagem da patria, aos olhos da historia e sob as
inspirllções do Omnipotente. (Muito bem.)

Ninguem tem direito á gloria exclusiva desse fei to,
como ninguem deve deixar de adherir á lei dictada
pela vontade da maioria nacülllal e ap,plaudida pela voz
unanime do mundo civilisado.

Nós, maçollS, pTovamos com esta fervorosa adhesãCl
que não somos estranhos ao movimento social, bem que
vivamos fóra das regiões dos vendavaes politicas, tendo
por nos a principal missão o aperfeiçoamento moral do
homem e a pratica da caridaàe christã. Aqui, comol'lâ
vida civil, não ba differen~a de naeionalimades; por
nossos vaUes cireulam toclos os nossos irmãos,. mas (')
acontegimento é daque-llesque interessam a todasas ·0
ciedade~ cultas.

A pedra de toque de uma acção gr.ande e beneuca
e tá. ne sen Limento geral que provoca. A reforma de
que tratamos foi acolhida cdm enLhu iasmo pel·os
babitantes deste solo, e mereceu os louvores desin
teressados dos outros povos. Não se lhe póde recusar
o caracter de um verdacleiro melberamento social.

ão é preciso que a encareçamos com lal'ga apotheo
es, que a revi lamos cam todas as cõres de uma imagi

nação poetica. E' estalua que p de apparecer em ~ua.
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nudez (apoiado); não está no caso daquelIa que o e·
lebre esculptor grego recommendava em seu orgulho
que a cobrissem dg ouro e marfim, porque só assim a
achariam bella.

A memoravellei de 28 de Setembro livrou o futuro
do' males do presente, e proveu á extincção grallual
do qUt não podia ser cortado pela raiz, sem abalar desde
os alicerces o edillcio social desta grande nação. (Apoia
dos.) E' um progresso reilec.tido, ·progresso racional, que
melbora conservando, cuja divisa deve ser esta: Afotus
alit, non ?ntttat opus.

Prudente e inspirada pelos mais santos principios, a
reforma de 28 de Setembro ha de ser fecunda em b ne
ficios para a communhão brasileira. As ocio-me corclial·
mente á expansão dos maçons aqui reunidos.

E bem que não deva considerar, c não considel'e, como
mero appreço pessoal as honrosas <.l.emonstraçães de tfue
me fizestes alvo, acreditai que ellas penhoram minha
gratidão, sentimento para mim indelevel e sempre clo.~

mais gl'atos.
Eu as recebo, por mim, POl' meus collcl1'as, por todos

os cooperadores desse grandioso acto legislativo, como
conforto daelo pelos companheiros de viagem ao nau ta
que parece extenuado, como um exemplo que animal'á
aos que podem presta r mais relevan tes serviço ao Bl'a i I,
que eu amo estremecidamentc como uma das mais
bclla5 provincias da humanidade. (Applattsos,)

Muitos ol'adores subiram em seguida á tribuna. A' 1 hora da.
madru<Tada canlou-se o hynmo maçonico, e o Sr~ Vi conde 11
eerrou a essão com os viva' do estylo: ao Grande Oriente do
Brasil, á nafão brasileira, e a todos os maçons espalhados pela
superficie da terra.

Além das doze cartas de liberdade que foram entregue,
um membro do Graude Oriente declal'ou que, pal'a solem
nisar aquelle dia, libertava duas escravas sua, mãi e filha.

HonLem, das 6 horas da tardc á 11 da noite, foi o edifício
franqueado aos maçous e suas familias. A concul'l'encia foi
extraordinaria. A's '7 1/2 appm'eceG o Sr. Visconde do Rio
Dl'anco com sua família, scndo objecto das maiores demOli'·
trações de apreço da pal'.Le das pessoas presentes. A' entrada
e á sahida foi victol'iado pelas pessoas presentes, agi tando ali
Sras. os seus lenços e acompanhando com enthusiasmo os
'-il'as.

O retrato a oleo do Sr. Viscoude é dcvido ao Itabil pincel rio
Sr. commendadol' Rocha rJ'agoso. Repl'eseuta S. Ex. reves
tido da insignias de gr'ão-mcstre, cm pé, ao lado do altar, sus·
teulando o malhele com a mào direita á altura do pescoço.
O fundo do quadro é a panc inferior de um dOC'l, telldo cm
frente a mesa sobre a qual estão coUo 'ados a bíblia, a 's
quadria e ()o compa soo

A medalha offerecida ao r. Viseond , é de ouro de 22. qui
lates; [Jc~a 73 oitavas e tem 70 millirnctl'os de modulo. o
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verso representa um grupo alIegorico de nove figuras. O Brasil
dc pé e a liberdade sentada tendo em uma das mãos a lei
de 28 de Setembro, recebem a homenagem de tres escravas.
Uma conduzindo pela ·mão uma crianp amamenta outra'; a.
segunda levanta em seus braços o filhinho e o mostra á figura
da liberdade, e a terceira, tendo o filhinho junto a si, offe
reca uma palma á figura do Brasil. Surge no horizonte o sym
bolo dt! uma nova éra, o sol da liberdade. Na ol'1a está
gravada a seguinte inscripção: « Presidente do conselho de mi
nistros, o "fisconde do Rio Branco.-Lei n.O 2010 de 28 de Se
tembro de 1871." No anverso da medalha está gravado o retrato
do Sr. Visconde, e nos dous lados do limbo vêm-se dous em
blemas maçonicos, o compasso e a esquadria, entre ramos de
acacia, e o malhete e o nivel dispostos da) mesma fórma. Na
orla lê-se a seguinte inscripção: - (lO (fl'.', Dr.'. do Brasil, ao
VaI. o. do Lavradio, ao seu Gr.·. M.·. Visconde do Rio-llrancO.lI

Os desenhos da medalhas são do Sr. L. IIeck, sendo gra
vada nas officinas da casa da moeda. Essa obra é devida aos
f:sforços dos artistas F. J. Pinto Cameiro e E. de Souza Reis
Carvalho.

A medalha pende del uma cadea de ouro, tambem fabricada
por artistas brasileiros, na ourivesaria do Sr. M. J. Valent.im.
Consiste a cadêa em 36 peças, representadas por 18 estrellas e
18 escudos ovaes. Em cada escudo está gravado, em letras de
ouro de alto relevo, o titulo distinctivo de uma loja do Grande
Oriente. As estrelIas estão contidas dentro de um compasso
e uma esquadria, notando-se nesta os titulos das ou tl'as 18
lojas. Fecha a cadêa uma aguia de duas cabeças, tendo nas
ganas um punhal (emblema do gráo 33), e sustentando a
grande medalha.

Além da medalha de ouro offerecida ao Sr. Visconde, mandou
o Grande Oriente cunhar varias outras .de prata e de bronze,
que devem ser distribuidas pelas lojas do Brasil, pelos grandes
orientes estrangeiros e pelos muséos do lmpel'io e do e lran
geil'o.
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Resposta do Sr. Vi eonde do
Rio Branco ás commissões popu
lares que o foram eomprimentar
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