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1846 
CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

Sessf.o em • de .Julho 

PRESI.PENCU DO SR. MUNIZ TAVARES 

SuMMARIO.- Expediente . - Ordem do dia. - Dis
cussão do projecto sobre filhns illegitimos. 
Discursos dos Srs . Mend6t da Cunha e Rebouças. 
-Discussão do orcamento • .Discursos dos Srs. 
Ferreira Penna, Rodrigues dos Sant.Js, ministro 
da {a.zenda, Sou.za Franco e Silva. 

A's 11 horas menos cinco minutos da manhã 
abra-sa a sessão, lê·se e a.pprova-se a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro da justiça, remet
tendo, conforme lhe foi exigido por e~ta camara, 
as relações dos magistrados qu~ se achào ausentes 
dos seus lugares, com declaração das causas que 
para iS!IO conc:Jrrem.-A quem ftJz a requisição. 

Outro do Sr. deputado P >lulo Barbosa da Silva, 
par ticipando que esta (30 d~ Junho}, pretende 
embarcar para partir no dia seguinte tJara o 
destiuo qutl S. M. Imper1al houve por bem dar· 
lhe.- A' com missão de constituição e podertls. 

Remette-se ás commissões : primeira do orça
mento e de in~trucçã!:' publica, uma represeutação 
do con11ervatorio dramatico brazil~iro, pedindo a 
concessão de um subsilio annual de quatro contos 
de reis para o fim da occorrer ao:; gastos do 
l!f!U expediente e á lundaçlio de outros objectos, 
subsidio de cujo empre~o S6ja obrigado a dar 
contas ao governo imper1al. 

Não ha mais expediente. 
O Sa. CoELHO BASTOS (pela ordem) req11er que 

se mande imprimir no jornal da casa o mappa 
que acompanha o officio do Sr. ministro da jus
tiça ácerca dos magistrados ctae s*' achão ausantes 
dos seus lugares. 

O SR. PRESIDENTE consulta a camara, e esta 
decide que se imprima no jornal da casa o refe
rido mappa. 

Lêm-se os seguintes pareceres : 
'' A segunda commissiio do orçamento examinou 

dons requerimentos de Januario Garcia Leal e 
José da Costa Limn, contractadores da abertura 
da nova estrada entre as províncias de S. Paulo 
e Matto-Grosso , em 11m dos quaes pedem a 
satisfação do complemento do preço por que 
arrematá.rão o custeio desta obra, supplicando 
em outro se lhes haja de indtomnisar a quantia 
de 38:870$440, q11e de mais despendêrão na dita 
obra, além de 20:0008000 por que arrematárão. 

« A commissão observa que a condição 6• do 

re~pectivo contracto celebrado com o actual presi
dente da província de S. Paulo, contém a clau~ula 
de se nomear uma comrnissão de engenheiros, 
ou de pessoas de intellip;encia a respe1to para 
exlltllinarem 11 r~fe rida estrada, e que só infor
mando essa cornmis,;ão que ella se acba prompta, 
e capaz de ser tNnsitada, é que tHrão os contm
ctadores direito de exigirem o r~ sto do pagamento 
do preço estipulado : e que tal diligencia se não 
praticou, sendo suhstituida pela informação de 
um só engenheiro. E' pois o parecer da commissão 
que se devolvão os requerimentos dos supplicantes 
ao governo, para que se c:11mpra exactamente 
pela presidencia da província de S. Paulo a dita 
condição 6• do cootracto feito com os supplicantes, 
nomeando-se a referida commis~ão de tres enge
nheiros, ou de pessoas intelligentes, que percorrão 
a estrada fP.ita, e exarninem, á vista das condições 
do contracto celebrado com os supplicantes, 
se elles satisfiz~rão cumpridamente ao que se 
obrigárão. infvrmando o presidente outrosim o 
quo ao dito respego entender, para se poder 
avaliar o gráo de justiça em que se fundão os 
requerimentos dos supplicantes. 

'' Paço da camara dos depntados, em ao- de 
Junho de 1846.-Sou.:n; Franca..-J. J. Machado 
de Oliveira.- J. M. Wanderley. 

·Foi approva.do. 
u O consul geral d~ Suissa, no Brazil, Carlos 

Gentil PArret, f11ndado! d& uma !'ab:'ica em Cam
pos, a cujo prod11cto dá · se o nome de hydrogeneo 
llq11ido, r~quer da assembléa geral, para que possa 
levar ávante esse novo rarno de industria p~r 
elle importado no paiz, tres con~essõos- a isf>nção 
do imposto para toda a aguArdente que fór em
pregada uo fabrico do hydrogeneo liquido,- igual 
isenção para a therebentina. que tiver o me~mo 
emprego, - e isenção dos direitos de exportação 
para o hydrogeneo liquido por elle fabricado e 
enviado para fóra do imperio. 

a O producto fabricado pelo Sr. Carlos GantU 
Perret, suppre tão vantajosamente q11alquer dos 
outros combustíveis até hoje empregados para 
dar luz ás praças publicas, salões de theatros e 
aposentos particulares, q11e em França, apezar 
da novidade de sua invenção, se vai generalisando 
o seu uso, preferindo-se ao spermacete, stearina, 
cera, oleos diversos e gaz hydrogeneo earbonado ; 
o hydrogeneo liquido, que á barateza do seu 
prAço, ao brilho de sua luz, ajunta a maia 
perf~ita innoc11idade de emprego, comtanto que 
seja eUe acompanhado de alguma attenção. 

« Estas sós considerações bastarião, para que 
fos ~e a commissão de parecer que se favorecesse 
a fabrica, que em Campos estabeleceo o Sr •. Carl:ls 
Gentil Perret; motivo porém mais impo".Hlte a 
fortifica nesta opi11ião. 



Câmara dos Deputados-Impresso em 13/01/2015 17: 14 - Página 6 de 21 

6 SESSÃO EM 1 DE JULHO DE Hs.i6 
a. O desenvolvimento da. industria novamente 

impc>rtada deve de necessidade dar grande im
pulso á cultura da canna, e á fabricação do 
assucar e aguardente, poiF! ql.le este ultimo pro
dueto é um dos dous ingredientes com que se 
fabrica o bydrogeneo liqUido. 

" Não póde porém a commíssão assentir a todas 
as concessõt:s que pede o fabricantll; o imposto 
de aguardeute percebido em Camp()s faz parte 
de renda provincial da província do Rio de 
J!l.n~iro; não póde portat1to a ~ssembléa geral 
le~islar ácerca delle. 

"Fundada nestes n>Otivos, tem a com missão de 
cornmercin e inJustria 11 hnnrn de apro:seut>\r o 
seguinte projecto de resolução ' 

(< A ass~mb\éa gtral l!:g1~lativa resolve: 
<I Art. I.o A therebentina ecn{>regaua no fabrico 

do hydrogsneo liqutdo, em Campos, fica ~ivre do 
imposto de importaçi!:o. 

<.>; Art. 2.• O hydrogeneo liquido fabricado em 
Campos poderá ser exportado para fóra do imperio 
seru pngar direito algum de exportação. 

" Art. 3.• Fieão rev.Jgadas, etc. 
(< Sflla elas commi:<sões, 30 d'" Junho de 18!6.

Ribei,.o.- J~tnS$n do Paco.- Gomes dos Santos. » 

Julg•)U-se o ~lroj•lcto obj>!cto de d2liberação, e 
mauduu-se im!Jrmlir. 

O Sn. 1• SECilETA.JUO ( pelt~ ordem);-Na ses;;iio 
de boutern foi-m.; entr~gutl uzn nilicio da as,;embléa 
legislativa da provincla do B.io Grande do Sul ; 
li este oflicio para tirar a suzuma do seu objecto, 
afim de dar cont•l delle á camara, como costuoco; 
e por esta leitura fiquei entendendo que comquanto 
fo11se o objecto importante, todavia uã.o era de 
natureza a ser considP.rado res l': rvado como se 
dizia. Para que eu Jectarasse que convinha lér o 
officio em sessão secr<:ta, podia hcto causu grande 
abalo no publico ; por isso jul~uei dever declarar 
á camara o objecto d~sse officio, que me foi 
entregue com a nota Je reservado, e propôr que 
seja dirigida a representação à commissão, sem 
todavia publical-a. A rtJpresentação versa no 
pedido que faz aquetla asseznbléa da isenção do 
recrutamento e do st' rviço da guarda nacional 
para os babitant!)s da província, objecto este que 
ni\o me parece reserva•1o. (Apoiados.) A razão por 
que faço esta declaração é, em priznetro lu~ar, 
porque como o officio veio com a 11ota de reservado, 
poderia alguem ~uppór que o poderia abafar, e se 
não fizesse a mesma declaração, e pedi,;sa ama 
sessiio l!llcreta, isto podia causar mutta sensação •.. 

O Sa. CARVAL!IO s: SILVA:- Mesmo assim ast!'l. 
em segrEodo. 

O Sa. 1• SLCRKTARIO:- Não sei a que proposito 
dá o uobre deputado este aparte ; p<>rquto eu, 
para tirar do negucio a natureza do segredo, para 
tirar-lbe o mysterio, é que digo qual é o seu 
obj-ecto ; eotrelt~nlo, por deferencia á assemblea 
provtncial, visto qu;, ella dirigia a lilUa represen
ração com nota de reservada, peço que seja 
retnettida á commi!lsão de marinh\1. e guena, que 
é e. compet<lnte, s~rn ser aqui lida. 

O Sa. R. Dos SA."\"Tos concorda com a opit>ião 
do nobr<! 1• secretario e suppõc. que a direcçiio a 
este negocio está dada, independente da votação 
da earnara. 

A representação é remettida á commissão indi
cado db marinha e guerra. 

« A. commissão ile commercio e industria, to
llJSndo 11a devida consideração o projecto de lei 
apresentado pelo Sr. deputado Antonio Pereira 
Rebouças, em que s~ fixa o maximo do interesse, 
tanto nas convenções commerciaes, como nas 
civis, e que legista ác~rca das convenções ainda 
não solutas, que farão feitas em eonsequencia 
da lei de 24 de Outubro de 1832, reconl:iecendo 
quanto é urgente regular ~$tas matarias da ma-

neira a mais conforme ao desenvolvimento da 
riquez~> nacional, é de parecer que entre em 
discu>são o referido projecto. 

« S>\la das cornmissões, 30 de Junho de 1846. 
- Jansen do Paço.- Ribeiro.- Thom11z Gomes 
dos Santos. ,. 

Fica sobre a mesa para ser tomado em consi
deração. 

« A camfi•iasão de justiça ci\"il examinou a 
rupr,sentaç.io da assembléa provinciul da provincia 
d<! Santa Catharina, em a qual pede a desanne
xaçio dos ufficios de tabellião e orphàos da villa 
de 8. Francisco, até agora reunidos em uma só 
pe~soa, P.>o só ezn razão dR. aftluz:ncia d()s muitos 
trabalhos, que P"&iio sobre estes officios, como 
porque o seu serventuario vitll.licio , Joaquim 

Josll de Oliveira, se ausentou sem prévia licença 
para a proviucia de S. P :mlo, desdo o anno de 
1833 , arr~>ndand•l·os particularm~Jnte a Manoel 
Joaquim Pinh~iro: sendo que este arrendatario 
tRmbern de seu motu pNprio separo)U 11111 destes 
ollicios. e o arren·iou a João José Mach~do. 
A' vi~ta do que fiea exposto, ob:;ervando a com
missão qutl ._, m r€. ~z·a os ,-. flieios d'l t>~belliàes 
d" "'"-'ll estar separad•JS dos de orphãos, p<lra 
rnelhor aodazntut., do Stlrviço publico; e que 
cumpra instituir-se u1n séri<J exame a respeito 
d""les abusi\rvs arrQndamentos de officios publicos, 
rn~ucio nadoa na ref~rida representação , é de 
par6cer que a me,;r:na seja devolvida ao ll:Overno 
para tomar na devida consideração o procodimento 
daqueHes s~.rventuario~, e que se offtlreça a 13e
guinte resolução, separando aquelles ot:li<Jios. 

« A. a~sentbléa geral legishtiva resolve : 
« A.rt. 1.• O officio de tabellião da villa de 

S. Francisco, na província de Santa Calbarina, 
fica separado do de orphão;, ; e os seQ.s serveo
tuarios continuaráõ a escrever perante QS respe
ctivos juizes, vencendo os emolumentos mareados 
nos seus regimentos. 

cc Art. 2. o Fi cão r&vogadas as dispo~ições em 
conttario. 

<t Sala das sessões, em 27 de Junho de 18!6. 
-Cerquei!"<' Leite.- Dr. Françq Leite.- Moura 
M aga/hlie~·. , 

A pritneira parte foi approvada, e o pr,,jecto 
julgou-se objecto de delibernção, a mandou-se 
imprimir. 

<< oi\ commissão de pensões e ordenados requer 
que !lejdo enviados ao governo imperial a petcção 
e documentos pertenc11ntes ao cidadão Jo~à A.n· 
tonío Dam:tzio, otficia{ aposentado da secretaria 
de estado d•>s ne~ocio~ d'' guerra, atlrn de que 
o mesmo governo ioforzne.a esta caznara do oecor
rido sobre a pretP.nção do peticionado, e habilite 
assim a cc•rnmtssao a exarar o seu parecer. 

« Sala das coromis~>ões, lq de Julho de 184.6.
Peixoto de Brito.- M. J . Valdetaro . - T. A. de 
Alv().renga. » 

Foi approvado. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

l!.ECONHECIME){TO DE FILl:tOS ILLEGITntOS 

E>~tra ern terceira discussão o projecto de lei 
sobre reconhecimento de filhcs illegitimos e sua 
successào á herança. 

o tsr. 1\'.Z:endes da. cunha. : - O e.aao 
passado, Sr. presidente, entrando em di'i!eussão 
este projecto lembro-me que fiz al~mas obser-

1 

vaçõe>J sobre os arts. 2o e So, Escuso de as 
reproduzir, porque é prove.vel que alguns dos 
nobtP.S deputados se levantem para Jiemonstrar 
til." victoril.lsamente, com() eo não pude, os perigos 
que elles podem levar â honestidade publica, á 
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dignidade da união conjugal, e por consequencla 
á sociedade inteira : occupar-me-hei. por agora, 
com o art. 4•, cuja limitada disposição me parece 
tão ínsuffi.ciente c<>mo injusta. 
_ A . legitimidad~ dos nascidos da união conjugal 
1mplica necessanamente o reconhecimento de seus 
pais; no mesmo caso considero eu os legitimados 
por subsequ~nte matrimonio, e a legislação fran
ceza é tão sabia e tão prevident<3 nesta partt~, 
que não ndmitte o reconhecimento posterior no 
matrimonio, afim de evitar reconhecimentos sug
geridos pel<) tf)rror, por contemplações, e mesmo 
pelo recíproco amor dos conjugas : os filhos ílle
gítimos, que não têm o reconh~<címP.nto expresso 
da seus pais, devem ter um reconbecimerat<J tacito, 
o qual e equivalente >l uma declaração expressa, 
se elle fór derivado de factos, que suppõe exclu
sivamente as affeições e os deveres da paternidade. 
O r~couhecimento, por consequencin, é quanto á 
mim, uma condição que as leis e a razão têm 
ligado aos f,,vor~s e interesses que ~eguem ao neto 
da legitimação. 

Por6m, pun..to por um pouco de parte o reco
nhecimento, eu procuro sómente saber quaea são 
os fundamentos da legitimação por occasião do 
rapto. Não tratarei dos inconvenientes que pod~m 
resultar de uma pate.rnidade, por assim diz11r, 
forçach, e, o que é peior, de um estado duvidoso, 
na opinião publica, e mesmo do legitimado 
pela constaotfl negativa de seu pai ; nã<) me 
occupflrei mesmo dos innumeros casos em que o 
rapto ou a ficção do rapto póde acolher preten
ções estudadas, immoraes e perigosas, porque 
isto nos lev·•ria a uma discussãiJ de cnnjecturas 
bisarras e hypothese~ gratuita,; que estã,J qnasi 
sempre fóra das regras e dos principias : eu 
procu~o sómente saber qual o fim que SH propõe 
o pro)ecto nesta especia de legitimação, quanto 
ás pessoas :.~ quem ella se refere. Não se pódll 
dize!" que seja um beneficio ao raptor, porquP., 
se elle não reconhece o filho, nãu quer o bene
ficio ; ~ambem não !'.e póde dizer que seja uma 
pena 1rnpnsta ao rapto, porque a p1m11 se acha 
consignada no codf~<l penal, e não se podem 
accumul!u duas punas a um só delicto sem re· 
voltantll iniqniclade. Senatus censuit ne quis ob 
idem Cl'imen pluriõus legióus reus fieret. Além 
d1sto, a intenç:io de punir um terceiro nllo 
pôde servir d<.! motivo para dar o est,•do civil a 
nioguem. Considerando o negocio ainda deb~&ixo 
da relação penal, e11 advirto que o codigo fez 
distincção do mod.J por que fõr feato o rapto e 
da condição ela rapt11d '1 ; distingue o rapto d., 
uma virgem per seducç:io, e de outr:l qualquer 
mulller por violencia ; na primeira hypothll.;e só 
impoe pen11s sendo a raptaria menor de 17 annoa, 
porque depois desta idade a lei considera a raptada 
com todos os recursos da intelligencia para re
sistir ã seducção, e por cGnsequencia do accôrdo 
m~lícioso no delicto; mas o projeclo não distingue 
nada. Será uma reparação Ja injuria feita á. 
raptada pelo parto? Creio que não; porqu~ a 
deshoara do parto só póde desapparecer pela 
santidade do matrimonio, o que o projecto não 
suppõe. Serâ em beneficio ao ínnoc~nte ? Ss é, 
o que cumpria era decretar que todos os illegi
timos, adulterinos, incestuosos, sacrilegos gozas
sem dos direitos de legítimos, porque todos são 
igualmecte innocentes, e por consequcncia iguaes 
diante da lei. 

Mas se os fundamentos da legitimação pelo 
rapto não consistem nas observações que acabo 
de fazer, então não póde ser ~lltro senão a 
presumpção da paternidade; mas qual é o fun
damento desta presumpção T Dir-me-b.ão: o parto 
da rapto~da pela coincidencia; temos pois a pre· 
sumpção da paternidade fundada ua cobabitação 
presumida, e por consequencia uma presucnpç1io 
fundada em outra presumpção, e esta segunda 
pre~umpçiio fundada ainda em uma terceira, que 

é o parto da raptada devido a essa cohabltação 
com o rapt•)r. Note-se que o projecto não faz 
d~p<mder a !P.p:itimação, nllm do modo por que foi 
r,~ ito o rapt<l, nem da condiçã:o da raptada, seja 
ou não uma virgem, s~ja embora uma mulher, 
cuja reputação relevtJ todos os excessos da impu
dicicia habitual ; e neste caso, não é verosimil 
que nos dias anteriores ao rnpto se dessem factos 
que pu ·lessem occas10>nar o parto sem que a 
anterioridade ou a di!Ierença de dias possa entrar 
nos calculas da coincidenc1a 'l Mas, seja qual fõr 
a conrl.içi'io da rapt11da, a coincidencia não póde 
ser um indício cexto da paternidade, porque nada 
até hoje se tem podido fixar precisamente sobre 
o tempo da concepcão, temp') que a natureza CQbrio 
de mysterio tal, qua nem a sciencia, apezar de 
todos os seus progressos, nem a experiencia na 
im:nensa variedade de suas relaçõa>~, seus exames 
e resultados, nada tem podiJo prescrever até 
hojA satisfactoriamente a e:~te r~speito. Non res
pondet ad propositum , nec ad diem certam 
{ecunditas. 

As leis roman:ts, d.a cuja sabedoria. não se póde 
duvidar, nos: off~recem duas decisões contrarias 
sobre o íntervallo necessario eutre o parto e a 
concepção: uma é a lei terceira : de suis, et 
legitimis hcm·edibus; e a outra, é a lei 11 : de 
statu hom.inum. Pela primeira, se exigem in
disp~nsaveltn>Jnte seis mP.z"s e dous dias ; pela 
segunda, sete u1ezes complet<1s ; uma e outra 
fundada na autoridada de Hippocrates, e am!l:\s 
fizerão seih, e tiverão grande numero de pro
selytos. 

Mas podem-me objectar dizendo que as leis 
c i v as, parR resolver as questões desta ordem, cos
tumão fix>lf um praz•J necessario para estabelecer 
a coiucidencia legal. Lembro-me, .Sr. presidente, 
de ler em um livro, de cujo autor não me recordo 
agora, qu~, sendo a natureza independente dos 
calculas do legislador, o prazo legal m•1rcado pelas 
ll:!i~ civis niio tem s~rvido senãó para estabclec~r 
a necessidade d~ illudar a mesm'1 lei, afim de 
não offender os dit·eitos da natureza e constranger 
a coneciencia dos juize,;, convenendo a justiça 
em méra f11tal1dat1e. Mas, dado o prazo l~gal, 
que nii<J podemos Jeixar de reconhecer qu~ foi 
estabelecido pelas leis, digo ainda que este prazo 
legal não póde serv1r senão para res•)lver as 
,Juvidfls quP. se podem suscitar sobre a applicação 
dos direitos já estubelecid<ls, mas não paro. esLa· 
btJiecer um direi~o qull u:iu dtlpende da vontade 
do lsgislador, ma~ do um facto sobre cuja 
veraci<tadP. Sú disputa, póde servir para resolver 
uma ou outra dJfficuld~td<1 que l'!e opponha ao 
gozo de um direito já existente, como no caso ern 
qufl se questionas3u S<lbre o tempo da concepção 
de um lP.gitimo filho, pvrque fõra imquo e sum· 
mamente perigoso que, por uma circumstancia 
que uào inüue muitas veze~ sen:io apparentemente 
sobre a verdade, ficasse privado dos direitos 
inh~rentas aos que nascem da. união conjugal 
:•quelle que della na!iõceu, mas que niio pôde servir 
P••ra a concepção de um direít'l que se não tem, 
mas que se pedG. 

A legislação franceza, qus tambem admitte a 
legitimação pelo rapto, quer que isto se f.,ça sobre 
a demanda das partes interP.ssadas, afim de que 
o negocio sej" submeltido a outros exames; e 
não se faça do r'•pto uma excepçào absoluta á 
regra da indag11ção da paterniJadtl, e neste sen
tido os redactores do co•ligo civil dos francezes 
disserão qud o rapto e a coincidencia não provão 
gufiicientemente a paternidade ; mas servem, e 
unicamente servém para aut,Jrisar ao juiz a for
mar a su.1 convicção de tvdos os factos, de 
todas as relações e circ:umstancias que precederão 
e acompanhárão o r~t.pto. lst\l é o mesmo que 
se cont.én1 no art. 3!0 do mesmo codigo: « Fica 
prohibída a indagação da paternidade no c_aso de 
rapto: o raptor s'lbrt~ demanda rtu pRrt"s 1nteree-
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sadas, coincidindo a época do rapto com a épo~a ' 
do nascimento, poderá ser declarad.o pai do 
infante. » A palavra-poderá-é facultativa ; de 
modo que, pelo codigo francez, o rapto e a 
coincidencia são os factos que legalisão a inda
gação da paternidade prohibida em regra, ser· 
vindo elles mesmos de elementos de prova, que 
com outros podem t'stabelecer uma prova plena, 
mas que por si sós não provão sufficiente
mente. 

Temos pois a presumpção de paternidade, fun
dada em uma serie de presun:pções, que são 
outros tantos factos ; porém factos provão-se e 
não se presumem ; a paternidade ·presume-se, 
porque não é um facto, mas urna qualidade que 
deriv:t de um facto, mas de um facto certo e não 
presumido. A legitimação dos filhos tambem se 
funda em factos, e factos certos, os quaP.s são a 
manifestação de todos os signaes do amor paterno, 
a pratica constante dos deveres respectivos, e 
outros actos que r•·o"Víio exuber'lntemente RS reta. 
ções de pai para fiiho. Ainda não é tudo, porque 
temos que a presumpção cede á verd~de, e é 
sempre uma vertiade contra o que se presume 
aquillo que essencialmente contradiz a prcsum· 
pç.ão. 

Ora, no caso do rapto, vós dizeis que tendes 
inJicios certos de qne o filho da raptada tambem 
é do 1 apto r ; ma" apparece este dizendo: -Não, 
não o tenho por tal ; - onde est:i mais aqui a 
presumpção, a não se dar em factos anteriores 
que provem um reconhecimeato tacito, pr,los 
quaes se possa razoavelm••nte attribuir a esta 
negativa um caracter maliguo contra um dos 
mais go>nerosos inslinctos da natureza como é o 
amor paterno, ou pelo menos, a niio ser o raptor 
convencido em juizo publico da paternidade por 
factos tão notorios, con,tante~ e decisivos, que 
possão dar á jecisão judiciaris toda a força moral 
de 1:1m v~rdadeiro reconhecimento 'l 

Porém, Sr. pr.;sidente, eu n>io concluirei sem 
chaC'lar a exame a ultima condição que o projecto 
impõe ao raptor como que se fosse legalmente 
reconbecidv. Eu aqui vejo um reducto mexpugna
vel levantado entre o raptor e o seu direito de 
defrlsa ; VPjo, além disto, Sr. presidente, uma 
prerogativa e um privll <" gio que se concede ao 
filho da raptada e a l'Sta, mas de que goZ>l o 
filho da mulh.e~ ca~ada ; p<•rque, provado o 
rapto e a conlcldencla, segue-s" n~cessariam~nte 
o reconhecimento; e o reconhecimento, uma vez 
feito, não pódtl maill ser contestado: a doutrina 
contraria imiJortaria o mesmo qu~ submett.;r a 
un,a controvcr,la interrninavd um direito que ti 
a fonte nat';lral da felicidade das famílias, 09 por 
con!lequ~ncla uma das mais solídas bases da 
sociedade. l\1as neste caso não e:;Lá o filho da 
mulher casada ; porque, não obstnnte já nascer 
com _a presumpçlio legal da paternidade, que é 
o mrus que a legitimação IJóde da1 ao filho da 
raptada, toJa~ia as leis civis prescrevem os casos 
e o tempo em que a pateruidade daqu~>lle póde 
ser_ contrariada pelo marido de sua mài. E com 
razao,. porque o legislador estaria em completa 
oppos1çao com os principaes elementos de direito 
se fizesse prevalecer uma presumpção, ainda 
que legal, a uma prova positiva ; então em vez 
de S1l;Sten_tar a dignidade da união conjugal, elle 
a av11tar1a se o matrimonio pudesse Strvir de 
pretexto para legitimar um filho que aos olhos 
do publico, convencido por circumstancias decisi
vas, . nàv pertencesse ao thoro conjugal, porque 
a le• que. nos quizesse impôr a (\brigação de 
crer ~ ace1tar aqUillo a que se oppoem as leis 
pbystcas da natureza e as leis nH•raes da intel
lígtncia seria, náo só vã e derisoria, mas tambem 
iniqu.a e tyrannica. Não se póJe dar a uma 
meutua evidente o caracter e a força de uma 
verd~:~de demonstrada. 

Aqui previno eu uma objecção que se me póde 

f!lzer, e é que tambem a respeito dos filhos lep:i
timos nós não temos certeza senão do facto do 
easamento, e não dos outros consecutivos de 
que vem immediatamente a prole. Esta objecção 
não te~ mais do que uma força apparente, porque 
n fé que os esposos mutuamente se devem e se 
promettem á face de Deu~, e por consequencia a 
fidelidade qutl a esposa deve a seu esposo, nos 
dão a certeza moral de que forão guardados os 
direitos e OR deveres do thalamo emquanto o 
contrario se não prova ; e por consequencia, 
logo que apparecem filhos, são necessariamente do 
thoro conjugal. 

Voto contra este artigo, voto contra todos os 
outros do projecto. Voto contra o projecto. 

o Sr. RebouQa.s:-Ouvi ao honrado membro 
dissertar muito s•1ure o artigo que determina que, 
coincidindo com a época da concepção a do rapto 
da mài, seja o filho illegitimo havido por filho 
n!itural do raptor ; tendo-se assim a prova do 
rapto como equivalente a qualquer d<'s princípios 
de prova por escripto, que nos artigos antece
dentes se prescreve pqra que uma acção de pater· 
nidade natural tenha lugar perante as justiças 
do paiz. Ora, se o honrado membro não quer que 
na serie dos princípios probatorios, estabelecidos 
no projecto, entr" esse do artigo, que refutou, 
proponha a sua ~xtremação. l\1a~ concluir dahi pela 
negativa ab~oluta d·.l que não devemos prescrever 
os meios mais obvias e apropriados a estabAlecer 
um juizo, a admittir uma certeza moral da filiação 
natural nos casos que est<l projecto pretende 
~> stabelecer, para mim é cousa extraordinaria I 
D,,sde o anno de 1814, em que estudo o fôro 
judicial, ainda não vi que alguma acção se 
propuzesse para que um filho tive.;se de~i~nada
meute um pai ou o pai o tive~se por seu filho; 
tod,,s ellas são de petição de herança, e quasi 
sempre pretendendo os filhos ter por pais os que 
são mais bem parados em cabedaes, em meios 
de fortuna puramente matllrial. 

As l~>is do pe.iz estabelecem · os CPSOS em que os 
filhos naturae11 devem ser assim julgados para 
herdar a s eus pais em determinadas circum
stancias, ou para obter alimentos civis ou naturaes 
~ómente. 

Mas as leis do paiz, como se ba irrecusavel
m ente demonstrado, não prescreverão nenhum 
meio probatc.rio. Os meios probatorios são presu
midos, conjecturados e expostos pelos juriscon
omltos; admittem-se na pr~:~t•·- ~ do fóro, e entretanto 
algum; delles incompatíveis com a moral publica, 
e de um resultado incertissimo, julgando-se filhos 
os que n ão o são e excluindo os que na realidade 
são. E deveremos continuar desta maneira ano
mala e excentrica a toda a luz da evidencia 
jurídica, demonstrada e recebida por todas as 
nações civilísadas? 

Desejaria que .se mostrasse se não é justo e 
conveniente que se estabeleção os meios de re
conhecor-ee moralmente a quem pertencem os 
filhos ; sa tlsses meios, dependentes de algum 
principio de prova por escripto, como prescreve o 
projecto, são incompatíveis com a moral publica 
ou contrarias á sorte e bem-estar dos filhos natu· 
raes ; se esses meioR, em vez de serem favoravels 
á consciencia dos juizes como um crlterio o mala 
conducente á certeza moral do um facto, allâa 
reservado aos arcanos da natureza, ado, pelo 
contrario, agentes de con[•lsão, um mRl ã aaml· 
nistraçào da justiça e ás convenlenci&il aoclae•. 
Mas nada disto tenho ouvido. D<:mais, a pl&rte do 
projeeto que continha alguma innovação a re11peito 
da distribuição da herança, já foi supprimlda 011 
rejeitada na segunda dis~ussão ; o que ~em pois 
este projecto tle inconveniente que se não possa 
agora corrigir ? 

Senhores, par11ce ·me que não queremos ter 
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Je"'islação nem reforma alguma : que tudo deve 
fi;ar na incerte:.:a, suj .. ito tiO arbitraria I 

J\1:esmo algun.; d<~quelles S<'nhores que deveriiio 
inttlre~sar mais em que se estabelecessem regras 
para firmar sua eonscieucia, para irem de accordo 
nos seus deveres com os le:Ht.imos interPsses d;IS 
partes sujeitas ao seu juizo, parece preferirem a 
incertezR, absolutamente in.:erteza, todos os ele
mentos do arbitraria I 

O SR. FERRAz:-Quem disse isto 'l 
O SR. REnouç.o.s:-E' o que se dá occas ião a 

deprehender do que ''ejo ; pois que se os senhore;; 
são, como os rP-conheço, tão illustrados na ma
teria, porque não emendão o projecto? J?orque 
niio formulão suas idéas 1 Porque se refusao aos 
exemplos das nações civilisadas com quem apren-
demos o que sabemos? _ 

Mas não: rejeite·se o proJecto, espere·se por 
uma reforma geral; pois que egta lei só trata 
de um objecto em particular. Perguntarei ainda 
se essas nações gra.nd~s.. ~esmo. ao fazer seu~ 
codigos, nos os prmc•p1árao 111g1slando pm· ca
pítulos T 

Nós sabemos como ae r~z o codigo civil da França 
comprehensivo das disposições d~ que nos occu
pamos. O illustre Carnbacéres apresentou '> s_eu 
primeiro projP.ct<) no anno segundo da repubhca 
em nome da secção de legislação da convenção 
nacional ; o segundo teve lugar n0 anno quartv em 
nome da comrnissiio de clas8ificaçào das leis do 
conselho dos quin!Jeotos. Os dez primeiros titulos, 
depois de dissolvido o dit" conselh:), revistos pela 
sua comrnissiio legislativa, forão no anno oitavo 
apresentados pelo representante do povo Jacque
minot. E emfim do pruprio codigo civil da França 
se vé que <1'> seus titul•JS desde o primeiro forão 
sendo pr,muJg,,dos á proporção que adoplados. 
Semelhantea.eute os outrns codigos contém muitos 
capítulos legishldos desde a constituinte até a 
primeira legislatura, e da couvençào até os .~on
selhos. E nós pareco)remos capazes de nem leg1slar 
as condições probatorias das filiações uaturaes I ..• 

Mas, emfion, prevaleça o pretP.Xlo, rejeite se o 
projecto, porque não é uma lei geral! Entretanto 
quern poderá negar seriamente a necessidade de 
legislação a este r~speit" acorumodada aos dl3veres 
e ás convenieucias 'i Que occasiào melhCJl: para 
faz,•l-a '! Tendes a bas .. , tendes a opportunidade, 
formulai as vossas idéas, aprcseutai-as, di::;cu
tarnn!-as ; tratemos de dar alguma cousa ao paiz I 
Não reduzamç.s a eamara dus deputados a uma 
cummiss:io do p;ove.rRo par•l appruvar impostos, 
para aulorisu.r desllezns, para approvar pen-õ~s, 
para ju~Líficar abaurdos, escundalos e altentados 
dll raz:in puiJlic:l. 

A Jegislaçiio antiga é incompatível com as luzP.s 
do seculo, continua a Mrroer a sociedade braz1leira, 
já niio pouco sobrecarregada de todos os vicias 
da degeneração do systema repmseotativo. 
Fic>~mos com toda a rudeza de um paiz novo e 

adquirimos todos os vícios d,,, paizes velhos e em 
decadencia I ... 

CJmo nenhuma razão vejo que contrarie ao 
projecto, codinúo a votar por dle cow toda a 
convicção da minha alma. 

A discussão fi~a adiada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
ORÇAMKNTO PA FAZENDA 

c .,ntinua a discussão dos artigos additivos ao 
orçamt~nto com as emendas apoiadas. 

o Sr. Ferreira Pe:nna:- Se o nobre mi
nistro da fazenda, que se acha presente, quizesse 
manifestar a sua opudão sobre a parte do discurso 
proferido hontern !Jelo illustre deputado do Pará, 
relativa av11 aupprimentos devidvs ás províncias, 
eu r~aervur-tue-hia para fallar depois de S. Es:., 
porque, tendu de tratllr do mesmo objecto, não 

Tu)) · 11 

desPjo co,,trariar as vistas do governo. Se, porém 
S. Ell:. não. julg~ ne:cessario tomar já a palavra: 
cn passarei a JUStificar um art•go additivo que 
tenho de mandar :'t mP-sa. 

Em urna d<is sessões anteriores, Sr.,. presidente 
eu tive a honra de cbaonnr a attençãt) da camara' 
e particularmen le da 1! com::nissão do orçamento: 
sobre uma repr.,sentaçao da assembléa legislativa 
provincial do Espirito Santo em que pede que 
se mande pagar áquella província a quantia de 
46 contos e t:~ntos m11 réis, quo o t!Jesouro nacional 
a!nda lhe ~eve de supprimentos decretados por 
di versas le1s ~como se vê de uma conta organi
sada oa respectiva tbesourarin de f~cnda. Um 
dos illustres membros do commi:>são tão conve••cido 
ficc.u da justiça desta reclamação, que rnanifeHtou 
o desejo de deferil·a por meio de urna emenda ao 
orçamento, mas os outros entendêrào que mais 
convinha proceder de acc'Jrdo com o governo 
pedindo·lhe ainda inf.,rmações, e isto se f<z po~ 
um requerimento qae foJi approv .. do ha pouco' 
di:ts. Eu esperava que estas informações viessem 
ainda a tempo de decidir-se o negocio por occasiiio 
da 3• discussão do orçamento ; m~s, receiando 
tambem a demora que nisto póde haver, e obser
vando que o nobre deputado p ~ lo Pará apresentou 
um artigo contendo igual providencia para a sua 
província, cão desejo que o meu silencie seja 
attribuido a descuido, nem que p .. r falta de lem
brança se deixe de fazer prompta justiça á pro-
víncia do Espírito Santo. . 

P.na tornar mais clara e concludente a minha 
exposição farei recordar a. origem dos suppri
mentos ás províncias , revendo as ~isposições 
legislativas que lhes dizem respeito. 

Foi a lei de 2"2 de Outubro de l!:s36 a primeira que 
os concedeu, dizendo no art. 23: « O governo 
snpprirá desde jà pelos cofres da. renda geral o 
deticit das províncias cuj <S rendas não chegarem 
para suas despezas, nã" excedendo porém o sup
primenlo á diff~reoça que houver entre a despeza 
proviucial fixada pela lei de 8 de Outubro de 1833 
e a rsnda que fui deixada a cadt provincia ,pela 
lei de 31 de Outubro de 18:35. » Ora, pela lei de 8 
ae Outubro de 1833, era fixada a despe:>:a provincial 
do Espirito Santo em 42:940S, e comparada esta 
somma com a renda da província, entendeu o corpo 
legislativo qub o supprimento devia ser de 20:000S 
annuaes, e assim se deterolinou nas leis de orça
mento de ll:SS7 '' seguintes, até que, pela de 21 de 
Outubro de 1M3, fo1 elle reduzido a 16:4008 para 
o exercício dtl _11>4o-18H, e a lO:OOOS para o de 
1841-1815, no fim do qual .:ess•)u inteiramente, 
sem que todavia o cofre provinciril rec.-IJesse to<.tas 
es9 :1S quuntias votadas. Ainda descontando-se 
daquella somma de 4~:9IDS o or..tenaJo d•J presi
dente da provinciu pt>r se!' pago pelo cofre geral, 
e os vencimentos do cons<!lbo da presidencia que 
foi extinctu em 18!3!, não seria possível reduzir.se, 
sem gravissirno detrimento do serviço publico, a 
despeza propriamente provincial, porque, além de 
serem jà esca:~sas e de ~tbsoluta necP.ssidade as 
qullntias consignadas na lei dH 1833 para os 
diversos ramos da admin~stração , ar.cresceu a 
nova desp~za a fazer-.se Cllm a assembléa legis
lativ,i provincial e com a repartição de fazenda. 
Tão minguada porém tem sido a arrtcadução, que 
a asst:!mbléa provincial vê·se na dolorosa neces
sidade de cerce~ r essas mesmas consignaçõas, já 
tão diminutas, como facilmente se conhece pelo 
exame e comparação das diversas leis de orça
mento. 

Na que regeu do lo de laneiro ao fim de De
zembro de 1845, época em que ainda se contava 
com o supprirnento de 10:0005, foi a despeza da 
província fixada em 36:029S, e na do corrente 
Nnnv reduz•da a 32:6638. Ntllao~ se consignão para 
os objectos que mais podem infi . .dr na prosperidade 
da pruvincia, como sejào a abertura de estradas, 
a catechese dos índios, o culto e a instrucção 

2 
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publica , etc , quantias iguaes e ainda mA- • 
nores do que aquellas que havia decretad ·J a lei 
geral de 1::l33; supprimio-sfl ~tte toda a desp~ZI\ 
que se f.u; u~ com a. força p<>licial, bem como a 
verha da~ eventuaes; mas nem assim é possiv~l 
reali;;ar todas as consi~nacões por falta de r<Jceita. 
Daqui procede o estado de d~solação a que 
se achão reduzida~ as mRtrius da provincia: a 
de Lín!Jares , dessa nl!scente povoação qu~ tão 
digna se faz da o.ttenção do governo, pois '1UO 
a sua posição sobre a marg«m do rio D >ce 
a habilita para ~er algum dín o emporio de 
interessante commercill , já cabio por t erra, e 
assim vê-se o pnrocho na nec< ssidade de ce
lebrar missa em uma casa particular, por não 
haver ali i outra igr .. ja; a de 'N·JV><- Alme:na, ql\<l 
faz parte da um gran,Jo editicio l e vant~'l"' pdo 
zelo e c"nstancL1 dos :<ntigos padr<l ~ jesuítas, t~r:\ 
bem brevemente a mesma sorte ; a da fiore::.centJ 
villa tle It ·opemerim apenas serve pr• •visurilllrJ<"nte 
e muít\' mtü paT >\ a celt:bra<;ãtl dos ül'ficio:; divino~ ; 
c to.tas as outras exigem repar· •S n1ais ou. meuo~s 
consideraveis, cuja falta contribuíra sem duvida 
para R sua total ruina. 

S e se considera o estado das pri~ôes e de outras 
obrns publicas, 'l'.i! ·se que clle é i:;ttu1lrnent., las· 
timoso, começando pela mesma capital, onde nii:o 
tem sido po~sivel cons ervar ns que o~ antigos 
baviã'l fdto n~m co n.;trun outras de ahsolut>\ 
necessidad e , como seja uma ponte qtle dê com moda 
passngem de um para outro bairro. De tudu 
quanto refiro, e que cbsHvei com vedade1ra 
mag•la, são tambem testernu,.has alguns d.•s meots 
hnnrados col\egas q11e aqui se achiio presentes e 
que me precedet·ão na a .tmini!ltrao;ão da pr .. vineil\ 
(apoiados) ; elles pod•Jráõ dizer qusnto é afilictiva 
a posição do ndmini~tnt.lor que, nutrindo sinceros 
desej ••~ de ft~zer algum bem aos povos, 11âo póde 
dispór de quantia alguma para acndir âs suus 
mais urg.,ntes necessi..ladtls. (.1poiados.~ 

Trata ·So actunlmente naquella provincia de dar 
impulso a uma em preza que muito pó<ie contribuir 
para o desenvolviwenttl d e su'1 prosperidade, 
isto é, a abertura de uma e~trada ,:.ara l\Iina,.., 
qu~, cn r~:eçada em 1814 pelo go.-ernador Francisco 
Alberto Rubim, p,<r esse nom~m que com taoto 
zd., e conRtancia se empenbára en1 prnmovtor os 
melhoramentos mat~riaes do p 1iz confiado á sua 
administraçilo (apoiados), esteve por rnuit<~ tempt! 
em abandono p ., r f><lta de meios, n:1o 0bstantfl 
os desejos e esforç•ls dos S·~Us su.cces~ores, até o 
anno de lSH, épuca &lll IJUC tlll n'ovo corue.,:àrào 
os trabalb.<>s com alguma r •;::;ul:lri.ia.lt). 

As vantagbns qn" el\t>< P.mpro•za dev<> trnzor á 
agncultura" commerch rlai< província;; dü E-<p1ritn 
Santo e Miua~·G~raes, acl~>i·> ·se h>tbtlm~nte 
demonstradas em nmn excdlt>nt-3 m•,mor ia •to 
nosso honr><do collega o Sr. :\1achart .. d~ ültv.:ira, 
que corre impressa, e eu que já tive occasiào de 
percorrer toda. a estradfl dl:ls ·1" a V1ctoria atP. a di
visa de Minas, seria agora o primti ro a pn1pôr uma 
consignação especial para a sua continuação, senão 
enten<.lcsse que taes negocias devem ser aprese11· 
tados e pNtnovido'l pelo gov ... rnn, e não por t\m 
ou outro deputado individualmente. Espero porém 
que o nobre miuistN do imperio, tendo em vi~ta 
o relatorio, planta e mais esclarecilllent"!\ que 
já tive a honra de submetter A sua conRidüraç~o, 
não duvidará aux1liar esta e.nprPZa cn·n alguma 
quota da consignaç:io votadu para a~ •lbral! g..raPs, 
pois que é bem ll)O·llca n 'lU>~ntia qu e ~e faz 
índisp~nssvel para os tt';Lbalhos de ctlda anno. 

Poder-se-ha observar qui!, s~n.lo .. sta ubr;< 1-(>!rlll, 
não deve en~rar no cahmlo das de,_p ,.z ,ts pfl :uhareP~ 
na pr••Vincia do Espírito Santo, mHs f11ço della 
especial menção t"m o fim de m·1~trar que, seo1do 
geralmente reconhecida a sua utilida.ie e nutrindo 
a assembléa provincial os mais ardente~ desejos 
de auxilial·a por todo,; os meios a seu alcance, 

niio nôd11 de .<tinar-lh~ m1is quP. 2:000SOOO na 
u !ti<n·a lei d •1 orçau1ento. 
~.~ snccinta ex.po.-üç:l.o que tenho feito do estude 

financeiro da pr.,víncia, parece-m'' que haveria 
b·•m fuud!!.nJento para que etl reclamasse não só 
o paga rn ent•J das quantias j:í decretadas por lei, 
que elle deix.'l tl di! rec,..,bPr, mas ainda a conti
nuaçiio -<i<>s supprimentos qu~ ces~áriio em 18!5, 
porqne e~tou convtncido de :jUfl uma vez quP. se 
r econheça qne a divis>1o das rendas feita p~la lei 
de :H ele Outubro de 1835 não foi igualmente 
lw:1efica para tod.1R as provmcias por serem 
dh•ersas as s uas circumstaucias peculiares, c que 
qtlalqu~r dellas, aind>l r~gulando as suas despezaR 
com a mais rigor .. sa econ (•mia, e até supprimind•.l 
algu•niiS de nbsn luta nec;!,;,;iÕ.«· l~, como se u\:)s.,rva 
na do Espirito-S tnto, não pód e arrecadar renda 
su!lici ent" pAra satisfazel-as, cU!I'pr'.l aos poderes 
supr~mos acudir·lhP com medidas adequadas 
:apoiados), e niio cous~ntir já mqis que vâ em 
pr •• gre:;so a ~ua de.:adencia (apoiados), poi,; que 
tsso seria contrariv a todos os fins da nos~n as
sociaçào política, e incortopativel com os principias 
qUA servirrio d~ base ao acto addicional. 

Não 'I'Ri porém tão longe o m eu pedi ,lo, porque 
apenas se limita ao pagamento de quantias jA 
decretada~ por lei, e com que a provmcia devia 
infallivdmentH coutar quan•io autori~ou cert"s 
d ·~ spezas, algumas das quues se reconb~ceu depois 
qu.~ deviiio sei' feitas pdos coff e$ geraes. (A.poia
dos.) So o corpo lq;:islativo c:lt>cidir esta questão 
c•>mo é de esp erar da sna justiça, ~licaráõ satis
ft!itas al~umas das mais uq;:~ntP.s nt>cessidades da 
prov1nci.• emqtlanb s~ cuida de melhorar as suas 
imposiçõtls, <:l de desenvolver os elementos de 
pr•> Sp••ridade qtte ella pussue. 

E' li-.la e apoiada a seguinte emenda do nobre 
deputauo : 

u O groverno P. antorisado para pagar ã pro
víncia do Espirito-Sant<l a somma que o tbesouro 
nncionat ficou a dever-lhP, de :~upprimentos decre
tados em diver>as leís geraes d •) orçamento dus 
ailnos de 1836 a 1843. 

'' Paço da carnara do~ deputados, 1° de Jnlho 
de li:H6.-H. FerreiYa. Pe,.ma. >> 

O SI". Rodri~uo" do" santo10:-Sr. pre
si.hmt•·, o discur~o que h•>ntt>m proferia o meu 
nobre amig•>, députatlo p elo Para, recla~nndv a 
in<ien>nisaçâ•> <I•' algumas quantias que o thesouro 
g~rat .leve áquella pr«vtncta, fez nascer em mim 
'' des.,jo •le, por oneu tnrno, chamar a attenção 
do nobre ministr·.> da fazt:uda sobre a necessidade 
'ltt·' ha de •> t!J,,so~oHn publico nacional vngar 
qna•1to a • •tP.~ aquillu qut• de v.; {> província de 
::;. Paul· •-

Sr. pre,id qn te, a casa !'ahl\ que 18!'2 forão <iis
truhiJo,; dos c"frFS pruvinci;;es d•• 8- Puulo 200 o 
ta. , tos cont .. s, que pa<s:\riio a titulo do ~n1pr~st•m<> 
para ,. caixa geral. Não e preciso dizer á casa 
que esta distracção ou pas~agem foi ut>cess<tria· 
ment'l illel);al e arbttraria, por•JUe não havia lei 
algurna qu~ nutorisasse o presitiente da provincia 
a fllzer emprestimos das rtndas provincíacs ao 
c«fre gtoral ; porém ist•> é questiio que já esta 
prejudicada, e jã. não pódt.! ter mutto interesse, e 
por tll~fl irei dirl'lito ao facto, o só me occuparei 
deliP. para p•' dir que o no1Jr11 milli~tro observe 
para com a provi••ai8 de S. Paulo a•jUi!lo qu~;~ 
é de r1~orr..sa justiça, a'luillo 'lue e!ltll d<>cretado 
ern lei, •• <l'juillo fjll~, ap<-zar •l6ludo ISto, ntio tem 
&• ·I•> oh~crv , ,lo llté o prr,~.,,.I. ,J. 

Em virtu•!e do> t eclull:h<;<io ou representaçiio, a 
camara dus Srs. d~puta.ios. ou, \""r outra, \\ 
ass~rnbléa geral, det••rrninotl em 18H que pelo!J 
rn~ios decr~tados p11ra rP.alisar o credil••, se P'l· 
ga~se o que s•~ d~via á provincia de S. P~n[o ; 
entretando esta disposição ~xpressa da lei não 
tem sido snl'ticiente para que a 'Provincia de 
S. Paulo tenhll ;,id<J . indemntsada desta quantia, 
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que tanta falta faz para a satisfaçi'io e provimento 
dP sulls nAce";,idadPs, Para mostrar á casa a 
urgPn cia qu~ ha d P st~~ pa~nnteTJto, nfin julgo sP.r 
nAce~sario alg<lm i~ t~ utra consid.,rp.çiio mais do que 
PSt:.l qu " vou ~<xpo r . Iuf ·rrn o !l. '-:tSa •JU (l no orça
mento dl:'crda•l co " ~t . , annn r.:alisa ·se ""' ddi<:it 
de ma is de 21)0 :0005, e qu e a" < ~mbl ~a prnvincial 
eontou, pnra ;;uppdmir est~ ddicit, ~ou; a <t.ua .. tia 
que o thesouro go:rsl tl..,vn ~·uga r á caix~ prnvinch i
Portant•• é manif,sto qu r, a província v~r->:e ha 
P.m s "ri o~ •·mbara.;os lesde que o g•) V\HOO quanto 
ant•'S ·não trate d ~; saldar estE' sPU ~mp f: nhu_ N~m 
posso atinar com o motivo por que se tem adiado 
a execu~•ão da lei que man,.J.nl fazer este pagamento; 
mas e~t~ esp.,ci e de •·.,cnmrnen·:laçâ", que .iui>:O 
dev~r fazer ~o nobre m1nistrn, crei o que ha d e 
inrluzil-o a fiJtar a sue atte nçiio sobre o ohj •lct.o, 
e pr .. curar o mais bt'eVfllll ., nte pn~siv"l hab;lltar 
a pruvinóa corn o~ mei•1s necessario' para sa
tü;fazer âs snas neces•idn t.le~, . <iBt.; rminando o 
prompto pagam<> uto da quRntia que se lha 
dt'VA, 

T emeria muito, Sr. presidente, qu e, quando 
novas exigen<·ias se fizerem por parte rla província 
de S. Paulo, se resp<>ndes•e que e-sta quantia 
cahio em ~XP.rcici os finrlM, e ()Ue ~m conSPQUPncia 
era wister nuva autorisnçiio elo r.orpo legislativo 
pnra ella ser satisfeita _ MR~, Sr. pre<irlente, se 
acaso assim se respondes~e á reclan•açào da 
província, eu creio qne poderia destruir victo
ri.,sarn entA tsta objecção ; porquanto a casa sabe 
4ue se pôde dizer que urna quantia cahio em 
exerci cio findo, e portanto demorar-se o pagamento, 
a e"pera de novo credito do corpo lP~islatõvo, 
sómente quan•io se trata rle despPzas ordinarias 
ordenadns na lei do ()rçamento ; ma~ isto não se 
põde verificar ácerca de .tividRs reconhecidas <:lo 
thGsouro nacional, <lívidas cujo) pagam•mto foi 
decretado em l ei esp~cial : e portanto crP.io que 
poderei ficar tranquillo a este respo:tito; cr(>.io pnder 
esper~r que a adn.inistraçào não responda á 
prvvincia de S. Paulo que este credito cahio em 
exPrcicios findos. 

::)r_ prc~ident~, julgo tambem nl'ce~sario que o 
nobre ministro emitta a sua opiniiio sob1·A as 
emendas que sf'! tê rn apres~nt .. do, ;JPdindo suppri
m<'nt•JS para diversas provincia8. E u quo quBrO 
votar conscit•nciosamAutll nesta materia, quando 
vejo que a exp•)siçiio dos motivns com qu'l se 
justificou esta• em endaR t~m tBl ou qu~l probabili· 
da•te, devo nec.,!lsuriBmllnte dtoSPjar SHr e><darP-crdo 
por quP.m sobre isto pódll dar esclarecimentos 
complet011, isto é, pelo noobre ministro, que deve 
po,;:;uir tu<los os dattos necessarios para convencer 
a canutra da C•lnverliencia nu desc·mveniencia dos 
arti gos additivos que tei\detn a <lar certns sup
primr.ntos a algumas províncias. Espero, pois, 
por estas explicações para determinar o meu voto 
a rPspeit·•· 

Jll qne tomei a p·,lavra, Sr. presidente, nã.~ 
deixarei de aproveitar-me della ptua chamar a 
attenç:io do nobre rninistro sobre uma observação 
que julgo con'l'eniente sujllitar á cons1deraçio da 
casa àcerca do art•go additivo cfferecido pela nobre 
commissão, isto é, o artigo que det.,rrnina que as 
sobras aa rec!lita arrecadada sejào emprAgadas 
na amortização da divida int>Jrna nu externa como 
melhor pal'ecer ao governo>. Eu entendo, Sr. 
presidente, 4ue o facto de a commisgão deixar 
à discricão do g•)verno a applicação das sobras 
possíveis é. amortizaçiio da d ividi\ interna ou 
extsrna é por si mesmo benl significativo ; elle 
indica que a commissiio não julga a amortização 
da divida interna ou externa de necessidade tão 
urgente , tão palpitante , que niio possa ser 
adiada. Se assim é, se a com missão esta, 
neste p<1nto, de accõrdo com a opinião por 
vezes mani!eF<tada e aceita na casa de que a 
amortização da divida interna e externa pôde 
ser preterida ou retardada quando haja outras 

nec ,~ ss idaries que possão reclamar o emprego 
dest~~ fundos, en entendo, Sr. prPsidente, que ha 
nutras n e cessidad~.s que, na actualidade, devem 
recla~uar . o emprego das sobras que por· ventura 
!'OSsa 'l vrr a re••lisar ·se _ J :; tive occasião de 
o,b,erv :' r á camara que um>< das mais imperiosas 
nec.;ss :J ades d,. actualidad e é a r~g•meração do 
"''sso sy~tema rw>netario: -::ntão pond e .. ei que nós 
nada p•,di.nmos fazer de intere .. ante em prol do 
re~ t~bd~clrnP.t õ t0 d<> n0ss as finanças sem que, 
pr l! nPlr() que tuJo cuioia-semos de levar o no:<so 
sy.-t ema mc· n ~ t ar i · ' á·.1u ~ ll e gráo dll perf., ição que 
póde ;;~r de~ ~>jado. M>ls, ::)r. presidente, será 
p•>s;;ivel qu'l nó s tent,,mos qualqu"r rn t:lhnramento 
no nosso ~'Y't ema mon~tnri o sem que cuid~m o s, 
<1H ant•> a nt·· ~. de t '~' li r ur da circulaç:io urna boa 
parte da extran rdinaria somma de papr,J? Creio 
qu ~ !lào: a conti nuar tal estado d·• cousa,;, nós 
tf'remos corno certo, e parPce-me infallivel, que a 
dPpreci>tçã•> da nossa rnn <~ <ia papel continuará, se 
não cr<"s C•' r ainda mais. Ora, se i,:;to e <~xact.o, se 
p•> nemos contar com isto como cl'rto, é tambem 
evidente '}Ue tod ,•s as nossas operações financeiras 
tendentes a restab;,lecnr o máo estado de nossas 
fir:anç as hão de Rer embara<;a•1HS grandemente 
p~lo ~ stado d ~> sagra · lave l e ruin,oso do nosso meio 
circulaote . Para tP-ntar providP- nci:ls desta ordem, 
cui<lo quA antes dr. tudo d"ve mos tratar de limitar 
a circulação do papel reduzindo prudenten1ente a 
grande sornma que existil no merca.:to, Ora, a 
cireu!al)ão do papel nii.o póde ser limitada senão 
p~la r~tirada de snmmas corresponrlentes ás sobras 
f!Ue tivermos na no~sa rece ita. Entendi) que uma 
retirada perioJicR, const ante, de al guma somma 
de papel da circulação, ha. de produzir muito 
vantajosos resultados (apoiados), não só em re
lação ás necessiolades ordinarias no nosso tbe
souro, C.Jmo às ni3CP.ssidaclas mais que ordioarias 
do pagamAnto das aunuidades e amortisação da 
t>nssa divida ext•,rna. Eu entendo que, sempre 
que nosso papel fõr angmentando em credito, o 
thesouro poderá r~alisar com mais vantagem a 
satisfação dos divers<1S serviços que estão a seu 
cttrgo, e por outro lado obterá pelo menor pr~co • 
tu oi.> aquillo que tiver de comvrar; além disto, 
sempre qu9 o nosso papel fôr augmentando em 
cre.lito 'H nossas operaçõ P.s para o pagameuto não 
~6 Ii ns juros da no;sa divida como pBra a amor
ÜZt\ÇàO, s~>riào viz•velmente mais vantnjo!ias, por
•Ju e o cambio ha de resentir -se do augm•mto do 
credito de noRsa mo!lda, e elevando-s<l intallivel
mente a nosso favor, tornará mats faceis e menos 
nnerr, sas as nos~as tran:sacçõe5 com a praça de 
Londres. 

N:io ooderei dizer, em tbese, que a elevação 
ou baix1\ do cambio depende e<sencialmente da 
alta Oi.l. ba;xa do valor do nosso papel ; mas creio 
que ninguem poderá duvidar que o credito maior 
ou menor do nosso papel deve, di! algum modo, 
e na devida pro1porção, infl.uir para a alta ou 
ba ixa do ca::nbio; e assim sendo, é para mim 
P7idente que nii.o se poderá desconhe.:er a . in
fluencia que deve exercer na maior ou menor 
vanto~gem das no~sas operações em rela9&o á 
amortização da divida e ao pagamento dos JUros. 
(Apoiados.) Se são estas as consequencias oeces
sarias e infalliveis da retirada ou diminuição do 
nosso papel em circulaço\o, creio que devemos 
fazer todos os esforç:'ls para diminuir o quantum 
do P'lpel em circul~tciio : rn<Aa como é que nós 
dimir1uirernos o qwzntum do papel em circulaçiio? 
Não vejo outro meio senão o emprego eoostante 
de todas as quantias que possão sobrar de nossas 
receitas neste serviço. Mas não ~ i~to o q~e 
propõe a nobre cornmissão. A comm_rss~o propoe 
que as sobras provaveis ou presum1ve1s, q~e os 
Raldos que por ventura posaào restar depo•s de 
feitos todos os serviços marcados no orçamento, 
sPjão empreg~I<ios na amortização da div!da i~torna 
ou externa. Eu julgava porém de mais evidente 
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e eerta utilidade o emprego destes saldos na 
que: mil do papel: entendia ser mais proficuo 
retirarmos da circulação uma quantia, em papel, 
equivalente á que rE>stasse proveniente de sobras 
da receita deste orçamento. Assim nós consegui-· 
riamos, sem embaraço algum, todas as vantdgens 
que apontei, como devend-> resultar da diminuiçiio 
do quantum do papel em circulação. 

Sr- presidente, ail:da me prevalecerei da oppnr
tunidade para chamar a attenção do nobre mi
nistro sobre um artigo additivo que me proponhü 
mandar á mesa ; artigo, Sr. presidente, qu~ em 
minha opinião envolve interesses de grande valia, 
e que, a ser adaptado, habilitará a aJministraçãu 
a adquirir para o futuro vantagens incalculaveis. 
Creio, Sr. prtJsident<l, que ninguem poderá con
testar que o methodo por que nós cuidamos em 
supprír as necessi.lades dos diversos serviços 
que somos obrigados a decret,lr annualmente não 
é o mais perfeito; cre1o mesmo, Sr. pres1dente, 
que não se poderá negar que o systema que temos 
adoplado em relação ao provimento das nossas 
necessidades, não é o systema mai~ adequado ás 
vistas da constituição_ A camara sabe bailam ente 
que a cnnstit.uíção, s9 alguma preferencia parecea 
dar a algum systnma de imposições, foi sem 
_duvíd:l âs imposições directas. No art. 171 mui 
claramente se designa que os meios ordinarios 
para fazer face â$ despezas do estado serão ha
vidos:por meio das contríbuiçõ~s directa8; portanto 
é visível que os nossos meios orctinaríos para 
fazermos face ás nossas despezas, não sendo ti
rados de contribuições directas, mas sim de im
posições indírectas, não se achào muito de accordo 
com as vistas da constituição_ Como eu entend-:> 
que nós devemos constante e incessantemente 
fazet· todos os esforços para nos approximar
mos o mais possível aos desígnios da consti
tuição, parec~-me que não será despropositado 
desde ngo1·a tentar um esforço nP-ste sentido. Os 
esforços, Sr. presidente, que eu julgo indispansavel 
tentar para nos approxi!!larmos o mais possível 
aos desígnios da constituiçãn, são sem duvida a 
der.retação Jos tr9.balhos preparatorios, indíspen
saveis para que um dia o paíz püS$a tirar das 
contribuições directas os recursos uecessarios para 
satísfaçlio das suas nP-cessidades, quer ordinarias 
quer extraordínarias. Veio, ::)r. presidente, que 
se me poderá oppór a dífficuldade dessa oper11ção: 
dir-se·ha que são de difficilima pratica os trabalho!< 
necessnrios para que um dia a assembléa pnssa 
tentar esse novo systP-ma ; mas, em mínhta opinião, 
Sr. pre&idente, a difficuldade é muito diversa da 
impossibilidade. Eu concordo que os diversos 
po.ieres publicas recuem diantP. de todas as me· 
didas que possiio ser julgfldas impossíveis: mas 
o impossível é muito diverso do difl:i.cil. A ídéa 
da impossíbilidtade por si só exclue toda a 
tentiva: mas o mesmo não acontece com a idéa 
da difficuldade (apoiados): a idéa da difficuldade, 
em vez de excluir toJa a tentativa, deve pelo 
contrario chamar o emprego da mais aturada e 
refi~ctidt.L _nttenção para o estudo dos meios que 
serao ma1s conducentes para remover a dífficul
dade. Eu C'lnfesso que isto ~realmente difficilimo, 
que _teremos de lutar com muitos obstaculus para 
omb1carmos o caminho que julgo mais ter sido 
traçado pela nossa conslítuição na materia de 
.impostos; mas como as vantagens que eu enxergo 
no f11turo são para mim da grande valor, entendo 
que em vez de recuarmos, devemo~ tratar quanto 
antes, de ost.udar os meios maia proprio~ pura 
remover as Jiftleuldnde~ para que o mais prompta· 
mente possível possamos gozar das vantagen>~ do 
systema que apontei. 

Entendo, Sr. presidente, QUe são muito conhe
cidos· os beneficios que po-tem resultar do esta
.belecimento das contribuições directas como meio 
de prover ás nossas necessidades urdinarías e 
extraordinarias: são elles de tal importancía, qae 

devem obrigar-nos a quatllo antes cni•larmos de 
preparar os trabalhos indi.-pensaveis para a de
cretu;ão d:1s contribuiçõP-• directa~ em substituição 
de quasl toda>:~ as it11iirect·•s. Se cu P.ncaro o 
est~vlo ordinario d·l paiz, acho que nas contribuições 
directas po<lernos encontrar os meins mais per
f~itos de satisfazer suas necessidadeK. Qual é & 
razã,,, Sr. presidente, por qu.; nós vemos a nossa 
industria, as n •>~ sa~ pr•1ducções, ~ravadas de im
postos que serão julgados absurdos em qualqu,;r 
outru paiz? Q11al a raz;io por que nós impomos 
fortement"l sobre a nossa exportação 't E•1tendo 
qull a razão principal não é a ueces,;idade, é antes 
a falta de conhecimento em que está o paiz do 
valor da imposição e dns resultados de um 
systema tão perniciogo, Da ordinario sendo os 
imposto~ percebidos de uma maneira indirecta, o 
povo não conhecr:. o quantum de 8CUS sacrificios 
annuaes ; não conheee a importancia daquíllo que 
paga annualmente, e por isso não póde b•!m 
avaliar os rssulta•los e a ittfluencia dos sacrificios 
que o tbesouro exige. S<l as contribuiçõeo fvss em 
directas, essa ignorancía não so dt.Lva, cada uu1 
po.Jh avilliar a importa.ncía d•JS sacríficios que lhe 
tlrfio exigidos; assim todos podiào conhecer quando 
esses sacrificios eriio exce~si vos, e ião além das 
necessidades, produzindo c-ffeitos e resultado;; con
trarias ao prngressu natural da industria. P•Jrtanto, 
Sr. presidentt!, ainda pür G~te lado eu creio que 
as c;,ntribuíções dirP.ctas são preferíveis. Eu estüu 
intimatntlute convencido de que, se nós tiv .. sse
mos decret1Jo ha mais tempo as contribuiçõt:s 
directas, não havia ele estar a nossa indus
tria sobrecarregada com direitos de exportação 
quo contraríão o StlU desenvolvimento. Mas, 
Sr- presidente, se estes argumentos são proce
àentes, se não podem ser contestados em relação 
ás circum,;tancias orJinarias do paiz, eu creio 
que aquelles que pudem ser tirados da conside
ração das circumstancias extraordínarías são do 
uma evidencia tal, que ninguem poderá hesitar 
ácerca de sua procedencL1 e vigor. Cúnsideremos 
quaes serão os embaraços em que se achará o 
Brazil, em que se acharà q11alquer estado, desde 
que ti ver como uni co meio de satisfazer suas 
necessidades as contribuições indirectas • Nós 
sabemos que as contribuições indirectas sã" 
perc~bidas príncip tlmente sobre os objectos de 
impo~ição. que a renda de importação figura em 
maior escala na ta boa das contribuições indirecta~; 
mas não é visível qull em tod"s os casofl de uma 
guerra estrangeira, sempre que a imposição fór 
estorvada em virtude desta guerra, o paiz se 
achará em circumstanchs de não poder occorrer 
nii.o só ás suas despezas ordinarias, como ás 
extravrdinarias creadas pelo estado excepcional? 
Parece-mtl que isto é evidente (apoiador) ; todas 
:~os vezes que um paiz qualquer que tiver um 
systema financeiro semelhante ao nosso achar-se 
nas circumstancias extraordinarias cr6adas por 
uma guerra, elle se verá desarmado de todos os 
recurs•>S cecessarios para acudir ás suas despezas, 
e isto exactamente na occasião em que necessitar 
de maiores recursos. Appliquemos esta theoria 
ao nosso estado actual : nós sabemos que quasi 
toda, senão t ·>da a renda, com que o nosso 
thesouro faz face ás diversas despezas ordínarias 
ou extraordir.arias, são percebidas iodirectamente, 
que os impostos de imposição são aquelles que 
prodazem uma maior somma. Mas figuremos a 
hypothese de que nós venhamos a estar em 
guorra com qualqu~r paiz, figuremos a hypothese 
muito natural que a nt>ssa imposição seja dimi
nuida., como é indispensavel que o s~ja em 
virtude dt~st.l guerra: qual será o estado em que 
nos acharemos! E' evidente, é incontestavel que 
as nos~as rendas irão decrescendo na proporção 
da efficacia dos meios empregados pelos nossos 
adversarios para impetUr o nosso commercio. 
(Apoiados.) Portanto o systema das contribllições 
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indirectas tal qual Stl acha estabelecido entre 
nós, creio ter demonstrado que é o meno:; per
feito em circumstancias ordinarias, e é o mais 
inconv<'lniente e p<lrigoso sempre que o estado 
achar-se em circumstancias extraMdinarias, pro· 
duziJas por um:t guerra <lXterna, porque veda todos 
os recursos que poderia obter o tl.le11ouro para 
fazAr face ás precisões de uma tal posiç:io. 

S1llldo esta a minha opinião, Sr. presidente, e 
não podendo eu nutrir a esperança, certamente 
insens,1ta, de que não pos,;amos cheg"'r a este 
estado extraordinario de uma guerra com qual
quer p~iz, entendn que devemos, com a necessaria 
anteceJ.encia, habilitarmos com os rntlios necessa
rios para ma:~termo-nos com dignidade e com 
o vigor e decisão necessarios quando por ventura 
sejamos arrastados a esta postção excepcional. 
Esses meios não podem ser fornecidos senão pelas 
contribuições directas, porque cuido ter demons
trado que as contribuições indirectas, nesta:! 
circumstaucias, íalhã'l al>:~olutamente. Se assim 
é, se estes meus princípios são inconlestaveis, 
se os corollarios que tenl.lo delles tirauo são 
legítimos, são innegavais, eu opino que devemos 
com a nec~ssaria antecedencia ir cuidando em 
fazer aquelles trabalhos preparatorios, aq uelles 
estudos indispensaveis para que um dia e o 
mais brevemeute possível, nós possamos habilit11r 
o nosso thesouro com os meios necessarios para 
fazer face ás precisões c:te um estado exce
pcional. 

E' esta a razii:o, Sr. presidente, por que eu 
mando á mesa o artigo additivo de que fallei. 
Neste artigo imponho ao governo a obrh:ação 
de, desde já, cuidar em colher os dados neces
sarios para informar á camara o mais brevemente 
que possível seja, sobre o mudo mais conveniente 
e acertado de decretar as contribuições directas. 
Poderá alguem dizer que quando se realisem 
essas circumstancias exlraordinarias que eu receio, 
então será tempo de decretar as contribuições 
directas; mas, Sr. presidente, eu creio que esta 
observação niio póde proceder diante de uma 
simpl~s refiexi'i:o q11e far.,i, e é que quando che
garem estas circumstancias extraordinarias não 
poderemos com acerto entrar na indagação, na 
refiectida e apurada apreciação de todos os factos 
e circumstant:ias que é mister serem bem estuda· 
das previamente tl CCJtn VHgar para a decretação 
de tal medida. Não é entre as tribulações de um 
tal estado de cousas que se hão de decretar me
didas que exigem muita meditação e ~rabalho. 
A precipitação, esse cara c te ristico e es~tlDcial de 
um tal estado de causas, exclue todas as medidas 
meditadas que exigem muito estudo ; como pois 
nesse estado se decretaráõ semelbal!tes medidas T 
Portanto com cautelosa prevenção dos aconteci
menLos fut11ros, cuidemo" em estudar esta ma
teria com toda reflexão e calma que ella exige, 
para que um dia possamos satisfazer ás precisões 
imperiosas, inevitaveis que por ventura uma 
mudança de estado possa tuzer. J11lgo, Sr. 
presidente, que nada mais será preciso para 
Justificar o artigo additivo que tenbo a honra de 
mandar á mesa: espero que a camara o appro· 
varà. 

E' lido e apoiado o seguinte artigo additivo : 
« O governo apr~<sentará o mais brevemente 

que fõr possível uma informação datalhada sobre 
as bases em que deve assentar a contribuição 
directa e proporcional sobre a renda individu,..l, 
quanno a assembléa resulva decretal·a, nomeando 
para esse fim, desde já, commissões que a avaliem 
tlm todos os mnnicipios. A avaliação da renda 
individual não se fará ácerca dos indivíduos 
que não podem votar n"s eleições primaria~. 
mas comprehenderá os estrangeiros residentes no 
imperio, que tenhão mais de cem mil réis de 
renda annual. O governo em regulamento provi-

denciará o modo pratico da execução desta meiida. 
-Rodrigues dos Santos. » 

O Sr. Holla.nda Oava.lcanti (ministro 
da {a:enda):- Sr. presidente, referir-me-hei só
monte i\ d•scussão que tom havido neste artigo, 
principiada hontem. Do,; di versos or·•dores que 
fll.!lánio, o primei r•> ioi que ma,,,i,,u uma ernenda 
requisitand:> o pagamento de um quantitativo que 
prt!sume devidn á provi11cia dü Pará ; o segundo, 
fez alg11mas observações sobre a caixa da amor
tizaçiio, e sobre certos proprios nacioílaes na 
província da Bahia. Hoje fallou o nobre deputado 
pela província de Minas ácerca de uma pretenção 
semelhante á do Parà, relativa á província do 
E~pirito-Santo. qu~ tambem se presume credora 
do thesouro. Eu referir-me-hei ultimamente ao 
nobre deputado por S. Paulo, que rP~lamou o 
pagamento de uma divida ordenada pela .. .;sembléa 
provincial de S. Paulo, e que faltou em applicação 
de sobns, em meio circulante, em contribuiçõe~ 
directas, etc., etc. Além disto, eu sei que ha 
div~rsas emendas sobre as quaes não porei duvida 
em fallar, se a ca•nara julgar necessario que eu 
improvise, se houver erro da minha parte, não 
será c11lpa minha, mas eu julgo melhor não entrar 
nos pormenores de taes emendas, e por isto 
direi em geral o que entendo sobre ellas. 

A divid:l a que se refere o nobre deputado pelo 
Pará á primeira vista parece justa, mas poderá a 
casa exigir do ministro que emitta o seu juizo 
sobre ella pela simples inspecção o•1 audiencia 
de uma emenda, de um discurso do nobre depu
tado 't Por esta fôrma melhor seria acabar com 
todo o systema de · contabilidnde e inspecção, 
porque não haveria cousa mais íacil do que 
um deputado apresentar uma emenda de divida 
na discussão do orçamento, e a Cllmara votar, e 
estaviio as liquidações feitas ; mas não é assim 
que deve ser administrada a fazenda nacional. 
Se a lei tem prescrípto formulas pelas quaes os 
c1·edores d>!vem apresentar seus titulos afim de se 
l'llgul'lrem seus pagamentos, se as assembléas do 
Parà e do Espírito-Santo (porque tudo quanto 
estou dizendo sobre o Pará tem applicação ao 
Espirito·Stlnto), ou de qualquer província que 
s~ja que fór credora do thesouro publico têm 
diroit·J a serem indemnlsadas de suas dividas, 
apresentem os seus títulos perante os tribunaes 
competentes : elles conheceràõ do direito dellas, 
serão paga~ so houver autorisação, ou então se 
reclame á assembléa geral quando não haja au· 
torisação para esse pagamento. Isto é regular ; 
ma11 não duvido tambem que um ou outro paga· 
mento seja tão urKenta, seja tão digno da attenç:io 
do corpo l'lgislativo que elle possa ser incluído, 
niio digo na lei do orçamento, mas em uma le1 
especial. Neste caso, deve o negocio ser submet
tido a uma commiseão ; a commissão dará o seu 
parecer, a camara o tomará em consi<:leração e 
votará, mas não em uma discussão da lei do 
orçarnento. Eu não duvido que os arestos da 
casa não sejão muito favoraveis a esta minha 
opinião, mas permitta a camara que eu reclame 
contra taes arestos. 

O nobre deputado pelo Pará íallou sobre muitos 
objectc.s ; inclino-me a partilhar sua opinião 
ácdrca das tarifas, ácerca dos impostos e renda, 
mas isto não é objecto em discussão. 

Ao nobre deputildo pela Bahia qae fallou sobre 
a caixa da amortização, eu devo dizer que este 
estalJelecimento merece a maior attenção do go· 
verno, e é com atreito no credito que tem este 
e~tabelecimento que é baseado o nosso credito 
publico. Eu não tenho a menor desconfiança da 
gerencia deste estabelecimento : todavia não digo 
que não sejs necessario tomar alguma providencia: 
o que disse o nobre deputado serve-me de ad· 
Tertencia. para melhor informar-m_e · ácer~ _das 
suas observações, e o que posso lhe dtzer deflnLtLva-
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mente sobrt> este objecto é que merece! ao g.werno 
a maior attenção o re(!ular andam<Jnto de um 
estabd t<cin>ento tãn importante no paiz. Qutint<) 
ás sua" obsenações ãcerca <lo~ pr,oprio~ nacwnaes 
11a Bahia, eu nii.o t~>nho C••nh~r.iuhll!tO ddl~s: 
ma11datei tomar algumas inr••rmaçõ;,s a este r<Js 
peito; mas infelizmente para nó", <•:tal:\ qu~ fosse 
P<te o unico proprio que estivesse do·sviado do 
assentamento que lhA comp<':te: istn está ""'i;; a 
cargo do juiz Jm; feitos. A.; opiniõ.;s ftllittidas 
p•~lo nobrP. d~putado chan:ào a att.,uç:'io sobr~ 
dous objectos ; o prllll('.iro é o da inc.,rpol'açiio 
destes propri<oS, e O segun.lo e O dt:stiOo) que se 
lbe quer dar ... Qu·•nto ao primeiro object·>, ao 
governo compete promov~r que t'!le se realise, 
e quanto ao segundo cnmpP.te elle á assembléa 
geral. Ernquanto ntio ~stiverem prepau<los os 
elemPntos para se dar desttno, crtlio que nada 
se póde fazPr. 

O nobre deputado por S. Paulo fez urna recla
mação Acerca do pagamentn do que. se devia 
á província de S. Paulo. Sr. presidente, eu 
estou habilitado para responder ao nobre depu
tado. Ha tres, quatro ou cinco dias que me 
vierão ás mãos estes papeis, que estavão com 
despacho do meu antece.~sor ordenando o paga
mento ; mas elle não tinha sido levado a dfeito, 
porque a ordem não tinha sido f'Xpediàa, MandP.i 
eu expedit-a, para que se satisfizes><em os cofres 
de S. Paulo ; e mandei que se sati~fizessem com 
as sobr,,s da receita geral que ha naquella pro
víncia. Julguei qutl o mdo mais prompto, mais 
efficaz, e mais ecooomico era esto ; supponbo 
que a província de S. Paulo não poderia ser 
melhor satisfeita. 

O SJ:t. R. DOS SANTOs:-Est<m satisfeito. 
O 8s. MINISTRO DA FAZEXD,.:-Esta divida porém 

não corria risco dP cahir em exercícios findos. 
Permitta-me o nobre deputado que lhe dig11 que 
esta divida tinha sido decretad'' pela caroara, 
estava liquidada, 6 quando as dividas e~tão nest~< 
estado niio correm risco de cahir em exercícios 
findos: não se tornem odiosas estas palavras
ex~rcictos tinJos. 

O nobre deputado ~or S. Paulo pareceu 
discordar ácerca da applicaçiio que o artigo dá ás 
sobr~s da receita, caso as haja. Sr. president<'~, 
pela üxaçào das despezas, a casl\ deve >~ab•1r que 
a amortizaçii<; da divid-a, quer interna q•t~r externa, 
não foi compreben·iida no orçamento. Qr,l, esta 
amortizaçíio da divida é sem duvida uma despeza 
até votada, é uma dtspeza de exercício, e se ella 
não fui comprE:ben lida · ó porque se receia que 
nós não tenbau1os bastantes meios para satis· 
fazer, e porque pensa-se que, atte11dendo a ntlc~s· 
sidade~ mai:~ urg'ln~e~. podemns demorar este 
pagamento ; ma$ iromediatamente que a receita 
exceda a somma devida. o mais natur~~ol é cumprir 
este pagamtnio; por consequer.cia o artigo está 
justamente tm relação com o vot~do, está em 
harmonia com os sentimentos da casa, está em 
harmonia com o credito e com a Legislação. Dado 
mes:wo porém, o que Deo~ permittisse, que nós 
tivesdemos tantos meios que não só se pudessem 
pag~r a annuidade da amortização da divida 
interna e externa, mas que até superabundassem. 
eu diria que o artigo envolve em si uma ex.celhmte 
disposição, porq11e, que applicação Illais util 
poderíamos nós dar ás sobras que tivessemos ua 
receita que não fllsse a amortização da divida 
interna e externa 1 

o nobre deputado com princípios que 6ll niio 
comprehendo bem, ou por outra, de que discordo 
a respeito da llmortização do papel·moeda em 
circlllação, queria q11e estas sobras fossem appli· 
cadas a esta amortização. A materia é mRis com
plicada do que parece á primeira vista para entrar. 
come por incidente, na discussão com um artigo 
que não tem uma relação tão immediata; isto 

seria objecto do: uma diseussã" especial, de um 
pr .. j<>cto da. ma1s alta transcendencia . 

Qttae s · pl~t· qu., f .. :<s6m us idéa.; d•J nc•brt.l J.,pU· 
tadr>, quao'Sl]uet· que fossem as id t) <lS da casa, 
111>-Sll;o do govtlrll•) tJ da a~sembléà g.~r,;l, •JUe 
wdh .. r J.,~tin oJ ~ '-' poderia dat• a umll soLra U<l 
rcco!ita J,J Qlle a appltcaç:io ll'JS nossos fundos 
pul.Jlicos? Essa applicação aos JH) . .;~ns fundos 
pulllicos •.tio tl!m ,je trazer outro dfrlito senão 
resuscitar o nosso credito, e toda a operação qua 
te11h:.mos de faz~r s ... rà t:ulto mais va11tdjusa 
quautv m:ds acreditad o,; estivermos. Q" " '•lo 
maio.>!' cr~Jito; tiver o paiz mai:> acreditado ,;stará 
para qualqu~r operação financeira: o paiz aug
meutará ~"mpr" ( l seu. cro·dito fjuaudo pagar éllll 
dia; pM cons.,qu <'nch a applicaç:lo d~ste dinheiro 
serli. ,;empre .:unducente ao melhoramentv do 
meio circulattte. 
~inguem dirá que ella seria. improductiva, 

porque pelo menos economisariamos 7 por cento 
do toda e qualquer quantia que tirassemoo; da 
circulação; ... set~1 •• 8, e talvtz 9 por cento, não 
~eriu fundo morto. 

Se o nobre depntado tem em vbta applicar 
est"'s capita~s a alguma outra operação, >:laiba 
que imtntldiatamente que appareçào não estarão 
mortos; elles produziráõ em conformidaue com a 
dispos ição do artigo em discnsaào. 

Torno a replltir: esta materia é de alta trans
cedencia: se 4uizerrnos entrar em uma discus,;iio 
sobre ella, e:;t ... •rvaremos· a lei do orçamento; 
por isso p«rmitia-me o noLre deput~odo que eu 
lhe exprima, que eu diga á casa um grande 
projecto que tenho ácerca do meio circulante, 
ácerca do melhoramento das nos~as finanças. Tenho 
um grande projecto que é ga~tar o menos pos· 
sivel, e arrecadar o mais que jlUder. Se llU con· 
seguir isto, f~tcil rne será qualquer <>Utra operação; 
mas emquanto isto não se reali~e, é debalde, 
senhores, apresentarmos projectos, porque elles 
não servem st•não p>tra uistrahir do grande fim · 
que o paiz se deve pr,•pór. 

O uobre deputado me .permittid. que eu não 
entre em de bale ácerca d t\ contribuicao uirecta; 
se o nnbre d~putado qner que eu aceite aquella 
emenda, augmente na de!'peza ao menos 300:000$, 
porque aqut!ln qul'l o nobre deputado propõe nào 
se faz com 300 :000S de despéza aonual. Crear 
a ·1uelles meins par,, ter bases e dados certo~ afim 
de avaliar a propriedade de carla uma e a quota com 
que tem de c"••correr para. uma .:<Jntribuição 
din;cta mb é cousa que se faca com palavra~, 
f\ n ecessario muita de~peza para termos h·Jtnens 
habilitados que po~são dar informa~ões sobre 
Ut11 objecto desta ordem. Sem duvida nós estamos 
muito atraz:1dos em estatística: não s~i se ouvi 
n~Jsta C>L~a ou em algum outro lugar dizer que go
vernar sem estalist1ca e o mesmo que ser nego
ciante eem e~cripturação. Note o nobre deputado 
que eu ~astimo o abantluno em 4140 tem estado 
este ramo da aJtmnistraçàv; mas neste ·caso, se 
quer qub aceite a sua emenda, augment'l a 
despeza, não tn<l imponha um vnus sem dar o 
dinheiro neeessario. 

Além disto senhores, lêa-se a emenda do 
nobre deputauo, e veja·S•J S<J não é objecto de 
um projecto muito bem desenvolvido; e como 
quer o nob;·e deputado que o seu projecto seja 
enxertado . na lei do orçamento? O objeeto é tão 
importante, que ~iio o poss<> comprehender na 
discussão: e se nao o comprehand<), como posso 
dar a minha opinião ácerca del!e ? Eu concordo 
que é tempo de metter mãos á obra. e que a 
administração deve preparar alguns elementos a 
este resp.;ito. 

O Sa. RoDRIGUES DOS S&NTos :-.E· isto o que 
quer a emenJa. 

O Sn.. MINISTRO DA FAZENDA : - Mas para 
isto vote na dispo11içào do credito da repar· 
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tiçã0 da fazenda para os trabalhos estatis· 
ticos sobre a contribuição directa lOO:OOOS, eu 
me accommodarei com o dinheiro qne se me der. 

O SR. RooRIG!1ES nos SANTOS:- Approve a idéa, 
e na 3• discus~iio se dará credito. 

O Sa. MrNI>TRo DA FAZENDA : -O que acabo 
dtl d1zer ácerca da emeuda do nobre deputado 
poderia dizer !t.cerca de todas que !'!eachão 
sobre a mesa; não vejo uma á qual com 
simples intuição possa dar o meu voto. 

Eu teu!1o muito desBj o de uma cousa; eu 
preciso de uu1::. ampliação a respeito da conta· 
do ria geral da revi sã •, preciso de autorisação 
para nomear maior num•Jr<J de empregados com· 
petentemente llabilitados para esta contadoria; 
não 111e animo porém a apresentar el<tlt propo~ta 
na lei do orçttmertto, porque quero dar o exem· 
pio de qner.;r mfllhQr organisar a~ nossas discus· 
sões. Póde uma t>U outra emend,1 ser ju.<ta, mas 
haverá um tal ou quul ciume d•ls outros ; póde-se 
dizer:- Approva·se a de fulano, e nii0 ,;;e approva 
a minha.- Ets porque sou contra todas, por· 
que !liio vejo nenhua1a que tenha immediata 
relação com o lli'tigo sobre o qual, de aimpl.,s 
intuição, eu possa dizer a minha opinião. Eu 
estuu persuadido que, se nós simp!íficarmQS m·11s 
as no$sas discussõe.s dl\ lei do orçamento, pode· 
remos ter tempo para attemler a alguns melho~ 
ramentos do nosso systema de arrecadação, ou 
a qualquer outra medida ácerca do credito, ou 
disposiç!io de outros r,omo'l de adminstraçàu que 
não s•·jão de fazenda ; mas, se nós quizermos 
.fazer da lei do orçamento uma lei encyclopedica. 
a causa publica creio que serà prejuJicada. 

Com isto tenho dito aquitlo que me Ctlmpria 
dizer na posição em que me acho. A c11sa julgará 
em sua sabedoria como entendllr mais conveniente, 
qua:1úo que1r>\ reclamar qualquer esclarecirnento 

·especial; advirto que de repente, improvisada· 
mente. terei de<culpa de não dizer aquillo que 
melhor seja. Póde·se pedir quaesquer esclareci~ 
me a tus por esc ri pto, ou apre,;entar qualquer 
projecto com antr'cipação, para eu poder estar 
habilitado a fallar sobre a materia com conhe
cimento de causa. 

o Sr. sou,;a. Fra.nco:-Sr. presidente, eu 
não posso ter muita esperança d·e que pa,;se o 
>Htigo que apresentei quandoJ o nobre ministro 
par~;ce mio coucorJar em que elle >'eja votado ; 
entretanto tenho o dever Je defendél·o, porque 
o apresentei e porque o julgo de justiça ; e 
fal-o·h~;i em poucas palavras. No o1rtigo adtlitivo 
que apre,;entei ha duas partes muito ~ssendaes 
A muito dtslirtctlls : br> o •1ireito e ha o facto. 
O dirflito pó.le·Se diseutir, póde·se recouhec•'r, 
e era principio que eu qut!rt" fixar. Se o facto 
se <lu Vlrla, passa-se ao examA, e o que ell<~ der 
será o que se faça. 

E' conforme direito que QS credltos votados 
par:\ supprimento de província,; sejão aunu!Jados 
só pelo simples facto Je niio ter.,rn sido pag•JS ? 
E11 creio que não se pódc sustentar estr. opiniãu, 
principalmente á vista do decreto do ex~rcicio 
qne diz que, quando os creditos votaolos não 
fôrem satisfeitos por falta de fundos, eJlHs serilo 
transportaúos para os exet·cicios postt•rior8s, At
tenta essa legislação do paíz, os supprí:uenLoa 
dados ás províncias quando nào siio p:tgos por 
falta de fundo:~, devem ser vagos logo que os 
h11j" : esta é a questão de direito. :Sobre isto 
eu quena ouvir o nobre miuistru. Eu creio, 
portant•·, que a respeito do direito não ha du
vida ; e a respeito d.1 Í!\Cto oào f!illei sem 
peças officiaes ; eu referi-me a relaçõ<>s .,ffieiaes 
que mostrào que. tend•>·se votaJo supprimento 
para a provincia do Parà nos annos de 1839 
a 18!2, apenas no anno de li:!.U, sendo eu pre· 
sidente da província, fiz pagar 1:>:000$, ficando 
para pagar 146. 

Por conseqo1encia até o facto demonstrei co•n 
document0s officiaes que trazia. O nobre minis
tro, m 1n•lan.Jo ex;l·ninar no thes<luro, pôde reco· 
uhecer qt1e S!l votá.rão esses fundos, põ.ie reco. 
nhecAr a q11antia que se !Jag.,u, póde rtconhecer 
qae não :>e pagárão toda,J porque não havia 
meios para satisfazer esse su pprimentQ ; logo, 
na fôrma do dec1·eto de 20 de Fevereiro, devia 
ser tranaportado este credito a favor da provín
cia do Pará, que tem direito a elles e está no 
Co1SO de ser pago. 

!\,{as eu apresentarei uma segunda parte, que 
é o pe.Jid<J de pagamento de supprimentos que 
não torão vota•Jos. M•titas pes8oas entP.ndêrào 
que pedi o pagam~nt•J de suppriment,lS para 
ann.ls em que tambem P.e não votárfio para as 
ontras pruvancias do imperio. Não houve tal: 
a lei de 18!0 é a ulLima que, d1:1do supprímentos 
a todas as prnvinchs, dá ao Pará 40·000$. No 
orçamento de lSU, votan•io-se suppriment"s para 
todas as províncias, omittio-se a do Pará, porque 
se disse que a provinci:l do Pará tinha sobras 
de renda. O qt1e se f~z en1 18U fez-se em lt:l4:3, 
por•.tue, votando-se supprimentQll para todas as 
província,; p:1ra o anno de 1843 a 18!4, e me
t ui e para o de lSU e 181.3, tambern ainda se 
omittio a província do Pará sempre com o falso 
motivo de que tinha rendas de sobra. São 40:000$ 
para o 1• anno, 40:000$ para o 2•, e 20:000$ 
·~lar.\ o 3•, ao todo 100:0008; que, se não v o· 
tando p.,r motivo de informaçõ~s inexactas, en· 
teu.to que devem ser mandados pagar agora que 
se reconhece ter sido ínjust11. e fundada em falsa 
c.msa esta exclusão do Pará. 

Ei,; os dous pontos da minha proposta. 
Ma~ ainda hll uma objecção, qne é não ser 

objecto de lei d,, orçamento. Não o será talvez 
a votação dos fundos, mais propria de uma lei 
de credito para exercicio fi.a•do!l ; m:\S fixar o 
,jireito que realmente as províncias têm a estes 
supprimentos, que se não pagârào por falta de 
dinheiros, entendo que se póde faz~r na lei do 
orçnmento. 

Votarei por consequencia por este artigo, e não 
desespero ainda que ella passe. 

Consta dos balanços, e demonstrei com docu
ment•JS que nã.o adanitt~m duviJa, que, votando 
1GO conto~ em quatro annos, ss não pagárão St'não 
13 contos. E" v.,rtlade que na lei do credito o. 283 
t.le HHS se mandou p.1gar ao Pará o seguinte. (L~ 
a lei.) 

::lenuore~, houve duas especies de emprestimo 
no Pará: o emprest!mo d.e 18:38 ll 1839, feito ~em 
escnptur:~ção por orJerrs particulares. e que o 
thesouro n:'i·> quoz r<'COnhecer, e creio que sem 
razão, porque os dinheiros passárão para a,; mãos 
do thesoureiro geral, o tllesouro, que .se servio 
d.1s fundos par>< suas despezas • embora fossem 
t:Xtrav1ad:ts em parte, dev1a, creio eu, reconhecer 
a divida de que fôra causa, e indemnisar a renda 
provitlei:ll. 

Mas, além deste emprestimo não escripturado, 
ainJ>1 no meu tompo e do meu sntec:esor. preci· 
s11ndo a thesouraria geral de dinheiro!~, e conti· 
nuando uós a fazrlr econQmias na despeza pro
vincial para termo<'! meios de supprir a renda 
geral p •ra as despez~s da guerra, lizemos alguns 
emprestimos que , sendo .tevidarnente escríptu· 
ra•los. forão rec•;nhecidos e mandados pagar, e foi 
~ste emprestimo de 42 contos de réis que a lei 
de 1843 man•iou pagar , e não os saldos dos 
supprimentos que continuào em divida, nem o 
príme1ro emprestimo. 

Não ha pois inconveniente algum em declarar 
na lei do orçamento que a renda provincial d\l 
Pará tem direito ao paRamento dos supprimentos 
devidos, salvo se se julga tão evidente este dir~:~ito. 
que não seja preciso a declaração na lei, e e1_1tão 
diga-se isto, e em tempo propo.~remos na lel d~ 
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credito a votação de quantia para s~u paga,mento. 
Continúo a votar ainda pelo artigo. . 

o Sr. SJlva: -Sr. presidente, eu vou 
occupar a attenção da camara a respeito de alguns 
artig.,s additivos que pretendo offerecer á consi
deração da casa, a meu ver, de grande impor· 
tancia. 

D.;putado eleito por Sergipe , província toda 
agrícola de sua natureza, e cuJa maior producção 
é sem duvida o assucar: desfavorecida entre nós 
a ap;ricultura, senão desanimada ao todo, votada 
a cu!tura da canna a uma morte proxima, que, 
começando pela falta de braços para seu desen
volvimento e progresso, está prestes a realisar-se 
com a cultura e grande desenvdvimento que ella 
tem em varias estados adiantados ••a industria 
agrícola , e que com emprego de menos capitaes 
conseguem resultados mais vantajosos e Tão 
suffocar a nossa proiucção, sendo aquelles pre
feridos nos mercados e~lrangeiros, já pela sua 
melhor qualidade, já porque, sendo mais com
modos os cu>tos da producção e esta em mai0r 
quantidade, pôde ser ofterecitio aos consumidores 
para onde fõr importad<l por menor preço pelo 
augmento que elles têm na producção deste 
genero, devido ao melhoramento introduzido r.o 
seu fabrico pelo novo ~ystema adaptado, é minha 
convicção que eu não cuwpriria meus deveres se, 
reconhecendo que uma medida salvadora desta 
industria cumpre adoptar para que os noRsos 
assucares possão competir nos mercados estran
geiros, não apresentasse o mE:u pensa,nento ou 
idéas a este respeittJ. 

A camara e o paiz sabem que a França hoje 
produz assucar de bettrrllba em tão grande quan
tidade, que pouco consomP de producção estran
g9ira. Essas fabricas vão ahi em uugmento, e 
claro é que, quanto mais produzir, menos preci
sará da imvortação desse gEmero. Pvrtu~al tambem 
tem hoje varias estabelecimentos ou fabricas de 
assucar nas suas ilhas, e tambem na:< posses,ões 
da Africa, e ellas vão medrando a ponto que, se 
continuar o cuidado empregado net~se ramo de 
cultur'1 , põde em breve dispensar o assucar 
estran~Piro. As ilhas de Cuba, Porto R1co, Ja
maica, Mnrtinica e outras da .. Antilhas; a Notasio. 
e a Java e outras da Oceania, sendo nas primeiras 
onde este fdbri.:o tocou o apogêo do! sua perfeição, 
apresentào producçno espantosa desse genero, com 
vantagem superior ao nosso assucar; e a superio
ridade que ess~s estados têm sobre nós na pro
ducção do a~sucar .ba de produzir lambem algum 
effeito, assim corno a sua cultura em outrns EStadvs, 
·onde sua plantação, tel-Jdo :,;ido introduzidll, está 
prosp~rando; bem como no Egypto, q•!e jA pro
duz assucar em grande quantidade, e f11bricado pelo 
methodo moderno. O etfeito é sern duvida invell· 
civeis obstaculos e impecilios para competcr.cia 
do nosso assucar em grande quantidade com o 
pro(l.uzido pelos outros estados: é verdadeiramente 
a preferenc1a nos mercados que o a,;sucar estran
geirO póde alcançar sobre o nosso ; é finalmente 
a exclusão rigorosa do n05SO assucar no mercado 
estrangeiro, ou, quando menos, a falta de sua 
procura, emquanto houver o prodtlzido em outros 
paizes. 

Está. pois demonstrada a necessidade de uma 
medida que ponha o nosso assucar a par do 
estrangeiro, isto é, que lhe d~ aquellas qualld~ es, 
e por conseguinte valor, que tem o estrangdro, 
para que elle occupe o lugar de competiaor ou 
concorrente • que lhe compete nos 6stados que 
importão em grande escala esse genero. Ella põde 
ser, ou isentando de direitos a~ machinas im
portadas para o melhoramento do assucar, ·ou 
libertal·o absolutbmente dos direitos de expor
tação, ou conferit.do-se alguwa gratificação ou 
premio áquelle que primeiro assentasse as novas 
JDacl!inas, e as puzesse em laboração, desprezando 

a c..runchosa rotina do fabrico que subsiste• 
como se começou a usar entre nós na infancia de 
nosso descobrimento. 

O primeiro meio, isto é, o de isentar de direito 
as rnachinas importadas para o melhc•ramento do 
fabrico do assucar, não satisfaz, e inteiramente é 
incapaz e insufficiente de corresponder ao projecto 
de regeneração da noss:1 índustria agrícola ; a expe
riencia e os factos o comprovão ; ellil já foi decre
tado, e ainda continúa em viga•· uma tão sabi>~. 
disposição da lei em favor da industria e agricul
tura, e r.inguem dirâ (é amargo reconhecei -o e 
confessar) que alguem se tenha aproveitado desse 
favor, dessa faculdade; nosso assucar é e conti
nuará a ser fabricado pelo methodo da céga rotina ; 
nenhuma revolução, nenhuma mudanç~ se tem 
operado entre nós ne>se ponto, o prinr.ipal e o 
nervo de nossa agricultura: tudo vai como era em 
principio ; e por conseguinte, reconhecer-se deve 
a inefficacia e improcedencia desse meio. Para 
melhor convicção dessa verdade ou conhecimento, 
não é mister ir muito longe ; basta ponderar que 
entre nós não estfl plantado, semeado, e por con · 
seguinte não póde ser cultivado o espírito da 
associação, e sem elle, não é possível a tentativa 
de grandes emprezas ou melhoramentos; o dis
pendio de grossos capitaes que para isso são 
mister é o penhasco que se antepõe , veda e 
difficult~ que a noesa agricultura quebre e dts
pedace os duros grilllões em que esta maniehda 
e jazendo vida lenta, como se estivesse, por 
fatalidade, condemnada a não respirar a atmos
phera dos progressos da industria humana; não 
desperta da iudlffdrença a cujos braços se lançou, 
esperando talvez que a necessidade, com mão 
poderosa, lhe bata a porta intimando o decreto 
de mort~ á noss!l ngricultura. 

Poucos são os nossos agricultores que, sem 
sacrificio dos seus interesses e transacções. se 
achão em boas circum~tancias ou têm as propor
çõos para comprar as novas machinas de melhora
mento do assucar; um ou outro que. favorecido 
e deseml)enhado, poJcria tentar, é arredado pela 
desconfiança, pelo receio , pelo medo que tem e 
juizo que fôrma, que o dinbeirn que empregar é 
perdido, e tem de supportar esse prejuízo que clle 
conta como certu. T11l é prevençào que contra a 
agricultu(a se observa I Quem tem proporções 
para desprezar a autig11 rütina é desanim11do, n:io 
conta ter certeza n1lS va11tar.:en:,; rc:sultante~ d·H! 
novos apparp,lhos; o prejuízo da erronea pratica 
cerra os ouvidos á demonstração de vantap,ens de 
que a experiencia não permllte nem tol~ra que SA 
dU\'i.ie: quem teria des+1s de mP.lhorar n seu 
fabrico, não vendo exemplo, não tendo confiança 
senão no que vê, e não af11stando de sull imaginaç>i.o 
que voderá p€rder o capital que emprt·gar na 
compra dos ditos apparelhos , não quer ser o 
primeiro a usar da especulação ou introducção 
das novas machinas ; e assim sendo o pensar tle 
todos, é lambt>m consequencia necessaria que 
nossa agricultura não romperá o circul•• de ferro 
que a so.pêa ; vegetará a nossa iudustria agricola 
como as plantas em terrenos aridos e improdu · 
ctivos, até que t:lla por si naturalmente v~nha 
a morrer. Então se cuidará talvez de r~me
diar esse mal , do f~tvorecer-se a agricultura, 
de animal-a; mas será tarde, já não será tempo 
de colhermo~ vantagens ; de~alojados dos pos
tos das nossa:. exportações, não sei se será facil 
a sua nova occupação. Deixo á sabed.1ria ca ca
mar<l formar o seu juizo. Não produzindo o pri
meiro meio o fim desejado, cumpre perscrutar 
o segundo. 

E' •·lle a iseução dos direitos "de exportação. 
Esta medida, Sr. presidente, que de certo seria 
o maior beneficio que a a!lsembléa podia fazer 
ao product,.r, não está desiuçqda da mesma inu
tilid><de que a primeira. Ella não levara a con· 
vicção da conveniencia, e necessidade da adopção 
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das novas machinas aos agricultores, não creará 
e'se reconh~cimentn, não disputara o genio em
prehendedcr , por·~ue não ba entre os nossos 
agricult(\res, não b ;mirà os prejnizos, não substi
tuirá o receio de p~rder o cap1tal qne empr~~·;r 
pela idéa dA lucro índisi'utavel que delle possa 
retirar e tambem não mudará a •orte dos nossos 
lavradores, melh0rnnt1o seu Estado financeiro, e 
por cons~guinttl tudo ser:í, como d'antes. no mesmo 
estado, porque a isenção dos direitos não destróe 
os dous pnncipio" mortaes da nos:>a industria 
agrícola, que são em JJrimeiro lugar a ignoranc:ia 
que só pode d·:sap~·arecer pel3 instrur.çiio e 
exemplo Je applk•çt'io dos nov"s arpardhos ' 
2•, falta d,; capit•• es, ou por outra, pobrez11.; por 
conseguinte só o dinheiro <JU meio que o produza 
póde vencer tão valente e t•Jrte inioligo. 

O terceiro é o de conferir alguma gratificação 
ou premio á.quellfl que primeiro as impor·Lasse 
e usas:<e dellas. Este m~io é, segundo 1:1eu juizo, 
de nenhum re~ultado satisfactorio : primeira
mt!nte porque, ou o premio é em quantidade 
necessaria J.Jara comprl:l. Jas novas macbinas, ou 
11 110 : se o é, traz con1sigo graveis incnnveniP.ntPs, 
que passaremos a mtncíouar, Sd não cllega o 
premio ou gratifieaçào par:l a compra: ninguem 
baverá que pr·ttenda aceitar tal gratificação, que 
teria afin=<l de re~t•tuir. 

Es~a gratificaçno ou premio não muda o estado 
do Ja,.rad(Jr, e quem nào t~m pr<'porcões de im
portar (por sua co,.la) c nov•' lllachinismo, não 
é com uma gratilicaçào qu~ mblh->rsrá de fortnna, 
e S \'. habilitará a co1nprar a maebina. Ninguem 
ignQra que infelizn•P.nt~ nenhum:t é a nssociação, 
nenhuns os capitats nece>sarios entre O(•SSus la
vradores para n compra da~ macbioas, e um 
ou ontro que te~oha os nec(•ssu;us fuo •fos he· 
sitaria, teria duvida em emprPgal-os, e n~sim 
só h ll verá estHbilidllde rotinei~a para a nns~a 
agricultnu. Em apoio d :\ asserção de que o 
premio em quantida•le, menor que a importnncia 
das machinas, nenhum ale••to cJA :í agricultura, 
posso citar um exP.mplo. A assHmbléa ~Jrovincial 
de Serg1pe, anciosa pela- mudança que cumpre 
operar na industria agrícola, con~ignou a rprautia 
de 10 contvs d~ ré1s ao Dr. Je~sé dtJ Gófs B<lrreto, 
obrigando · s.; elle a introduzir un. en~~;•,nho lll<tdelo 
que 111dhorasse o fabrico d<l u:tsucar. Ato\ hojll 
n:io foi rl'quer1do o dit<t IJrt'micl, ... ucced-u qu ... o 
agraciado respondeu ao w•vet·nn <Jundo com<' raz:io 
por que niio acellava a grati!icn.;ão que nenhuma 
vantag .. nl utferecia a dita quantia por Str prc·ciso 
maior P'•ra acquisiçào d" t ••es macl1inato. P•·rmit
ta-se-me Jizd 4ue, deiXlllldo de hl·lo a qu(•st:io 
se a assembléa provincial podia a tal r~ speito 
Jep;i ~ lar, ainda q•tando a quantia votada f•>sse 
sufficiente, nà•> passaria o D~>Vu modelo de panno 
de amostra, se não se usasse do novo machi
nisn•o ou apparelhos cullocando-o em algum 
engenho, o que seria uma inju~tiçs 1l:lgrante, 
pcrque nenhum é em direito mai~ garautiJo que 
os outros, nem a lei rBconhece algum privilegio. 

Os premias equivalentes â importaneia das ma
cbinas, comquanto intluão no prógresso das artes, 
das sciencias e das lttras, e contribuão a a..:ce
Jerar o~ beneficios das luzes, g.oraes e parti· 
culares dos trai.Jalbos i11t<:llectuaes e dos monu
m~nlos da" a.ttes, não é t odavia o mais s~gnrc> 
meio para o presente caso, purque uutro existe 
de mais facil solução, J.e que trataremos. De
monstrado que a gratificaç:io ou premio . em 
ponto diminuto não desperta a industria, não 
chega para a ncquisiçiio das machinas, não des
terra a d•fficuldade de adiantamentos de ·fundos, 
e que sendo de grande preço a importancia do 
custo de taes machinas, seria impossível que o 
thesouro nacional pudesse soffrer com tão granJa 
onus. Parece que não se põo:le duvidar da fragi
lidade destes meios, que não apresentaráõ em 

Tt:'ll/IO n 

r~snltado mudança alguma a prol do primeiro 
art!gl) dr. nossa cultura. 

Srja-me licito dar alguns esclarecimentos sobre 
o custo dc)S apparelhús e S\las vanta~ens reaes. 
Os ::tpparelb•l!'< parll o melhoramento do fabrico do 
as~ucar completos, segu•~<lo u systema de Derosne, 
não cust:io menos de 30 contos de réis, e só com 
ajud~ dos cofres d11. naciio .I quo poderáõ ser 
Cllmprados, pela fslta qu~ entre nós ha de capitaes 
accumulados, e pela de espírito de associação que 
animt: a alguns pro~rietarios reunido~ a tentar a 
empreza. Pdas analyses chimicas feitas ultima
mente, r·~sultou o cunhP.cimentu de que a canna 
contém solJre 100 parte~ 72 de agua, 18 de substan
cia saccarina, e 10 de bag»ço, mas o que se observa 
nas no~sas fai:Jricas é que das 18 partes da 
substaucia. saccarina só aproveitào o!; nossos; fa
bricantes cinco partes de máo assucar. Uma 
fabrica montada C•>Ul esses apparelhns está calcu
lado que não fará annualmente men.•s de 62,500 
arrobas de assucar, que corresponde a 1.562 caixas, 
r;·gulando cada uma a 40 arro!:las, e sendo de 
sup.,rior qnalidnde. Ora, comparadas a~ vantagens 
do m etbodo e ~ystema moderno Cilm o antigo que 
dá e:n resultado a mais •n es· tuinha e ordinaria 
pro•1ucção sa.:carina, confron tad<' com o mais 
medita·lo e escrupuloso cuidado o ':juadro da 
ant•ga prcducçiio, QUo! ni'io passa de 5, com o 
da moderna, que é de 25 por cento mais sobre o 
d>iLlUella, é irre~usavel o reconhecimento da ab,;o
luta e urgente necessidade de s~rem substituidas 
as nossas machinas pelos modernos apparell\os 
de D~rosne, r~COIIIIIlendandü·O S com o exemplo 
da maior authentit:Jdade ao~ nosso~ cé~os e testos 
rotineiros. N.io são, Sr. presidente, chimerica~> 
estas v:~ntap;en~: os paizes onde estll adiantada a 
cultura da canna IJlUllci·pão de todas ellas, e a 
chirnica o <le•non~tra. em seus resultad"!l in
fallivei : dh\S não são poi:; duviaos'"'• e mais 
cr~sc~m tomandu novo corpo ou con!'íderação, se 
1\lttndermo':l R. falta que experiment.umos de braços 
que os 1\ppardhlls ec·morms:io. Alt;m deste~ appa
relhos dl) D"r<l!•n~, ha. outros, que, não rdormando 
no todo o Of>S~•> rotindro systoma, niio é de mllnos 
van\ag~m, por•!ll"- facilita a leuta muclança ou 
rd .. rma de systema. Sà<• elles os d11~ caldeiras 
pneumatica11, <jue, impor llindo em seis . contos, 
fac11itll•> mllis a t11otativ11, pt~!ll 11 qual mu1to prP
CIS<> é o co,.curso do gr.vcrno em ad111ntar o 
cllpllal qu~ for necPssario e conservur os assen· 
talll .. ntos e todas as outriiH ma~hinas us11das 
actu:.lmt!llt<• á •·xcepç:io das caldei•llS, vantagr.ns 
'"'111 duvida muito uuporl11tllol~ a quem niio rtuer 
ou mio põJe tentar rdorma integralmente. Estas 
c •lJdr.:~s P"eumaticas dào o resulta•lO quasi 1gual 
aos apparelhus <i~> Derosne. . 

E' port<~nto convP.uieute, e uma. ?ec~ss1dade re· 
conhecida pelo Brazil que o seu pnncrpal•·an•o de 
agricultura seja revostiào daquelle vigor que tanto 
prec:sa para sahir cto torpor a que o nos~o 
descuido o :ew condeu.nado, >! a falta de protecçao 
da parte do governo. 

As nossas fabr1cas caminhão, Sr. presidente, 
para o seu desm(\runamento em proporçã? t>il 
com a prohibição do trafico. Da escravatura e que 
vejo iL morte immínente a todas ellots. E' dos 
braços escravos que ellas recebem impulso: a 
estes tem sido v~dada a entrada, e não con,ta 
que até esta data f.,sse ndoptada R substituu,;ão 
de outros. Custa a crer ·~Ue o governo do Brazil, 
paiz todo agricola, concorrendo paN a extincção 
da escravatura, e auolindo-a, se r.ão J:mbrasse 
que um dever sagrado o ligava ao ma1s factl e 
proveit,•50 m"i•) de substituição desse~ braçc1 
arrancados â cultura do paiz. Engolfado n"s 
princípios de pbdantropia a lugl~terra, que ~extra
mente reclarna das ontras caçoes para sr, com 
exclusão de si para ><S outra~. deixou-se conve~cer 
o governo do Brazil da _justiça r1e tal me~1da, 
anuuio á proposta da Inglaterra, entabolárao-se 

3 
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as negociaçõAs, e ultimamPntt>, concluido o 
tr ,•tado, descuidou-se que um v.tcno na nossa 
lavoura tinha fi:arJo, e que convinha supprir. 
Nada porérn até hoje parP.co-me qutl a tal re,;peito 
se tem feito. A <>scravatura f.•i aLolida, e s~nd .. a 
D<lSSa agricultura saccarin>~. o primdro ramo d~ 
noss" industria, como ju8tific'lr·se a conilucta do 
governo a respeito da nenhuma dii<posiç:io 011 
medida relativa? Sirva ao menos esta refic·xiio 
para chamar a nttenção do gnverno em t:io im
portante assumpto. Do qu'l t r;mus dito resulta 
que só o:> apparelbos de D er.,sn e ou caHeira~ 
pneumaticas sao capaz~s d>J prvduzir assur.ar que 
compita n•lS mercados estrangPiro•, e 'eja dP. 
mP.\bor qualidadfl: a não adr.ptal ·os, d.,finhará 
cada vez mais a lavoura. O mdh•'r meio portanto 
que me parece proprio a felicitar a nos:<a producç:lo 
é autorisar o governo para que adiante nas pro
viucia~ propriamente producturas do assncar a 
importaoc1a das machinas nu dos nervos app11-
relh os, e aquelle pr<•prietario ou lavrador que. ~e 
apresentar c.ff•)recendo mais vantagens ''<l thesouro 
Sl'ja o preterido. Habilitado, ou autoris,.do o 
governo, S€1 a assPnrbléa approvar o addi t ivo, a 
c•·ntractará com aq uelle que mais van tag~m 
off.;rec~r a fazenda nacional publica pera11te :;uas 
resp P.ctivas thesourarias g~ra~s . e desi:.:rnaJo o dra 
para a concurr'lncia, teremos que será preft!rido 
o que em mer.os te111po pude><se recolher aos cofres 
geraes a quantia receb1cta por meio de prestaçõe•, 
e assim facilitando-se o PXemplo que teu1 de opHar 
a revolução no nosso systema rutinPiro, far-s.: -ha 
o mais importante serviço ao paiz, á W•Ssa agn
cultura ., á s rendas publicas, que serão partici
pante,; das van~agens que consrguir a agri.,ulf.ura 
com o augmentu das rendas do estado, q rHl S<' lll 
duvida será em pr ,> porçào da dos parlicularAS. 
E' este o prim.,iro artigo additivo. 

Passarei agora a justificar outro additivo, aue 
tem por fi:n eievar a prt•vincia de Sergipe á cáte· 
g"ria d:!.S de 4a chss~. e a ella l<ando ap l•liC!Iveis 
as disposições das l.;is relativas ás proviucias da 
dita ordem. ven •~ end•• o,; empr~l::adus de faz•·n,Jn, 
correio, alfandega, etc., ns ordrmaJos Ol'\rC~trh•~ 
para os das Alagõas. E~ta provineia, :4 qurll S•• n4o 
tem dado a con,;idr.raçào qu11 a lnd••S o; re-p~itns 
te•n direito a merec,;r do corpo l···gislativo, <Ju•~r 
se atten .la á sua producçà•>, quer "" consulLH n 
sua popula.;.ão, confronta-ia,. as bbellas dos rli
reitos, uo que peço a caUiara se di:;:n" pl'•!star t"·lll 
nttenc;ão, ae exportaçr\o suhr•! os generu~ ,),. pro
ducção .Je~sa l>rovincl :l, <! arrtJ~~tdn·los n i .. tt•ri.rr 
cum o pr<Hlttctu •la arr .. ca.lar;:in de al:.:u•n~ts ,J.•s 
outrns, c cun,ptt!'n•i ·•S i ~uallllt-!Ul~ n ·puadr'l da 
população, mio é diillcil re~o,h~cr• r qn•• al!.:llrn ,ts 
úas qu•• pda s;,a clas•rfieuça" Ih·· sã .. s11perrure• 
em cut•.:::vria, n>i.o prn.lu <. em lliiiÍ:<, n.,m t.u.to, 
ficiio muno abaixo d~ Sergipe u pr:rder dtl vista. 

Salta pois Q(• B olhos a Injustiça coru que a 
proYíncia de Sergip~ te:n sido cons>:rvo~da na 
quinta classe, e tendo, em virtude disto, o 
inspector da thesouraria, empregados da alfandega, 
etc., e do correiú ordenados meu ore~ que os de 
algumas outras províncias, força é que eu advogue 
os in:eresse:~ de Sergipe. Levado do desejo de 
cumprir da melhor fórma os meus deveres, sendo 
esta a primeira vez que recebi como deputado o 
orçamento da receita e desp~za do imperio para o 
exercício de 18!7 a 18!8, tomei o tràbaltw d9 
investigar se estavào ~<m proporção os ordenados 
dos empregado~ de umas províncias com outras, 
servindo de termometro <l quadro das suas rendAS, 
e notei palpavel diff•<rença em prej<lizo de SP.rgipe. 
Quando observei, Sr. presidente, que o admrnis
trador e thesoureiro do Ct<rH•io do Esp1rito Santo 
tem de ordenado 4508 e o ajudante contador 250S 
e o praticante servin.to de p ·:. rt~iro 150$, entretanto 
que o administrador e tll~soureiro do correio ãe 
Sergipe ganha •1tt vence 280S, o ajudante e contador 
160$ e o praticante e porteiro 1308, não pude 

dP.ixar de P.xclamar-·•h I que injustiça ;manifesta 
ll fhgrantP. l p ,,j,_ o E<pirito Santo pó<:l e m~recer 
mais cnnsidr:raçii,, do quP. SergipP.? Das tabellas 
dd direitos pa~o!l por Sergipe s e vê que muitas 
•llltras prnVIIJCias lbE> ficà o ínferi•1res. A expor
taç,tc de S·•rgip~> no anno final' ~eiro de 18ii a ·15, 
Ct>mo const!l do mappa demonstrativo, importou 
<'m 2,3\:Ji.i:OOOS ; a importancia d o!l direitot~• pro
vincia~s arrecadaJos montou em 121:71\J$790 ; niio 
fali·• já, senh•lres, dos dtreitos de assucar, que, 
exportaao ti~ Sergipe para a Bahia, ond9 soffre o 
d11ro impo<t., da peregrinação, é alli arrecadado 
corn<l producçào da Bahia, tl s em contraJicç;lO 
confundidos com a renda daque.lla província, tahpz 
como tributo do reconh ecimentr> de t r. r sido ella 
a sua metropole ; e oiio cnnstiio da tabella. Orn, 
r·u pediria á casa qu~ C•>nsiderusse se no E Rpirito 
Santo, cuja renda corno acab:l dto! onvir, prof~rido 
pelo s!lu dignrl presidente, não exced~> a 30 contos, 
pó<l•J um empre::: do ter mais importancia e orde
n:~do do qu " Pffi Sergipe. O illustre d~pntado, 
pro>sidente dr, Esprito Somt0, 1 ustiticanJo a n~cessi
dade de se pa:;:arem certns quarrtias votadas nos 
ann•)< anterior~s para supprimento do Espirito 
Santo, mostr .. u qutl '' sua renda não passava de 
30 contos, qu e não chegavàll para suas d espezas 
n•<cessarias I! indispensaveis, e isto com muita 
economia. 

Ora. ~e as prnvincias devem merecer consideração 
n1\ proporção de sua população e de sua renda, 
como se pót.le justiticar e~ta de<proporção sem que 
s~ tira muit•) ao vivo o" direitos de SE\rgipe, sem 
quB r•,•urta a injustiça fia:;trante e palmar que se lhe 
faz 1 Eu •onto IIJais quP. o ordenado do administrador 
" th~soureiro do correio d~ s~rgipe é quasi tgual ao 
d~ uu1 a~>'nte Jo mar na Babia. SP. os ordenados 
d~v"m J:!Uardar proporção com a considr<raçiio do 
ernpr~g<l, perguntarei onde está aqrli esta pro
porçoi .. 1 p.;is uon porteiro do c<lrreio da Bahia, 
que t~m iiOilS. tem rtldis direito a esta quantia 
"" púJH ju~ttlicar-se 1t justiça com que s~ marca 
,., a.!mirnstr!idor 1! the~.,ureiro de Sergipe 2SOS? 
Q•1al c d~s~~~ lu:.:nres o d\l mais con,irleraç:lo ? 
:t\ ,jo p · I!!S•J ti ••MCot brir e perSCrUtar • tal Vt!Z pOr 
curteza dll intdllg<!ncia, a causa de uma medida 
t'io · L·~ igur~l. t:i.' in·~ ,. rrstitucional, ou antes de:~!'.a 
iujn ~õ tiça tri •J r• ' \'o}t .mttl. 8!l eu considero o or
<l•·ua.Jn •In a•Jmini:;tra..tor e !hes.:>ur~iro do correio 
dnR Alilj.(Óil,., •Jue é de 430$, m11is con~encido 
tl~O d1t <JII" n:in SP a~uard<~U 11 dHVÍlla prop<lTÇàO 
pura corn 11 111 ~smo t>lllpr .. ga.ln •le Sargip~. Fal
lotrld•l eorn Mir~t:~ri.Jad<l e ulgum C<•llh<<C illltlnto das 
duu~ pro\·rucia~, ~·o ryue ""' amhus t~nh ·• r'!la
~õ'' "· par••lli.•,K '' l.unilia, n 'i" conhf'ço N~periori
d a·l" ''"' n•:rrlauna d••ll:ts : amb><s têrrr igual 
pnpuluç:w e igrral r•<nda com pouc·11. drlf.,rtuça, 
n:i•; •e p:.~d,..n•~<• negar que nesta pnrte 8 erg1pe 
exePd~ ús Alagôas . Ora, se estão ern igual pro
porçii•J, pnnjlle se ha de diminuir o ordenado 
do adrninistrad<lr c thesoureiro de S<lrgipe e por 
consequeucra todo~ <lS dos outros empregados? Não 
ha razã" que justifiqutJ este procedimento. 

Jà prevejo urna obj~cçiio, e é que na lei do 
nrça•n ent.l uão se podem admittir em~nd~s se
melhantes, porque, con~ultando um collega, me 
disse istc~ ; mas .,u que desejo que se répare 
estfl injustiça feita a SergipP. , igualando-a ás 
pr .. vincias de 4• clasSA, eu que desejo que os 
empregados de f11zenrla, da alfai1dega e da admi
:~istraçào do correi n de Sergipe venção o mesmo 
or.lenr.do qu •• os das Alagôas, dei· me ao tra
balh<l de folhear a !Pgislaçào exi~tente, e achei 
nm artigo que d'ls trõ~ toda est..l ot>jecção, um 
artig•J na propria l~• de 4 de Orttubro de lS:H, 
em •1•1e vern C<~nsignads a doutrina qrte as leis 
do orçamento são proprias para e!ltabelecer e 
augm ~ntar os ordena Jos de empregados publiccs 
~ crl'ar lug~tr'!S. Por consequurrcia cabe por terra 
esta dafficul ·1a•ie. Eu passo a lêr o artigo (U o 
seguinte): 
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« Art. 117. As disposiçõe& relativas ao numero 

dos empregado!?., Véncimentos e attribuições dos 
empr•'gados creados pnr esta lei, tArão vigor 
sõmente durante o primeiro arlllo financeiro, 
subsequente á >'Ua promul~;tçàn, st:ndo a(, depois 
~<lte.radas ou confirmadas em cada lei do orçam~nto 
at6 definitiva resoluc;,io. " 

A' Vt~ta da doutrina dc:>,te artigo, julgo muito 
conforme com ella mattd ;; r uma e111enda p11ra que 
Sergipe SPja consider~da proyincia d:1 4• classe, 
e que se lhe fação extensivas as dispo~ições quanto 
aos vencimentos de seus empreg>:dos, que são 
relativas aos das Alagõas. 

Para comprovar mais a justiça da minha 
emenda, produzirei um documento offici~l. O 
prPSÍd f> nte actual dt:! S1;rgipe, COnhHCendo qu-:. 
aqu~lla província não tem g(JZa•l •l de c.Jnsid<'l· 
raçiio proporcionada á sua situaçãr,, aos seus 
rendim~ntos e á sua producção, dirigio um officio 
ao govE:rno imperial pedindo aue a provincia 
fosse elevada á .!a cla,se. A ãssembléa pro
vincial, na sessão des te atmo , auimada das 
DHt"mas vistas, e :lmbicionan.lo QUE: á 'ua pro
víncia se fizessem exteusivas as disposiçõ~s de 
que gozão as outras da 4• classe, pedio ao go
verno informações para que as rnintstrasse pela 
competente repartiçiio da~ fazendas geral e pro
vincial, e servissem dd dados ou documentos 
para comprove.r a justiça do seu pretendido e 
bem fundado direito perante os poderes geraes, 
e não entrasl:lA em duvida a urgencia d<t medida 
reclamada, teve em resposta a mesma assembléa 
que já o presidente da província tinha repre
sentado ao governo imperial, e que a r<"sposta 
fôra que o mesmo governo não o podia fazer, 
por não caber nas su"s attribuições, e sim com
petir ao poJer legislativo geral. Ei>< o c; ffi;:io do 
secretario do governo, em que diz isto, e a cópia 
do aviso imperial. (L~ ambos estqs documentos.) 
Este tJfficio e a resposta provão palpavelmente 
que não entra em duvida a justiça de a provincia 
St'r elevada á 4• classe. 

Apresentarei ainda outro docum~nto ba,tante
mente valioso. Nmguem neg"rá tJUtl o auj!Ot<-nto 
de renda e grande producçàú não seja um s~gt1ro 
dado para avaliar-se a consiJeraç1io da qual4U•1r 
provinda e su'' riquezn. Ora, aJt.üttido ~ste 
principio, é incont~,;tavel qu~:~ Sagipe, ten.lo 
rtln:ia sufficiettLe para a sua despeza, a pont·r 
tal, que no annC> financeiro corrente aprcs .. ,.tou 
um e'lldo de :3:2:000$ em moeda corr;;nte e :JO:OOOS 
.,m letras a vencer, pelas inf,•rmaçõ~~ fnrnacido<s 
pt'ia r f. Spt~t:tiva thesuuraria pro•hncial, não se 
póde negar que uma província cuja unda ch<"ga 
-para 1H despeza~, e qull apr10senta esta sobra de 
60:000S, é injustiça manH~sta que esteja na 5• 
clas~e. 

Posso dizer que a sua renda prt)vincial, no 
corrente anuo financeiro, talvez chegue a 200 
contos, e a geral não póde falhar, incluindo a 
que é arrecadada na província acima de 150 
contos; entretanto que eU a, piilo lado geral, não 
depende mais de -10 contos de réis, e por conse
quencia sobra dinheiro, que deve entrar para 
o thesouro, para as despezas ger .. es, com o que 
se lhe deve dar a con:;ideraçiio m~recida. Asstm, 
é innegavel que deve passar da 5• para a 4a 
classe. 

Agora pasarei a motivar outro artigo que 
tenho de submetter á consideração d:\ casa. Já 
alguns Sra. deput~dos fallt>rào a respeito e pe
dirão medidas para que fossem teit.os os paga
mentos d<3 ~:xercicios findos aos empregados que 
tivessem assentamento na fazenda, mas não me 
racordo que uma emenda neste sentido fosse 
apresentada. A necessidade de se adoptar a medida 
é palpavel : não se póde disputar a um empre
gado que não tem outro meio de subsistencia o 
direito de ser pago dos seus vencimentos ; uão 
se póde, sem clamorosa injustiça, recusar o pa-

gamento do seu ordenado, de que elle não póde 
~star nc des~mbobo sem contrahir dividas. Ora, 
n meio de evitar isto é facilitar os pagamentos. 
Talvez se diga 41u:: n:io póde ser recusado ou 
adtad:' P<!.r mais tempo o seu embolso, passando 
autonsnçao geral ou dando-se credito ao governo; 
mas estamos na mesma : tod"s os annos terá a 
e=<rnara ::!e dar credito ao g•werno : ainda no 
a::no passado se dl'u, mas pvr ventura effectuou
se · o pagatoP.nto ao3 emprP.gado:<? Em Sergipe 
~~xis tem em pregados que infe.lizmente até não 
vi erão no qnad,ro da divida de exer.cicio para que 
se p•ldto o crea1t ... Por· consequenc1a esta medida 
nã~ preenche os fins. CumpN pois adoptar outra, 
e e o fim c<.m que offllreço a minha l'menda. 
(L!! a emenda.) Assim entendo que se con~eguirá 
o fim des·~ iado de S"rem os empregados pa"OS 
e de o thesou ro não estar em divida para 'Co~ 
elles. Deste modo os empregadns vão satic;fazer 
suas nece~sidaJes, e desempenhar as obrigações 
que têm contrahido, e l:vrar-se muitas vezes da 
pecha dA máos pag~dores. Convém que o empre
gadc> publico tenha ~ua reputação intacta, não só 
para com o governo como para com o publico · do 
c· •ntrario não póde deixar de sotfrer o seu 'cre
dito. O governo, que é o uoico alimentador do 
empregadn publico, d<Jv~-lhe facilitar os meios, e 
trazê!-os bem pagos se ·~uer te: bons empregados, 
ze.b-<os no Ctlmprimento de seus dever,;s, senão 
despeça·•1S. Nem se diga que póde haver abuso 
da parte das thPsouranas, pllrque o inspector, 
ordenando o pagamento de um rmpregado que 
perante elle não se hnbilitar na fónna da lei de 
4 dt:t Outubro, é o r'lsponsavel. Accrescll que 
pela lei de 4 de Outubro os empregados que têm 
assentamento podem haver seus crdPnados apena; 
com um attest"do de exercicio. Satisfeita pois 
esta exigencia, que é facil, não póde haver rllceio 
de que nas theso:m1rias haja abuso pagando-~e a 
quP.m não tiver dirt~ito. 

Tenho mais de justificar outr•) artigo. Sei que 
estou cansundo a C>tSa ; sei que Plln t••m ba•tante 
in,trucç•in do estado de nos<o~ negocio>~ publicu~, 
S•li que tnl é" o conhecimento p<!rfdto· qua lllla 
tem do paiz, que, embebida em ohjrctns d!l ~~:rande 
imD(•rtnucia, não póde ser distr.ahida daqu~>lle 
esmeru e cuidado c•Jm que trat11 t•Jdas as que•tões: 
es<o. me8ma acurada appllc!IÇ•iO que ella tem em 
mutcrias da alta 1mportancia cumo que estorva 
o coniJ.,cimento de ne~ocius que ntio s1io de t .. nta 
,::ravidadtl. Eu pois occupoar-mo-ilea dtJ n~~ocio~ 
degta ordem. DPputado II •• Vo, que ~da primeira 
vez tenho a honra de est:1r aqui, Jll. no fim da 
discussão do orçamento, e deputado !JOr uma 
prvvincia cujo nome se póde dizer que não soou 
nunca no imperio (não apoiados), pe.rmitta-se-me 
a expressão, ou que se não sabe de Sergipe senão 
pelo seu nome, e que o governo mesmo ignora 
as proporções que aquella provincia tem para 
ser elevada áquelle incremento de prosperidade 
a que por sua posição geographica, commercial 
e de agricultura, está destinada, e. as necessidade. 
mais palpaveis da província, merecerei todas as 
de ~culpas de faltar aos estylos Ja casa, não os 
observando ou roubando o seu precioso tempos 
Reconhl'ço que sou importuno com a apresentação 
do~ additivos; mas cc1mo de outra sorte cumprirei 
meus devereg não patenteando minhas idéas e 
pensamentos'! A casa, já acostumada, por sua 
bondade, a desculpar-me, continuará a usar com· 
mi~o da mesma indulgencia. 

Tem a minha emenda por objecto que dê a 
um empregado publico de Sergipe o seu orde
nado. A. can~ara sabe que estava a cargo das 
camar:\s municipaes o pagamento dos carcereiros. 
Depois, pela lei da reforma, ficou este pagamento 
a cargo do thesouro geral, ordenando o governo 
aos chefes de policia, em virtude da mesma lei 
da reforma, designassem os quantita~ivos para 
os ordenados desses empregados. Eu, folheando 
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o orçamento, notei que algumas villas da minha 
província eriio contempladas com quotas p>!rd 
carcP-reiros, como a villa da Estanci:t, de !ta· 
bayanna, Capella (onde ha cadéaj, do Lagarto, 
Itabayauuinha; entretanto notei qu€ a s<'gunda 
villa de Sergipe, Vdla Nova, que Le111 um car
cereiro de nomeação imperial, provido .:J.esde o 
tempo do augusto fundador do imperio, não se 
tenha C•,nsigna<lo cifra para seu pagamento nas 
l<Jis de orçamento geraes, Estando elle em exercido. 
Não póde deixar de admirar que esse pobre 
homem, desde 18!2 ate hoje, esteja sem orJ~. 
nado. Em preg:tdo publico, provido por titul,J 
imperial , elle recebeu' ordenado emquauto o 
pagamento esteve a cargo das camaras municipaes; 
mas depois da reforma ate hoje está no desem· 
bolso, e disso sei porque elle tem requerido á 
a~sembléa provincial que lhe mande pagt.r seus 
ordenados; mas e lia tem recusado á vista da 
lei, por não ser " despeza de sua compe;:.encia, 
e sim do cofre geral. Não tenho amizade com 
e~te homem, não o conheç", mas dóe-me que um 
empregado publico, provido e em exercício, como 
posso as~everar á camara, esteja no desRmbolso, 
por quatro anno~, do seu ordenadn. Que um 
empregado publico que tem fortuna possa estar 
no desl:lmbolso, não é de justiça, mas toleravel; 
porém um empr<'gado pobre, como são os carce
reiros, estar quatro annos ou mais neste desem· 
bolso, de um ordenado aliás já bem mesquinho, 
e mesmo querer etPrnisar a corrupção entre os 
emprEgados publicos. Eu não quero que o Qrde
nado deste empregado seja elevado a GOS, como 
os outros ; dle tiraha, se me não engano, 50$ ; 
o 4ue eu quero só é que o governo mande fazer 
eflectlvo o pugame::to, provando elle seu ex·'rcicio. 
E' 11este sentido concebida a minha emenda. 

Outro objecto, de grande consideração, não ,;ó 
de interesse publico como de credtto oio governo, 
me obriga a chamar a attençfio da casa. 

A camara sabe que em 183G em Sergipe, o 
governo ordenando a arrecadação e recolhim.,nto 
~o c_9bre, a_utorisou :t emissão de cautelas quan.io 
JR nao haVla papel para trocar; isto na coufor· 
midade da·s disposições do respec~ivo regulameut<>, 
que declarava tambem que senão as cautela~ 
paga; dentro dd certo tempo. E o que se tAm 
observado até hoje ? Eu cuamo a atte .. ção do 
governo a _este respeito: ~autelas estão por p:1g.1r. 
Conheço d1 versa,; pessoas. e algu,nas (n:lo citar.,i 
nomes) que n:io t€m pequeno numero de contos 
de réis em cautelas. E o que tem feito o governo 
até hoje? Permitta-se-me que eu pergunte como 
assim se illuàe o publico '1 Onde vai o creclito 
d,, governo, procedendo desta maneira? c,.>QIC) 
quer ter credito se não cumpra a sua palavra? , 
Eu con.sidero essas cautelas como bilhetes publicos 
garan l1t.los pela nação. Se os particulal,'es para 
gosarem de conco:nto devem ser fieis aos seus 
contractos, com•l abstrahir-se dessa consideração 
para c0m o governe? O governo a este respeito 
está no caso do particular; se não cumpre SilUS 
trdtos [!erde a consideração os seus bilhetes, e 
seu credito representa algum valor mais ou menos 
real emquanto ha confiança em que o governo 
c':mpr~ suas obrigações contrahiJas; se esta 
n!lo existe, mal das .finanças do estado. Não fique 
a casa em Juvida da exactidão do que avanço, 
porque tenho documentos que provã.o que o "0· 
verno até hoje não tem mandado recolher "as 
~au_telas que ~xistem em mãos particulares, pre
)U_dlcando ass1m a fortun!l de alguns, que mais 
nao podem estar sem vantagem alguma no desem
bolso do seu capital. 

UJU. Voz:- Ha fal~as. 
O Sa. SILVA: -Sim, ha cautelas falsas, mas 

isto uào justifica o proceder do governo. Contra 
os intwdactores das cautelas falsas proceda o 
governo na fQrma da lei com todo o rigorismo ; 

mas o governo sabe qttaes são as cautelas ver
dadeiras, porque se procedeu a um exa•ne em 
Sergipd; e como j ustdi.car a Eu a conducta niio 
pa~an.t., essas caut..t·•s verdadeiras·? Aqui está 
uma carta, n:lo di.-igid,, a mim, de um dos 
J;>OSsuidort>~ ·l~ssas cauldas, escript:. e;te anuo : 
e :\1uno"l José Ribdro : só a este se devem 
916$. (L~ a cw·ta.) Além d2stc SAi de uutros que 
pür VdZes têu1 requerido St~U pug-arnento, forão 
reconhecidas verdaddras, .e niio é possivel serem 
pa~os. 

c,,ncluireí ubservand<> á casa que a npparíção 
de cautelas fals .s não pó:i8 justificar a cuuducta 
do governo, em negar o p;,gamento ás verda
deiras, cuj11 conhecimento e facil d,; ter, porque 
ellt:: resalta da conf.,rencia das cautelas com o 
livro dos t•lões. 

Sobre outro objecto tt::nho ainda de I)Ccupar a 
atten.;ãa da casa. Sinto que tenha por algum 
tempo roubado o precii)SO tempo, mas cotno é 
occasião opportu11a a d iscu,são da l~i du orça
manto, que é a chave do governo (apoiados l, 
principalmente do governo rt:presen tat1 v o, onde 
se aprecia e examina u. opmiao e conducta do 
governo em todos os s.;us actos, e para melhor 
~'Xrrimir-mr, o termometro lJUe explica o juizo 
puhlico sobre a conducta do governo, concedendo 
ou negando a faculdad<~ de admiuistr»r o paiz; 
não merec~i a censtua da casa se alçar miuha 
dabil voz a fnv,,r de uma medida que passo a 
reclamar da sabedoria e justiça da casa. 

8ei que n.;n!Jum estado póde subsistir sem 
i:npostos, mas entendo que devé\m ser abolidos 
os mais voxatorios ou pdo menos dell;,s alliviada 
a pop•1laçiio. Neste principio so b><~êa o meu 
adilttivo para que o imposto de 2$000 sobre a 
e>cravatura seja allivh,Jo para aqu .. !ll.,s que só 
tiverem um escravo. A camara sabe que pessoas 
ha tão mis.,ruvéis qu.., tendo um unico escravo, 
que lh11 proporciona os mei•JS Je subsistencia, 
é-lhes muito pesa.ln pagar o impust•1 Diri'io qutJ 
2$ é nada; assim é para l'S que' estãv em boa 
posiçã .. , mas para um pobre que nada tem ~eniio 
um escravo, ó summnmente pesado, e eu o afrirrno, 
porque tenho ouvido clamore,.; a Ct'le respl:lito 
entre a populaçii.o. A' assembléa provincial d" 
S;rKip~ subia uoua r .. presentaçào da camarc1 mu· 
nicipal de Gampcs, para que a mesma assembléa 
eud•~ressas"" aos f!Odt!res geraes outra neste mos1110 
sent1do; mas niio t•mdo vindo P.sta represuntn,_:Jio, 
por uiiu ter passado pelo~s cadilhos das diRcUs· 
l:iÕes por falta de tempu ; e sendo eu deputado 
P''r aquella provinda n:l presente legislatum, não 
me pnsso d:spensar de tomar em C•>nsiderac1io os 
negocios della, ainda os de menos monta. E' por 
isso quB vou offerecer o meu additi vo; a sua 
justiça ma pareC<l bastante s><liente. 

Outro additivo meu tem por fim que se re· 
vogue a disp0siçiio do art. 217 do regulamento 
das alfandegas, pel•l qual se pormittem as im· 
pugnaçÕAS nas fazenda<i e generos de importação 
não comprehendidas na pauta com mais 10 •(o. 
Esta disposição parece que tem pnr fim augmentar 
a renda ou direito5 dos generos não comprehen
didos na pauta; mas eu julgo que elia torn dado 
lugar a que as fazendas sejão vendidas mais caras 
do que o poderiào ser. 

Não direi geralmente, mas posso afiirmar que 
na alfandega dc1 Bahia se têm introduzido esses 
abusos, não com todos. n1as com alg11ns em· 
pregados, é e que, escudados do direito •le 
im~·ugnação, usão delle de uma manein nociva 
ao commercio e aos consumidores. Apenas entrão 
na alfandega fardos ou qualquer genero, e o 
negociante manda a factura, app>trece logo algum 
empregado que lá é bem c·mhecido, e impugna, 
sahe com a relação da factura, vai ter-se com 
algum negociante, consulta se querem ou não 
arrematar, até que consegue achar um socio que 
lh~s aprompte e adiante o dinheiro, e quando o 
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nii:o achão o fazem por si mesmo. O que re;ulta 
deste direito é um quasi mnnopoli•> '!reado em 
favor do err.pregado da alfandega qu" impugct<l, 
e que vai dar a lei aQ preço dos wmeros no 
merc"d''· E11 vi isto rnuitus vezes na província, 
e irrogaria uma injuria ao nobre inspector da 
ulfaudega da dita pr•1vinda ,;e não confessasse 
que elle é avêsso a semelhante abu~o ou direitu 
est»beleci•l•'· 

Ora, nbstrahin•lo da idéa de que é prej u•licíal 
aos co~nsumidores, éU nib sei se cab~ muito no 
espírito da nC)ssal~gislacão criminal a disposição 
do regulamento .. fulgo que é prohibido a'.ls >llll· 

pregados de fazenda negociar, e deste modo não 
estão com este direito·? Segntl-se de mais 11m 
incun veniente. 0~ don•JS tÍt~S ge!leros náO recebem 
ás vezes o ,.;eu valor dent.ro dos 15 dia,;, e com· 
quanto o r.;gulamento lhes dê direito a queixar se 
ao inspector, e permitte ou autorisf!. a pri•iin do 
empregado até pagar, não ha nenhum negocia11te 
que recorra a este di feito, porque elle seria victiroa 
de sua imprudencia e do zelo de seu direito; todas 
as su>~s fazenda,; serião impugnadas, os ~eus des
pachos serião mais tardonho~. alle soffreria muito 
em suas transacções commerciaes. 

Portanto, já se vê qu~;~nto pr~judici>.l é o direito 
da impuguação. Para obviar e~te inconveniente, 
varias disposições ficão no regimento que con
tinuào em vig(}r, e são suffici.~ntes aos interesst>~ 
d.1 fazeuda. Talvez se obje(:te, Sr. president<,l, 
que é materia de regulamento, e qtte ao governo 
que está autorisarlo p>!.ra reformar os regulamentos 
da alfandega, cumpre reml)ver esses obstac•Ilos. 
Nego que >!Hja objecto dil regul~meoto, porque 
importa o direito de írnpôr tríb11tcls, prertJg:<tiva 
desta c•m,•ra, e em apr•io de minha opiniào chamo 
a lei d,; 25 de Outubro de 1827, art. 3•, ba,;e 
terceira; on,Je se fixou igual disposição, e n:1o 
por v1a dll re~ularnento •!UB a tal n•speito pr'l· 
ciRa de autnrid>'lde para obrig,u. Caso porém 
niio passe esta emend><, recommendo a sua di~po•i· 
çào á. sabedoria do R,)'\'ilrno. Ain la outro objecto 
t•mho de l'lubnwlt•>r :\ consideração da camara. 
T••lvez não s~ja lugar opportuno EJ c.>nveoiente 
p11ra offer<'cer es~" additivo, c<>mtudo o farei 
uuicam.,nte com o fim de chamar a attençã,1 do 
governo a re•peito de uma m"dida que julgo 
necessaria a favor da nossa marinha de cabota· 
gem. 

N•io ha quem ignore o estado .id atrazct em que 
el111. e,;tá. Convém indagar a c.~n·a porrtue não 
tl!mos tarnberu n:arinhll nacional. E' innegavel que 
a nação que tem grande marinha mercante, tem 
t~tmbem grande marinha de guerra, porque esta 
se faz daquella ; sendo isto exacto, deve haver 
grande protecção á marinha mercante, mas o 
contrario sentimos infel:zmente ter lugar entre 
nós. Sabemos a maneirl> por que se procede 
quando chega uma embarcaçio em qualquer pro
víncia. Faltando marinheiros para a tripolação 
de qualquer navio da armada, são agarrados os 
marinheiros da embarc,ão m.,rcante. Et1 não 
posso deixat· de censurar esta pratica. Se se falla. 
que a nossa m3rinha mercante está atrazada, e que 
é oecessario proporcionar meios para que teubamt)S 
marinheiros, como quereis conseguit· esse resul
tado sem animardAs, protegerdc:J a marinha mer
cante ? Quereis os fins sem applicardes os meios? 
Eu referirei exactamente o que se pratica entre 
n6s. Está uma embarcação a carregar, priuci
palmentfl de cabotagem, e faz o mestre o rol da 
equipa~em. Parece que, segundo os princípios 
de direito commercial, logo que qualquer mari
nhairo é dado no rol d" equipagem não dev<l Aer 
tirado da ea1barcação, porque já teon obrlg·•çõea 
e direitos contrahidos com o capitão. Sabe a 
embarcação, entra em qualquer Je aossos portos, 
e mal chega são agarradas as gent~s da tripola· 
ção logo por oftlcíaes que estão de registro no 
porto na occasíão da entrada e no acto da visita 

sem que se tenha <lescarcegado a carga. Per
g•l<lt-lrei : dá-se ou nà'J infracçfio do contracto 't 
Tem o rna.ritlheiro ou nà" direito de assi>tir a 
d·l~•:arg<J.? E se tll)· contracto foi estipulada a. 
via:1:~·n redl!rtla, c•om > SP. póde observ&r esta 
condiç,i·•? C.>tn t•J·ios P.St<ls.oimpecilios e obsLacu!os 
é irnpossivd qrttl mdhor~mos a nnssa marinha. 
L~mbra·me que além da• disprJsiçõe~ adoptad,,s 
e!n t4)c10S vs C·Jdigos ·cl)!omerci::tAs'\ urn:l lei existia,. 
qufl jul:::•) estar aín,Ja em vigor, que garantia o 
direit, dos marinh~iros e officiaes da tripolação, 
e pr·Jhibia que ftJSS•!m admittidos ao rol de 
equipagem '3 matricula mais do que o numero 
designado pelo tribunal de fazenda, aliás junta 
da fazenda da marinha. 

E-<.-a resoluç:'i.o de 30 de Jnnho de 1801 foi 
tomada a b~m da maronha da guerra, que até 
então sempre respeit.>u a marinha mercante, e 
reconhecendo stlu~ direitos á protecção do governo, 
pr·•curou acabar com o abusn iutr•,luzido em 
prejuiz,,. do serviço real, estabelecendo que os 
propdetarios e capitães não guarnecessem seus 
navio~ da m·trinhagem precisa sem positiva ordem 
da rn•1sma junta para ella poder regular e~te 
obiActo, e proporcionar a ex:ig.,ncia do serviço 
publico com o d·1 comm~rcio. Port:loto, de tudo 
isso collijo que erc~ entà·• a navegação mercante 
mais ~arantida que hoje, e por isso cumpre 
adoptar-se igual disposição para obviar a conti· 
uaaçào de tae:> abusos. Marque o governo a gente 
nece:Baria P'lra a tripolaçâo de cada embarcação 
dt-l díver3o lote, e uma vez coropreh~ndidas 12a 
matricllla, não poderáõ ser tiralts as gentes da. 
tri polação. 

C,)ncluirei com uma unica r;,flexão, e é que, 
tent.!o eu mandado uma emenda. autorisando o 
governo para a compra de um vapor para a barra 
da C'tlinguiba, afim de facilitar o transito das 
embarcuçõa~, fui informado posteriormente que 
eu1 diversos anuos da qr1antia votada nas leis 
de orçamento de 18:37-1838 para o melhoramento 
das barras e pakonias, se tinhão distribuído 
1U•lt:ls par<.~ melhoramento de algumas barras, 
cotno me parBC9 a da Cotingniba, Rio Real, e 
taivez ::)ergipe, no qtH não tenho informaçõss. 
Que essas forà0 recebidas, se ma tem informado ; 
mas nà-:~ me consta que tal applicaçi'io tivesse 
lu~ar e•n tempo alglltn: se diversa applicação teve 
mllito convém. saber. 

Tenho pois da pedir !\O Sr. ministro que me 
diga !!e corn effeit•l forão applicadas nlgumas 
quot"s a Sergipe para rnell:toramellto de suas 
barras a pharóes, qllP. destill'l ou applícação tive
rã•>, e se existe dmheíro em ser, ou se as obras 
forão feitas; porque no caso de não terem sido 
faitas, como est•>U per~uadido e dB estar distri
bllido o dinlleiro, qneria propór que fosse recolhido 
aos cofres pablicos donde sahirão ou tivessem nova 
ap plicação. 

Resta-me justificar o ultimo additi'lo ou sub
emenda á dos Srs. Franco e Penna, que tenciono 
mandar á consideração da casa. Se. as provinci>~S 
ao· Pará e Espírito Santo têm direito a haver os 
supprimentos do~ annos anteriores, decretados, 
e não recebidos, seja extensiva a todas as outras ; 
se não têm, neglle·sP. a ellas ; portanto, cumpre-me 
rogar á casa a necessaria di~pensa, e comprimir 
nesta ultima emenda o meu pensamento de 
alguma sorte bem proferid·J no dilemma. 

O Sa. JUNQUEIII..t.:-Paço licença para retirar 
a miulla emen<ia. Ollmo o Sr. ministro declarou 
que estava pr,•mptG a fater juatiça á. representação 
da i11nta cl)rnmercial sobre a casa de commercio, 
eu "ntendo que ••• 

O Sa. Pa&&IDENTS: -Nito ha casa, e a hora ost~ 
dada. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas. 
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Sessão eJD 2 de Julho 

PRESIDI>NCIA DO SR. lWS!Z TAVARES 

SU:II:IIARIO. -Expe oli~ut ~ .-Or.lem do tliã.-R~.:-o
tlh<cimento d<:~ filhos il!egitimos.-Discw·st•S dos 
Srs. ~ftnd.es dtt Cunha e R-<bfJuç-a.~.-O,·çamento 
da {a;;enda. Votação. -Admissão do S;·. Joã o 
José F<:~r.-eira da Costa. Discu:-sos dus Srs. 
Fe1·ra.::, Sou.: a F1·anc:n. M ou>"a. Magalhães, 
Urbano , D. Manoel, Rod1·ígues dos Santos, 
Santos Barl·eto e Souza Martins. Debate calo · 
raso. Votação.-Parecer chamando um sup
plente por Minas. 

A's 11 horas menos 10 minutos da rnanhã abrn-sa 
a sessão, lê-se e approva.se a acta da ant~ce
dente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro da fazenda,· remet
tendo a relação das quantias em divida de <:)Xercicios 
findo» dos ministerios do imp~rio, JUstiça, fazenda, 
marínha e guerra, li•JUi.:iadas até esta data (30 de 
Junho) para que po:;são ~er contemplad<~s na lei 
de. orçal.llento.-A':> colllmisSÕ"S do orçamento. 

Outro de• Sr. ministro ilo imperio, transmittindo 
o aut•>t!•apho da res<~lução quil approva a pensão 
de l:OOOSOOO concedidas ás irrnãM no m '\f•luez de 
Caravdlas, na qual resoluçiio S. M. o Imperador 
cousente.-PRra o archivo. 

Não ha mais expedi~nte. 

PRIMEIRI\ PARTE DA ORDEM DO DIA. 

~·ILHoS ILL\l:GITIM~S 

Coratinúa a terceira discussà'l do projecto sobre 
r~conhecimento dP. filhos illegilimos. 

O Sr. 1\lond.os d~t- Cunb." :-0 nobre 
deputado p1üas Alal(óa~ qu~ fa\l •)U h'mtem depois 
d., mim, sob r" o projecto em díscu~s<lo, pretenden•lo 
combat~r-me, o llUe c.ms"guio tão victoriosamente 
Cl)mo !oi notorio nesta cll.:ll\, para qu~ 11ada 
faltas>~e ás honras do triumpho, prorompeu com 
um •1 indignaçaio que não se compadece com a 
doçura de 11eu caracter. admirllndo-s<l de que eu 
votasse contra todo o pr.1je.::to, nllo tend<l c.>m
batido senli.o um antigo delle ; aRsim como d~ tPr 
cnmbatido estfl a;.rtigo s~m lho .,ff,,recer emP.nd:ls. 
E11 !l~co a V. Ex. que m•J d'lclare se ha no 
r~gunPnto alguma di~posiçiio qua <~brij:tue aos 
honraJoa mllmb•·o• d~:-~ta cau a !aliar ne<:Msa· 
ria111~nt~ sobre todos os artigos de um proj~cto 
contra o qual tenbão Je votar, assim como se 
são obri~JtJos .11 fa2;erern emenda~ C·Jntra o artig.J 
que combaterem . Se nenhuma di;posi.,;ão ha no 
re:J:imen~o a t~Stfl respeit•>, eu est~u sdguro de que 
uàn o violei. Vejam·lS porém se offendi a lei 
moral. Sem s~r n~cessario >lntrar no mereci m~nto 
intrin~eco da qu.estàl). ell~ resolve·se consideralld~ 
que, se fosse uma offensa ,\, lei moral V•ltar contra 
o proj~cto sobre o qual se não falla, nem se 
offerece emendas aos artigos sobre q11~ se fatla, 
o regimento seria immoral, pONUe permittbt 
aqui!lo que a moral condemna. Eu niio quero 
ser 1mr:noral com o regiment·>, mas bem certo d'l 
que elle o não é, concluo dizendo q11e não of
feudi á lei moral. De que pois se adm irou o 
nobre deputado ? Em resposta eu partiria ao nobre 
deputado que se admirasse elle mesmo da s11a 
admiração, para que nos não admiremos tod.,s 
de ter-se elle admirado da1uillo que sobre ser 
comrnum e !requente em todos os pllrlamsnt.)S, 
e por esta raz>i.o tambem nesta casa só seria para 
admirar se o c<~ntrario fo'l»6 prescriptll. 

Eu. declart'i brlm francamente que j<~. em outra 
occaaião tinha feito algutnaa observações sobre 
os arts. 2• e 8•, que escusava de as repetir, 

p:Jrque era provav~l que alguns d<}~ nubres de
putados se l ;, ~:antad,;em par~~. as sust~ntar com a 
vanta~~tn d" <. !Ufl n:.io S1.1a capaz. E o nobre de
pttla ,!o V.Jrá pruticamo,~t,;: :>~ a minlu vrev::>:to é 
infoud:tda . 

T..~ ·u be:u Jedararc i ao n•br,) Jcpttl :l :h qu e niio 
f.>~ ~:l tl<Ilen la~. por.~u,; nii•) s;,i ,a ;uen.hr (nfio apoia
dos) (11:10 é a priweira vez qu~< faço sem~litante 
deelar:lçâo) : deixe> isto ao nobre d~puta<lo e 
áqudlo;s seobores cnja superioridade de luzes e 
tatnbetn superior a quaesquer pr.•ject·!s, a quaHs
,.uer e mt!ntlas que s•'Fio por lllats sab ias. Mas 
Stlppondo por mo;nento qua eu seja capaz de 
em\lnd>~or (o que negarei por toda a vida), o in
teresse de ~mendar suppôe de alguma man eira a 
adopção rio pruje,cto, ao me"os na mér part~ de 
seus artigos . Ora, tend,> eu declarado que o 
pr .• j~cto me parecia insufticiento~ e injusto em sua 
t •JtaliJade, fner-lhe emendas importaria al<\m de 
urna ~specie da contradicçiio um verdadeiro pãssa
t .. mpo, senão uma ociosidade r<!prehenstvei. 
(Apoiados.) Tend•> eu dPclarado qu,, o pr<~jecto 
me parecia totRhtente insufficiente e injusto, fazer
lhe emendas fõr" '111AI'f1~ tmitar aqudle• que por 
uma mania singular explorã.) e abração t•láas as 
cotts•B nnvas só od·J desejo de combater as causas 
valha~ c,Hltr•t .,j C t) no;~llios que encontra <uus nas 
so~ olintes palavras do evangelho de S. Matheus : 
-é semelhant~ ao p11i de fami!ia aquelle scriba 
qtte, versai•> nas cousas que r~speit!i.o o rein•> dos 
céos, ~abe tirar d•> ,;eu th<3~onro as Cl)usas ll •lvas 
e >\S causas v"lhas. Id~o scl·iba. do~tus in regno 
c<elorum similis est homini p11.tri familias, qui 
p~o(eri de thP. SfJ.Ul"<> suo noua et vete.-a. 

E awad<l o nobr~ d<lÇHI.t•l'io qua é c«paz de emen
dar, emende o nobre d·lp•tta lo •lUe todo se abra~a 
n~s amor~s do projecto (ri.,·adas), P. tanto, <.JUtl já. 
declarou nesta casa que era elle uma das obras 
m~i.; p~rf~itas que têm sahido das uHúJs dos 
h·Jmens. Estavil com efft~ito reservada esta ~loria 
â naç:io brazíl~iu, e ao nobre d~;>utado a honra 
de a proclamar I 

O nobre deputado p>t:-e~au inculcar que haviR 
a•wi uu1 propo~ito d~ io~istir na lllgi slação antiga. 
Se ha tlste pr.Jp lf:ito, e t!lte é de boa fé, eu o 
reput•) um principio conservador, e um principio 
cou-.~rva ·ior niio póde ser indíft'~rente nem á 
ordem, nP.m à politica do paiz, porque, ainda 
uuando lllle seja mat applicado, os mesmos erros, 
quan·io vêm dG um h•Hnem de bem, atnda podem 
t;~r provditoslls á verdtl<.le. E11 entendo que este 
prtJjAct•l é ,j~ 1~11ita ünportancLt, e de uma im
partllnCtl\ tal que ex:i?;e a mais cautelosa e es
crupul•)!la previ;iio oi!\ parte do !e~islador (apoia
dos) ; é um d~>ttll•J iltl~ que vers>io sobre uuHeria 
a re~:~peito da qu :1l nenbuma t·ef<lrrna sa deve fazer, 
sem :;ue sP.ill evideut-.m~111te r.;c ·•nhaci<lll a sua 
utili<Jade. In. rebu~ novis constítue11.dis evi·lens 
esse debet utilitas, ut recedatur ab eo j~tre, quod 
diu cequum visum est. PoJrque. quan.:iu o uübre 
ddputado apresentu 4, 5, 6 ou 7 inconvenientes, 
lembre-se que podem apparecer 10, 20 ou 30 
qu~ escapá.rào á sua previsão na reforma preten
dida. 

::)r. presidente, o nobre deputado no excesso 
de sua indignaçii,l contra. todo' aqul!lles que não 
se conformào com as Sll\~ idéa.s sobre o projecto, 
ex.clamou-não venhamos para aqui para sermos 
commissarios do governo, para ap:>iarmos attenta
do;, escandalos, e tudo quant(l a razão universal 
repr.>va. -Pela P'lrte que md toca nesta injuria 
(sll ella esteve no animo do nobre deputado), eu 
lh'a reverto toda inteira. cnm as mesmas pa
lavras, com a mesma redacção, pontos e vírgulas 
'risadas), e accrescento : que estou persuadido de 
que não ha um só dos nobres membros desta 
casa que vote ou não vote pelas d<lliberaçõe~- e 
actos administrativos do poder sem que esteJao 
inteiramente convencidos do bem cu mal que elles 
contém na ordem J.cs interesses publicas. (ApDiG-
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dos.) Pôde o n•)bre dPputado não entender assim, 
porqrle ernfirn não é dado ao espírito humano 
pensar oll ddx.ar de pensar do modo diverso da
quelle por que pen.;a ; tna~, não obstante, niio 
podia o nvbre deputado fazP.r uma accusação 
publica sobre este titulo sem que se attribuisse o 
direito de exame e commando sobre a conscienciu 
alheia, o que só é rP.servado áqnt:>lla juiz que sabe 
tudo, porque é infiuitivamente sabio, qull julga 
o~ homens sem distincção, porque é senhnr ab
soluto do todos os bom.,ns e de todas as eousas. 

O nobre deputado combatendo-me pareceu convir 
commigo sobre a insuftici~ncia do art. lj_o do pro
jecto, dizendo que era elle um começo de prova por 
el;cripto. O nvbrc deputado não allendeu bem aos 
t~rmos ~m que está concebido este artigo. Os 
filhos illegitimos, ccincidiudo a época da sua 
concepç:lo com a do r:~pto da mãi, será h~<vido 
por filllo do raptor, como se por elle fosse legal
mente reconhecido. Note o aobre deputado que, 
provado o rapto fl a cnincidencia, já não fica ao 
arbítrio do juiz deixar de pronunciar-se pela 
legitimação. Ainda mesmo que dos argumentos 
produzidos para provar o rapto e a coincidl!ncia 
pudes!<e elle tirar illações as mais fortes, e as 
mais vehementes contra a paternidade, uma vez 
que não prvva,;~em contra o rapto e a coinciderrcia, 
não podia dt!ixar dFJ pronunciar-se pela legitima
çii.o sob pena de ficar dependente de seu~ ca!culos 
aquillo que a lei tem expressamente ddi.ni -lo. Sd 
o juiz não póde nem fazer distiocçõe~, ainda qu<l 
razoavets pat·~ção, quand•> a lei se pronunci~ em 
toda a sua. ge"erahdade, como pl)derá additar 
condições ás cundições estabelecidas pelo le
gislador? Quem s~>ria então o legislador? Aquelle 
que fez a lei, ou a•juelle qua a applica? Ainda 
neste caso eu me não C•Jnformo com aquelles que 
dizem que o juiz nà•) deve ter seniio b-lca para 
fallar, e olhos para vêr, .porque Ainda lhe fica a 
liberdade, exclnsiVKmtlnte a liberdaJti d<J ju:gar 
e decidir sobre u valor das prov11.s do rapto, e da 
coincidencia. 

Sr. presidllnte, eu não oou tão austero que 
exija o reconllecimení.o tacito ou expresso como 
um orivil~gi<> pessoal . não, eu o querv como 
um meio indi:'pensavel para a manifest~çiio da 
verdade; eu 11ão quero um11 presumpçao fun· 
dada e•n uma série de presumpções, porque a 
presumpçào, cQmo definem lodos os jurisconsultns, 
é uma coüs~quencia que a lei ou o magistrado tira 
de um facto certiJ para ch•·gar ao conh•,ciment<} de 
um f:1ctu incert<t : portanto, é necessario qu<J se 
dé hct•;s sobre •>S 'lU ''"s t~nhamus Ct!rteza mor11.l 
ou mtltaphy~icu, ou deduzuia da essencia das 
c"u!<as, ou das 1-liS ~era~s qui! governiio cs seres 
intelligentfl~- SP. uorém se prov . .r a paternidade 
por factos constllrit~s, notorius e decisivo~, entii.o 
digo eu, a negativa do pai póde-se attribuir a uma 
obstinaçri•.• capr1c!Josa, e mesmo a uma dege
neraç!lo do amor paterno, do qual niio é sempre 
a paternidade uma garantia nece~saria, porque 
não é novo quP. a perversidade, a sectucçfio e mil 
paixões i{<nobeis possào se não extinguir, ao 
men<•S abafar os mais energicos sent>mentos da 
natut·eza. Os exemplos felizmente são poucos, mas 
desgraçadam<'ute existem : logo que_ nasc~m os 
filhos, nascem com direitos a respe1to de seus 
pais, e estes contrahem deveres a respeito de 
seus filhos: e fôrll deixar aos pais a faculdade 
de tirar o direito dos filho!', e dispensarem-se a 
si mesmos dos seus mais sagrad·•S deveres, -;e a 
lei fizesse uma prova ab~oluta da simple,; n~gativa. 
Mas isto não serve para provar que o rapt<1 e a 
coincidencia revelem o segredo da paternidade, 
P<'rque não obstaute a prova do rapto e da 
coincídencia, o raptor póde ter muitos e muitos 
valiosos meios de dr:faza, e ninguem pó..te ser 
obrigado a reconhecer um titulo coutra o qual 
póde-se offerecer títulos ainda mais fortes . 

Sem me julgar obrigado nem pelo regimento 

nem peia moral, farei ainda al~umas observações 
sobre outros artigos, ainda que pdl"functoriameute, 
porque sobre dles já. fallei tão largamente como 
pude. 

« O matrimonio subsequente legitima O!! filhos 
não adulterioJs. ,, Lngo, pó·le legrtimar os filhos 
incestuosos ; e o incesto será menos attentatorio 
contra a honestidade publica, do que o adulterio '1 
Será menos perigoso á sociedade inteira e á 
ordem interior das famílias 'l 

" O reconhecimento <ios filhos illegitimos pelo 
pai ou pela mài, sem se exigir a dP-claração da 
pessoa com que forão havidos •.. » Eis-aqui, Sr. 
prP.sidente. quant<.J a ruim, o mesmo projecto 
abrindo as portas á immoralidade (11poiados), 
abrindo as port<ls á decepção e á fraude, porque 
nà-:> sendo necessaria a declaTaçào da miii, é 
claro que um homem solteiro pôde legitimar um 
filho havido de uma mulher casada, e vice-versa. 
N~m se diga que ê i~to argumentar com abusos, 
porque não é só n'um ou n'outro caso ; o 
projecto favorece os abusos na totalidade dos 
c 'rsos. :Nem eu mesmo admitto a maxima de que 
se não póde argumentar com abusos : esta 
maxirna ê a verdadeira em psyeologia, porque 
a n;1tureza, a propriedade e as relações naturaes 
das eousas são <>empr<> as mesmas, qualquer 
que St!ja o abuso que neUas se f.ça. M11.s o 
casJ muda mu•to de figura em política e em 
legislação, porque as leis não são princípios mas 
regras que derivão da princtpios que é ne
cessario sempre applicar relativamente, porque 
aliás seriào sem eff.~• to e até nocivas. Portanto, 
as leis servem para corrigir os abus••i que se 
podem razer dos princípios, tanto quanto se 
pód~ prever e preventr, e só .10 caso contrario 
é que se deve abandonar ao domi11io mural 
aquillo que as leis não podem dominar. 

q Ainda mesmo sem ser necessario a declaração 
da mãi. » Note-sa que aqui o proj~cto tem em 
vista occultar algum>~. eousa vergonh<lSa. Bdm ; 
mas as relações do filho C•Jm l'UB m:ii sàu tão 
estreit~s, são tão intimas, siio taes e de tal ordem 
que nem o amor filial nem o ar<lor materno per
mittem occultal-os; e entã•), feito o reconheci
mento pelo pai, está feita a declaração da mài, e 
por c:onsequflncia o adulterio "u o incesto de· 
11Uuciados por um modo que o projecto desaper· 
cebidamente favorece. 

Vemos tamb!!m que um dos modos de reconhecer 
é a escriptura particular. SeuhorP.s, quem é que 
não sabe da f~~.cilídadé com que 11e podeUI fa.lgificar 
letras? 

O Sn. NuNJI:S MACIUDO:-E agora no Rio de 
Janeiro, onJe a falsificação estâ na ordem do 
dia. 

0 SR. M. DA CUNHA :-E contra isto que ga
rantias no,; podem dar duas testemunb'ls? Quando 
se trata de prol•ar uma accumulação de factos 
constantes, notorios, então a prova testP-munhal 
nos póde servir, mas quando .;e trat" de um facto 
isolado, em que testemunhas subornadas ou de
masiadamente credulas podem impõr á justiça 
publica, a prova testemunhal nada noe pôde 
garantir, salvo se ella vem de pe:HNas que, ou 
por seu caracter offieial, ou por circumstancias 
especiaes (como os parentes do legitimado a quem 
c"nvén1 antes a contestação do ']Ue a eonlirmaçãCJ 
da paternidade), tira toda a idéa de suspeita.; 
mas o projecto não faz difterençs, nem especifica 
coouições para as testemunhas em negocio da 
maior gravidade. Tambem um do>~ modos é o 
testemunho ou codicilio, ainda que faltern nelles 
formalid<ldes, comtanto que contenbào a prova 
ordinaria do reconhecimento. Senhores, ha tes
tamentos que se podem invalidar, não obstante 
conter todas as solemnidades, bem como no caso 
da querella inoficiosi testamenti ; porque então 
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a nullidade na~ce do abuso do testador, e não de 
duvida sobre a sua ultir:Da vontade_ 

Mas quando Urll testamento se invalida por 
!alta de solemnidade, qual é a razão por qu~ se 
invalida senão porque estas solemnídades s:io 
necessarías para authenticar a verdade e a fé do 
acto, senão porque são ellas a expressão da 
vHdade, fó~ dos rP.cursos de quo se põie armar 
a seducçào, a má fé e a fraude para illudir a 
ultima v<>ntade do testador 't Se se attende á a•1-
thenticidade do te!ltamento, como podemos deixar 
de atteoder a authenticidade J.a prova de filiação ? 
E se a falta de :•lguma solemnida·1e induz a. 
suspeita da falsidade do testamento, o que é que 
fica para provar a verdade do recoulleciment·J 
nelle exhar~do? 

Os filhos illegitimos são hab~i~ para h e dar ..• 
« Coocorrendo IJS descendentes l~gitimos, o dirdto 
hereditario de cada iUegitimo é 'ie meta•i ll do di· 
reito hereditario dil cada legitimo. " Escuso de 
fallar sobre isto: o direito hereditario não per
tence ao filho legitimo nem a ninguem pela san· 
tida.le do matrimouio, mas pelo facto da n!ltureza; 
e e<te facto da natureza é o mesmo, tanto para 
uns como para outros, e por consequenc1a o 
mesmo deve se.r o direito que delre resulta. E;;ta 
idéa cala tanto no meu espírito, que escus•J 
produzir :.mtra tltzão. 

Por ora bast~: tive muita tosse esta noite (ri· 
sadas), e não posso continuar. 

O Sr. Rebouças:-Senhores, eu tencionava 
reservar-me para faJar no fim da discussão, ou 
depois de ter ouvido a todos os illustres deplttados 
que quize~sem tomar parte nella, no intuito de 
fazer uma resenha das partes mais notaveis diJS 
seus discur~<'~'~ para a elles responder no que me 
parecesse contrario ao projecto f!~e defendo. Mss. 
tendo em muita consideração a hl)nra que me faz 
o honrado depntado que me pr~?.cedeu, responden •io 
an meu discurso de hontem. eu não p·•s~o de. 
morar·me em corresponder-lhe. Digo que me é 
bem aceita a h"nra qutl ~llA aea.bad<~ fa:r.er·mP., 
porque dt~V<l toda a consideração possível 11011 seus 
luminosos e profundos coobecirnentos em jurís
prudsncia, á sua f·•rte e irresistiv~l dialtlct;es, 11 
todas 11s su:1s qualida les d'alma '(Utt t•mho a Ratís· 
fação de 11preciar, quanto ern mim cabe, dllS•l8 que 
tive a felicidatle 'de o conhecl'>r e de o ouvir. 

Este mesmo conceito que "ll fuzia e ain•la faço 
dv honrad<> dcputa•to, talvez Influísse do~ .. tgutn 
m<>do parn qu.,, pronuuc;ando·me cOJJlO hunt,..rr. 
111" pr·•nuncJ~i, prutlcc:~se para com ellii akurn 
t!lntu desal>rido. A!lsim <ievr.rá ~ijtar certo d~ ·~t1e 
tudo quauto eu puJ~s·e cilzer qu~ lhe fo:lRA uffr.n· 
11ivo no rnenor :1pic11, •!U dou CtJillO niio dito, tJ o 
retiro perant« a catnara a quem me dirijo. 

Quanto porém ao que dL<se o h,mrad<J membro 
sohre a materia em d1scussão, bem que hoie 
CIJntinuludo a honra que me fez, e queranâo 
manifthtar mai,; positivamente, sa désse a alguilla 
analysa do projecto, c•.>mtuao !!>~ria p~<ra c~ncluir 
dos seus r aciociuío5, não pela rAjeiçà ;J do projecto, 
ma~ para reduzi!-<> a um só artigo, no qual se~ 
d1ssesse:-as leis deste paiz não r~conbecem filhos 
senão os de legitime> matrimonio ; es;tes tão só
mente têm direito á successâo d~ seus pais ..• 

O SR. N. MACHAD•>:-Não s~ segui! ist<:>. 
O Sa. REBooço~.s :--~f:as se o honrad.l membro 

pretende acautelar a successão hereditaria a toJos 
os filhos r.atnraes, pois que pareceu-mc~ dizer que 
este:1 filhos, uma vez reconhecidos, devem herdar 
iguaes aos legit.imos, não os deixe ao abandono 
d .. s vicissitudes a que estão entregues tudos os 
que depcodem d~ssas provas v .. gas, das supp<>
Si~Jões e conjecturas que sõem admíttir-se em 
juizl) para uroa decisão qualquer em matarias 
ll~tsl.a natareza I 

O Sa. M. DA. CuNIJA:-Declaro que não sei fazer 
projectos nem P.cten jas. 

O Sa. REB'JUÇA.S: -Di ;s.~ o honrado membro, 
recorreod•> a•> regimBntv da casa e a algumas 
razões de rn•tral, que me parecerão mais theo· 
cràticas do que tem poraes, quP. nós não somos 
obrigados a ad•> ptar as partes em geral de um 
pr•Jjecto, ~ó porqu'l tem .. s rejeitado um artigo 
delle, que não tínhamos obrigação de emendar 
aquillo qne tiuhamo;s por imperfeito. Eu não 
C•)nlestarei estas razões ; mas digo que, estando 
o projecto snj<>itiJ á c"'nsid eraç:\IJ da casa em 
terceira discussão, e sendo elle vindo do senado, 
certo que teu1 a seu favor todo o preconceito, 
de que foi rec.onhecnio utit, ao meno:> bom nns 
part•ls approvadas. Ora, quando nós, apezar deste 
preconceito o1r.hamos nelle alguma cousa de máo 
ou de imperf'!ito, é por uma razão C<)mpara
tiva; e eotão nessa razão comparativa de· 
vemos sub;;tituir o que temos por b(lm ou 
mP-Ibur ao qafl temos p•>r rnáiJ ou menos bom. 
E' isto o que esperava do ho11rado membro, e 
que espero de tod•J:i aquelles senhores que !le 
declar rio contra o projecto , o contrario não terá 
alguma eou,;a •ie incoh.,rente ou incompatível? 
V~j amos o ·lue co ntém •l projecto como ficou da 

seg un-ia para a t,flrcei ra dí-cussàiJ. O art. lo esta· 
heleçe quP. o 111atrirn ·,nio subSBquente l egiLima os 
filb 'lS nào r.dllltflrinos havi ·los anteriormentq entre 
os conjng<Js, .: lb.,s confe ro:~ t udos os direito,; de 
família, como s~ ti 'lessem nascíd ,> de m>ltrimouio, 
e até o nome de legítimos. Aqui não ha direito 
nenhum nnvo, é em resumo o l~gi~laçiio existente ; 
e até, sendo este s.rtigt1 redigido á imitação do do 
co digo civil da França, que lhe corresponde, 
un!le se pre><cin d!o da clausula do incesto, prova. 
velm~nte reconh~ccndo - se que, uma ve:r. dada a 
Cl)mpetente disp~nsa para o casau1ento, fica rtle· 
vado este vicio ex radi-:e matrimon~i. como dizem 
os theologos e canonista.s. Portanto não temos 
no artilto s~não ttrna rt!ctificaç:t.,, o restabeleci
monto daquili·J qu~ existe em noss•l d1re•to, com 
a vanta~em mesrno de excluir quaesqut!r duvidas, 
que na St1ll applicllÇii<l se pudds~ern dar ; por
qu!\ntn 11n1 d·•~ honn~dos membros que na segunda 
uisc~.ts ,;ii·J se oppóz a ·l projecto por achal·o 
d~f.,;tllOS •l e etn algttmas partes inc·•rnplet•J, di~se 
a r·-tspeit•J da or-1. ti v. 2o. tit. 35, $ 12 que c1tei 
od ungu.,m, quA llir.do. niio est.Lva b~m dd\nido 
qual era o dtre ito a que est11. I.ri R<l ref~ria, se o 
ci\•il, ou sll o cnnonico. 

Orn, para o illustre cl~puta•lo e para outrem 
qu6 hllja ,Jil as:~irn Juviohr, o artia;o é de summa 
vant~g<llll, por·l'••• joeira a antigtt s.,:íra legisbttiva 
d ~ toda• !l~ drtli~ul•JJLda~ •JU ·• a "llPP•JStü tluvíd" 
llÍ:t•JII pUol ~SSH OCCII!Cionar; CO !fio) n:i·J arl tlpt ;t!• O 't 

« Art. 2• O r~.:onh'lcim <~ uto dos filho>~ illP-gitímos, 
taat•l por p·•rte Jo pai, co <nO pd11 <nài que tiver 
oc.::ultad • tJ partn, só póde ser lega!r:DP.nte feito 
P''r um d ·•:! qu•ltro mei o< prescriptos neste arti~o, 
sem se exigir declaraç:1•J •la pes~na d? quem furão 
havidos, nem poder tal declaração proàuzir effeito 
algum ; e são os segninte:; •.•. >J 

Parece-me que um honrado membro levou a 
mal pr~scin.iir·se desta declaração. Era l,>Ois uma 
da:1 cousas em que o honrado membro lhe de·.-eria 
passar a sna eo::p <~ nja , e em tudo quanto ba de 
preexistentA, e que aliás continuará a existir, se 
uma lei precisam.,ut" n:io determinar o contrario. 
Refir .,-mc ás l•gilituaçõ~s por via de rescriptos, 
para os qua"s é constante que nas escriptura~ de 
reconltecitn ~ nto que d F-vem instr11ir as petições se 
occult<l o nome da mulher de q•tem se houvesse 
o filho, impediJa. ou mesmo desimpedida, se assim 
se ha por conveniente, declarando-se sómente 
a especie do impedimento, se pelo vicio adnlterino, 
incestuoso, ou por outra semelhante espuriedade, 
ao menos para a imputação dos direitos. 

O Sa. FERBAZ dá uro aparte. 
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O SR. REnouçAs:-Como são hoje os recriptos? 

O~tensivamente têm a natureza de uma graça ; 
mas realmente o são n~ ordem das causas ordi
narias, pois que basta fazer a escriptura de reco
nhecimento, e ir com ella perante um dos ju.izes 
orJinarios do lugar, e dizer que quer legitimar 
a seu filho para lbe succeder em todas as honras, 
e até herdar ab intestato: o escrivão a quem o 
negocio é distribuído faz cartas áquelles que o im
petrante declara serem seus parentes até o quarto 
grão ; estes respondem ou não ; dá o impetrante 
de tres a cinco testemunh<~s, que as vezes nem 
mesmo o juiz inquire: julga-se isto por sentença, 
e com acto do processo passa-se o rescripto. A 
legitimação por via de rescripto pois nüo segue 
senão as vias ordiunrias, é mais simples e em 
geral menos averiguada do que uma acção de 
filiação para successão de herança e mesmo para 
alimentos. E acha-se que o projecto é ex:orbi tante, 
que nem se de"le emendar ou substituir, senão 
rejeitar como cousa excepcional? J Continuemos. 

« .t\ declaração do regi>.tro dos baptismos ou 
nascimentos nssignada pelo declarante e duas 
testemunha<. » Uma dt~claração des~a natureza é 
de Ke r~:jeitar co1110 prova de filiação, uma vez 
apresentada em juizo contradictorio? Provavel
mente niio. 

« Escriptura publica. >> Tambem probabilíssima
mente niio. 

'' Testamento ou codicilio, ainda que faltem 
nelle algumas solemnidades que o invalidem, 
comtanto que contenha a prova ordinaria do re
conhecimento. »Se se não trata aqui de successão. 
t c, stamentaria á herança, mas de um principio de 
prova por escripto, como rejeital-o ? 

O Sa. FERRAZ dá um nparte que não ouvimos. 
O SR. R!i:BDUÇAs:-Eis-aqui um engano em que 

estão os honrados membros: não se dá isto 
absolutamente como prova provada ; dá·se como 
principio de prova. Depois, se os honrados mem• 
bros fundamentão a sua objecção nesta supposiçiio, 
1igão que estes requisitos todos não ~iio provas 
decididas, mas sim principio de prova ; que ne
nhuma acção se admittirâ em juizo sem ter um 
principio de prova por e~cripto o qnal dever!\ ser 
nestas ou n'outras circumstancias. Mat~ os honra
dos membros suppoem que isto equivale a uma 
certidão de ca~amento, a uma certidão de baptismc.? 
0~< senhores bem sabem que ainda quando a lei diz 
ipso {f1clo, ó neces~aria sentença : quan:lo se 
contesta a ülioção a re~peito dos na~cido0:1 de legi
timo matrimouio, Stl ó admissivel em contrario tod~" 
a prova de verdade evidente por imposf' )ilidade 
plJysico, pelo atibi, se contra a nutorídade do ma· 
trimonio, 1\e contrl\ a ftliaçiio le~ltima nas cir
cumstancias mais permanentes do direito, são 
admissivel~. irrecusaveis provas de verdade em 
contrario. Como, não tratando-se de julgar de fi
liação natural, eu tenho por muito obvio que o que 
se estabelece aqui é que não são mais admissíveis 
as provas dependentes do testemunho de individnos 
que, por exemplo, principião por basear a força 
do seu depoimento no proprio vicio do tirocínio, 
que principiào por confessar suas torpezas I ...• 
Eis-aqui o que esta lei quer, que não se admittão 
provas de testemunhas, tanto mais havidas por 
qualificadas quanto mais ignobeis e abominaveis 
em seus depoimentos. 

Demais, senhores, nem nós devemos ser dema· 
siado curadores dos proprios pais, quando elles 
se crêm e dão authenticamente por taes, nem 
sacrificar a sociedade acs suppo•tos interesses 
dos presumidos ou pretendidos filhos naturaes, 
quando a indagação da paternidade repugna á 
moral, á decsncia publica, quando seja occasião 
de continuarem a se ouvirem e escreverem judi· 
cialmente os depoimentos· mais abominaveia dos 
it:~d!viduos, mais torpes e ignobels da sociedade 
CtVil. 

TOllO li 

<c Quarta declaração por escripto particular em 
presença de cinco testemunhas convidadas ou 
intimadas pelo declarante para testemunharem.• 
Bem se. sabe que duas ou tres te•temunhas por 
todas as leis provâo nas causas ordinarias. Como 
cinco não serão sufticiente garantia 'l 

« Quando a mãi não tiver occultado ~ parto 
o filh-> illegitimo será havido como legalment~ 
reconhecido por ella independente de outra de
claração. 

<c O filho illegitimo coincidindo a época de sua 
concepção com a do rapto da mãi, será havido por 
filho do raptor, como se por elle fôra legalmente 
reconhecido. » 

Os senhores dizem que l'.ste artigo dá como cousa 
julgada que filho do raptor é que so acha na hy
pothese prescripta. Mas já. se não dP.monstrcu que 
o projecto não trata senão de estabelecer bases 
para as acções de filiação e paternidade natural? 
Não se vê bem que não havendo prova em contrario 
procedem, mas bavend<J-a não procederá? Já não 
fiz ver que se os nascidos de mulher casada e 
na constancia do matrimonio, por mais que fun
dados na presumpção juris et de jure que delle 
resulta, são todavia sujeitos á verdade irrecusavel 
em contrario, por exemplo, da ausencia do marido 
por mais de treze mezes, de ser a criança perfeito 
antes de sete, etc., como a filiação natural por 
mero favor ficar mais privilegiada do que a legi
tima ? Como, dadas as bases mais provaveis para 
uma certeza moral della, não arlmittir a verdade 
em contrario ? 

Mesmo o projecto não deixa em duvida o seu 
intuito 4uando na segunda parte do art. 40 diz 
que-fóra desse caso não se admíttirá a indagação 
da paternidade sem a presença Je um dos tltulos 
de reconhecimento especificados no art. 2•-, e se 
os honrados deputados mesmo o querem mais 
positivo, amplo e comprehensivo, quem lhês veda 
melhorai-o ? 

Discutio muito o honrado membro a respeito das 
muitas pl"obabilidades que se podem dar em 
contrario da parte do raptor a respeito da raptada. 
A esse respeito tambem já disse que quando ellas 
não forem de natureza tal que excluào toda a 
possibilidade de ser elle o pai, prevalecerá a 
presumpçüo da lei; porém na hypothese em eon
trario prevalecerá a verdade. Na duvida de quem 
seja o pai, e na certeza de que alguem o seria, 
quem não dirá que mais justamente se deve julgar 
que o é o raptor ? Qnem não dirá que é isto um 
meio repressivo de um delicto tão contrario so 
bem-estar e honestidade das ramllias ? 

Na Inglatt::rra não se admitte que o ulterior 
casamento legitime a preexistente prole ; porém 
ainda que seja CPlebrado estando a conjuge 
gravida e a parir immediatamente, uma vez que 
o fett> 11eja dado á luz depois du casamento, fica 
sendo legitimo ; o que me parece etlicaz ás 
allianças conjugaes, uma vez que os pais Interes
sem verdadeiramente no futuro de aeus filhos. E, 
comquanto a lei inglezn seja assim restricta sobre 
as legitimações por matrlmonlo ulterior á con
cep';ãO, pelo que respeita aos naturaes, só concede 

· que as mãis gravidas possão declarar quaes os 
: autores da gravidez para ficarem sujeitos á impu
tação das penas parochiaes alimentares. Os filbos 
naturaes, conforme se tornarem babeis, podem 
t~<r accesso a todas as van\agens sociaes; porém 
não herdar a seus pais como se legitiuros 

· rossem. 
Deixando de parte outros artigos, sobre os quaea 

nada tenho ouvido, só tenho a observar que o· 6o, 
isolado como está dos que se lhe subseguião, 
não póde ficar; pois que a contrario sensu esta
beleceria que os filhos naturaes não herdarião 
tendo os raia ascendentes ou descendentes le(li· 
limos, o que é antinomico· ás leis, que Jl.cio.:elll. 
'vigor. Assim como direi que o art. 6• tanto 
importa como dizer que subsistem a ord. liv-: 1•, 

4 
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tit. 88, § 11 e li v. 4°, tit. 99, § 11, não re
pugnando de maneira alguma ao que já fica 
disposto de prohibitiva das acções a filiações de 
espurios. 

O orador discorreu no sentido de que a socie· 
dade não deve sacrificar á immoralidade e incuria 
dos pais, que ella faz o que eslá da sua parte 
exercendo os deveres de caridade e munificencia 
em prestar-lhes alimentos e educação nos esta
belecimentos publicas como misericordias, colle
gios, etc. 

Finalisou dizendo que prescindindo do art. 6°, 
sendo o projecto no mais inefficuzmente impugnado, 
continuava a votar pela sua adopção, reronhe
cendo-o em todas as bases conforme a ju;;.tiça e 
equidade favoravel á moral publica que cumpre 
cultivar. 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGLTNDA PARTE DA O.RDEM DO DIA 

ORÇAMENTO DA. FAZENDA 

Continua a discussão dos artigos additivos com 
as emendas apoiadas. 

O SR. PRESIDENTE: -Antes de entrar nesta 
discussão, devo declarar á camara que o Sr. 
Junqueira pedia retirar a sua emenda qua autoriea 
o governo a pagar os alugueis da praça do 
commercio da B11hia. Não se póde consultar a 
camara na ultima sessão sobre a retirada desta 
emenda, por não havei" na casa numero legal de 
Srs. deputados; vou pois agora propór á camara se 
consente que esta emenda seji'L retirada. 

A camua decide que sim. São mais apoiad11.s as 
seguintes emendas: 

« Sub-emenda á dos Srs. Franco e Penna. 
« A passar qualquer das emendas dos Srs. 

Franco e Penna, sejào extensivas suas disposições 
a todas as outras província~, ás quaes, ti1ndo sido 
applicadas varias quantias nas differentes leis de 
orçamento anteriores, não forão realisadas. -S. R. 
-.Silva.» 

«A província de Sergipe fir.a !!levada á categoria 
das da 4• classe, e a ella applicaveis as disposi· 
ções das leis relativas ás provinc1a~ da dita 
ordem, vencendo os empregados de fazenda, correio, 
alfandega, etc., os ordenados marcad•)R para a~ 
das Alagôas.-S. R.- Silva. ,, 

'' As dividas de exercicios findo~ que tiv11rem 
assentamento nos livros da fazenda serão pagas 
pelas thesourarias respectivas, indepAndente de 
ordem do tribunal do tbesouro.- S. R. -Silv<J. « 

tt O governo mandará pagar pela thesouraria de 
Sergipe as cautelas verificadas verdadeiras, que 
emit.lio no resgate da moeda de cobro em 1838 na 
dita província.- S. R.-Silva. » 

u O governo or~anisará a tabella da tripolação 
necessaria á.s embarcações de qualquer lote, e, 
fel_t!i a matncula, nenhuma pessoa da tripolação, 
seJao quaes fõrem os motivos, p~derá ser preso para 
o serviço da armada imperial, ou outro qualquer 
garanti~a em toda a plenitude a condição d~ 
torna v1agem, se constar do rol ca eqaipagem, ou 
fór o estylo na navegação de cabotagem.- S. R. -
Silva.» 

« Fica revogado o art. 217 do regulamento 
das alfandegas de 22 de .Janeiro de 1836 e 
de nenhum effeito as disposições dos artigus 
s~bsequentes que lhe são relativas. - S. R.
Sdva." 

« As pe_:;soas que só tiverem um escravo sujeito 
a taxa, ficao isentas de pagar o respectiTo imposto. 
S. R.-Silva. » 

« O governo fica . autorisado a mandar pagar 

pela thesoararifl de Sergipe, ao carcereiro de Villa 
Nova, o ordenado qut3 se lhe dever, <:ontado do 
dia em que deixou de recebêl-o pelo cofre muni
cipal depois da execução da lei da reforma 
judiriaria, comprovando elle o St'!U exArcicio pe· 
rante a mesma thesouraria.- S. R.-Silva. » 

« O governo fica aut?risado a irnprestar, nas 
províncias propriamente productoras do assucar, 
a quantia nece!'lsaria para compra das novas 
machinas e apparelhos proprios ao melhoramento 
do fabrico do assucar, com o rendimento de 25 ofo 
mais do que a producção actual, e de superior 
qualidade áquelle entre os fabricantes que o 
requerArem dentro do prazo marcado pelo governo 
que offerecer á fazenda publica mais vantagens 
sobre o embolso, prestando fiança idonea perante 
á mesma, com renuncia de privilegio da quantia 
recebida, sujeitando-se a pagal-a no prazo con
vencionado, e a recolllêl-a com os juros legaes, 
se dentro de nove mezes, contados do recebi· 
menta, não estiverem as ditas macbinas assentadas 
e em laboração.-lo de Julho de 1846. - S. R.
Silva. » 

o Sr. Ooé1ho Bastos, attendendo a que 
não se acha presente o Sr. ministro da faze»da, e 
que entre as emendas offerecidas ba algumas de 
summa importancia, pois que tendem a diminuir 
a renda ou augmantar a despeza, não desPja 
que sobre ellas se vote sem que se ouça a opinião 
do nobre ministro, e, por isso vai requerer o 
adi&.mento da discussão até que S. Ex. compareça 
hoje, ou, caso não o possa fazer por occupado, até 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE : - Eu creio que o nobre 
deputado estava na casa quando o Sr. ministro 
declarou que não admittia nenhuma d.ls emendas 
apresentadas. 

O Sa. CoELIIO BAsTos:-Mas, todavia, como é 
pr<lprio do s11bio mudar de conselho, vou mandar 
o meu requerimento. 

Off~receu o seguinte requerimento de adiamento: 
" Requeiro o adiamento da presente discussão, 

até que compareça o Sr. ministro da fazenda.
Coelho Bo.stos. » 

Foi apoiado, e afinal rejeitado. 
E' approvado o artigo additivo das dispcsições 

geraes. 
Segull-se a votação das emendas additivas. 
E' approvada a emenda ad,Jiti va do Sr. Souza 

Franco t11o sómenl~ na prime.ira parte que autorisa 
o governo a pa~11r com os meios dispostos para os 
exercícios findos à thesourarb provincial do Pará a 
qu•ontia de l-16:50111203. 

E' approvada a er.1tmda do l:)r. Ferreira Penna 
pela qual o governo é autorisado a mandar pagar 
á província do Espírito Santo o que o thesouro 
nacional ficou a dever-lhe de supprimentos decre· 
tados em diversas leis geraes de orçamento dos 
annos de 1836 a 1813. 

E' igualmente approvada a emenda do Sr. Silva 
que faz extensiva esta medida a todas as outr11s 
províncias. 

Todas as outras emendas são rejeitadas. 
Entra em discussão e é aprovado sem debate o 

seguinte: 
« Art. 11. Ficão em vigor todas as disposições 

da lei do orçamento antecedente que não versarem 
particularmente sobre a fixação da receita e des
peza, e não tiverem sido expressamente revo
gadas. » 

Julga-se fi"Ada a segunda discussão do orçamento 
e é approvado para passar á terceira. 

J.DMI:ISÃO DO SR. :r. :r. FERREIRA DA COSTA 

Entra em discussão o seguinte parecer: 
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(< Foi presente á commissii:o de constituição e 

poderes um officio, datado de 2;) de Junho passado, 
do Sr. Jc:lo José Ferreira da Costa, o qual julg<l 
dever comparecer para tomar assento nesta ea· 
mar a, por ser o terceiro supplente e f lltarem os 
dous deput.ados effectivos pela proviucia do Pará, 
os Srs. Bricio e Paranhos, e o lo e o 2• sup· 
plentes. 

« A eommissão ob~erva que o Sr. Bricio parti
cipou a esta camara não poder comparecer por 
motivo de molestia ; mas devendo presumir-se 
que o Sr. Paranhos tem d(,J vir, por não podtl r 
co11,tinuar na commissão de que se acha encarre
gado ~ llm licença desta camara, e só estando 
por conseguinte verificado o impedimento de um 
deputado, é a commissio de parecer que púr ora 
não póde o Sr. Ferreira da CLlsta tomar asseuto 
na casa, e se deve officiar ao governo para que, 
por intermedío da camara municipal respectiva, 
seja convocado o lo supplente, o Sr. Angelo 
Custodio Corrêa, para substituir o Sr. deputado 
Bricio. 

« Sala da commissão, 2 de Julho de 1846.- T· 
B. Ottoni.- J. Nunes Machado .. -U. S. Pessoa 
de Mello. 11 

o Sr. Ferraz :-Doente, como estou, não 
posso deixar de fazer um p~queno esf•1rço pan1 
combater o parecer em discussão. Qual é o 
principio, Sr. presidente, que a nobre commissão 
tomou por base do seu parecer? A impossibili
dade de o Sr. Paranhos coutínuar na presidencia 
da província do Pttrà sem licença desta camara. 
Qual foi a base que a nobre com missão tomou para 
sustentar o seu p:\recer relattvamente á entrada 
neste anno do Sr. Carrão, deputado suppleute 
por S . Paulo': Seria a impossibilidade de con
tinuar o Sr. Pimenta Bueno, que actualmcnte é 
deputado effectivo pela província de S. Paulo, 
na cvmmissão em que se acha sem licença desta 
camara? Não. A caruara concedeu esta licença 1 
Não. O governo a pedio? Tambem não. Como 
pois sendo os mesmos os principias, são os dous 
pareceres opposlos? Eu desejára que a nobre 
commi,;são harmonisasse os dous princípios em 
que basêa estes parecer~s . O Sr. Btteno não é de· 
putado por S. Paulo, não está em uma commis~ão 
do governo sem licença ? 

O Sa. MouRA MAGALHÃEs.- A commissão não 
segue princípios nesta materia. 

O Sa. URBANO:- Talvez o nobre deputado não 
os siga. 

O Sa. MouRA. MA.aA.LRÃEs :-Peço a palavra. 
O SR. URBANO :-Peço a palavra. 
O Sa. FERRAZ :- Eu não posso comprehender 

qual seja o principio da nobre commissão, e por 
consequeneia hei de votar contra o parecer. 
Entendo que o Sr. Paranhos uão tendo compare
cido até hoje, não deve impossibilitar quaiquer 
outro senh•)r de comparecer nesta casa. O prin
cipio que eu invoco, em que eu baseio o meu 
raciocínio é o principio do nobre deputado , 
estatuído no parecer que, admittio no anno 
passado o Sr. Queiroz Coutinho. Alli se diz que 
não podendo deixar de se reconhecer que depois 
de dous mezes, não tendo comparecido o Sr. Al
buquerque Maranhão, natural era que não viesse 
mais, fosse admittido o outro senhor. No mesn10 
principio se baseou o parecer a respeito do Sr. 
José Pedro da Silva. Não tendo comparecido o 
Sr. Paranhos dentro de dous mezes, e não sendo 
possível que compareça no proximo mez, tenda 
mesmo nós certAza que elle não pretende vir, 
eomo havemos de recusar a entrada ao Sr. João 
José Ferreira d~ Costa'! Tambem o Sr. Albu
querque Maranhão não tinha mandado escusa ; 
entretanto a commissão disse que dous mezes 
de não comparecimento erão su1!icientes para 

determinar a camara a acreditar que aquelle 
d~putad_o não compareceria. Eu não desejo que 
d1scussoes desta ordem se azedem ; eu desejo 
apenas que se estabeleção princípios, que tenha
mos um,, jurisprudencia a respeito da admissão 
dos deputados supplentes. H ei de .votlir contra 
o parecer da commissão, mandando á mesa uma 
emenda para a admi~são do Sr. João José Ferreira 
da Costa. 

O Sn. PilESlDENTE : -Tem a palavra o Sr. 
Urbanu . 

O SR. URBANO:- Por ora cedo da palavra. 
O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. Moura 

Magalhães. · 

O Sa. MouRA MAGALHÃES :- Por ora cedo da 
palavra. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda : 
« Que seja admittido o Sr. Jo&o José Ferreira 

da Costa.- Silva Ferra;;; . » 

~ Sr. .souza. Franco : -Eu julgo-me 
obngado, VISto que sou deputado pela província 
do Pará, informar á. casa a respeito deste negocio. 
O Pará. dá tres deput.1dos ; um está na casa, dous 
não estão, mas não estão dispensados; e sómente 
um apresentou o motivo de nàll poder vir tomar 
as~ento na casa. Na falta do unico que aprd
sentou motivo a foi escusado deve ser chamado 
o primeiro supplente, que está no Pará, e é o 
Sr. Dr. Angelo Custl).:lio Corrêa. O segundo sup
plente é o Sr. Silva PLmte~, que está muito 
perto, e não foi dispensado pela casa. O cidadão 
que se apresenta para entrar no lugar des~es 
senhores é o terceiro supplente, e terceiro sup
plente que nàa apresenta diploma. Na casa já se 
t em dito muitas mezes que a apres~ntação do di
ploma é de absoluta n ecessidade para a admissão 
de supplentes, visto qne o exigem as 1nstrucções 
de Março de 1824 e regimento da casa. Como é 
pois que a casa, que ba dous dias votou pela não 
admissão dtl um supplente que se apresentava 
com diploma, votará agora por um que se apre
senta sem diploma? Se e regra que se não chamem 
supplentes senão quando o deputado está impe
dido e reconhecido o seu impedimento ; se é regra 
que não se admitta supptonte algum senão quando 
apresenta diploma, e se r~.>coAhectl tanto o impedi
mento do deputado como o do supplente superior 
em votos, como s.; iria agora admittir um supplente 
sem diploma'? 

Uu Sa. DBPU1'ADO:-Não ha regra. 
O Sa. Soou. FRA...,.co:-E' a das instrur.ções de 

Março e do regimento da casa, e eu nunca contri
buirei para que se infríujão as instrucçõas de 
Março e o regimento da casa, ainda a pretexto de 
precedentes, que, sendo em contrario a estes, não 
devem ser seguidos. Voto contra a emenda e 
pelo parecer da commissão. 

O S:a. M. MAGALHÃEs:-Peço a palavra. 
O Sa. P.aEsiDENTE:-Tem a palavra o Sr. Moura 

Magalhães. 
o Sr. Moura. Maga.1b.ã.es :-Sr. presi

dente, voto contra o parecer pela mesma razão 
por que votei contra o outro que excluio desta 
casa o Sr. visconde de Goyaona. Sr. presidente, 
permitta-me a casa -tue diga que nós vamos 
inteiramente desconhecendo os princípios do sys
tema representativo. (Muitos apoiados e n4o 
apoiados.) Eu compartilho a idéa do nobre depu
tado pelas Alagõas que hontem disse nesta casa 
uma verdade eterna, que o nosso systema repre
sentottivo está em decadencia. (Muitor Gpoia~s e 
nao apoiados.) Sr. presidente, parece qu~ a 
camara dos Srs. deputados se não tem verdadeira
mente compenetrado da sua dignidade. (Muitos 
11poilldos e nao apoiados.) 
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MUITOS SENHORES (com força): -Ordem I ordem I 
Os Sas. WANDERLEY E MuNIZ BARRETO:-Està 

na ordem: Ji;,se - parece não compenetrar-se ; 
-está na ordem. (Muitos apoiados . ) 

O SR. R. DOs SANTos:-0 Sr. presidente dilve 
mnuter a ordem, e não permittir .•. 

O SR. PREsiDENTE diz algumas palavras qu~ não 
ouvimos. 

O SR. MoURA MAGALHÃES (çom força):-A ca· 
mara dos Srs. deputacios parece-me que algumas 
vezes passa além daquillo que é marcado pda 
constituição. (Muitos apoiados e não apoiados.) 
A camara dos Srs. deputados não tem poder de 
fazer nem expellir deputi\dos (muitos apoio: dos) ••• 

MUITOS SENH<>RES:-Ordem 1 ordem! 
OUTROS SENIIORES:-Está na ordem, está na 

ordrm. 
0 .-:iR. MouRA MAGALHÃEs:-Eu estou na ordem, 

eu digo qua a camara não pó de fazer nem expellir 
deputados. 

O SR. D. MANOEL:-Muito bem 1 

O SR. PRESIDENTE:-Peço ao Sr. deputado que 
respeite as decisões da casa. 

O Sa. MoURA }!A.GALIIÃ.Es: - Sr. presidente, 
devemos respeitar, é verdade, a decisão da cn.s11 a 
respeito do Sr. visconde de Goyanna ; a casa 
decidia, no meu entender, sem funuamento, mas 
emfim respeito a sua decisão. 

O Sa. PRESIDENTE :-Não se pôde !aliar contrll 
o vencido. 

O Sa. MouRA MAGA.LHÃEs:-Mas posso mora· 
lisar o facto ... 

O SR. D. MANOEL:-Apoiado. 
O Sa. MouRA MAGALHÃEs:- ... como deputado, 

como homem, como cidadão. 
O SR. D. MANOEL:-E' direito nosso. 
O Sa. MoURA :rt!AGALHÃEs:-Repito, eu respeito 

a decisão da casa, mas digo que foi uma decisão 
injusta. 
• O Sa. R. Dos SANTos dá um aparte q11e não 
ouvimos. 

O Sa. MoURA MAGALHÃEs:-il:u não sáio das 
regms parUimentares nem da ordem ; o nobre 
deputado tee1 muitos conhecimentos, mas não 
ma presta lições sobre esta materia. 

O SR. R. Dos SA.NTos : - Mas a camara pôde 
prestar. 

O Sa. MouRA MAGALHÃEs:-Eu respeito a decisão 
da casa, respeito as opiniões do nobre deputado. 
mas digo que o nobre deputado não me pôde 
prestar lições sobre esta materia. 

O SR. R. Dos SANTOS:- Pois me parecem ho.ie 
bem necessarias: e peço a palavra. !Risadas da 
opposição.) 

MoiTAS VozEs:- úh I oh I oh I 
O Sa. PI<ESIDENTE (com torça) : 

Attençiio I 
Silencio I 

O SR. MoURA :1-.!AGALHÃES: -Qual é o funda
mento em que se firma o parecer da commissão 
para não dar assento ao Sr. Ferreira da CosttJ, 
supplente pela província do Pará ? Diz a illustre 
commissão: -porque o deputado effectívo e os 
dous suppleates não participárão o impedimento. 
Ora, esta argumentação da illustre commissão 
procede alguma cousa se a compararmos com o 
parecer dado pela illustre commlsão a respeito do 
Sr. visconde de Goyanna; mas ainda assim digo 
que o argumento da illustre commissão não é pro
cedente, por'}ue, senhores, nós sabemos que o Sr. 
Bricio não vem, e assim participou, que o Sr. 

Patanhos semelhantemente não vem D'lste anno 
tomar assento. 

O Sa. FERRAZ:- Ninguem póJe contes tar isto. 
O SR. MouRA MAG-ALHÃES:- StJ a saude do Sr. 

Paranhos pennittisse, elle teri"' vin·lo tomar as· 
a~nto .n:l casa, mas se até aqui niio tem compare· 
ctdo e porque tem um impedimento legitimo. qu'\1 
o_ Je mole,;tia, reconhecido por todos nós. Quaes 
sao os supplcates que se seguem na ordem Ja 
v~tação? O primeiro é o St. Angelo Custodio, quà 
I_!Llo compardca; o segu:-~do es tá fóra do imperio, 
e o nosso enct~rregado de negocios em l\IontevidéD 
a a menos que não se manJe chamar o Sr. Silv~ 
Pontes para vir tomar as:;~nto , qual ,1 razão dll 
excluir o Sr. Ferreira da Costa da entrada ne:;ta 
ca;a? (Apoiados.) Diz-se que não tem diploma. E 
V>llioso este argumento? Eu não o acho mas n:io 
temos aqui alguns deputados supplente~ sem di· 
p!oma, não està aqui o Sr. José Pedro da Silva? 
(Apoiados.) A illustre com missão irrita· se quando 
se mol!tra a coutr.•dicção de seus principias. 
. O :;iR. !JnDAXO : -E' uma supposição de sua 
1magmaçao. 

O Sa. MouRA. MAGALHÃES : - Não trato de 
ofT.,nder l'l illthLre coullmssão, di<>o que o Sr. José 
PcJro da Silva t <l V•l nss~nto na c"asa sem diploma. 

O :;a. UnuANo: -Porque não veio no sabbado 
para re,;pon•lor a i .to ? 

O Sn .. Mouao~.. ~1AOALIIÃE:;:-Na terça·feira; por· 
qu•l (J!Stl\"u mut(,, mcommodado, senão vinha e 
luwia doJ rtJtlpond~r. ' 

O i:;a. Umuso:- Lêa o meu discurso. 
O Sa. PnESlDE:<.'Tt:: -Não posso admittir esses 

apartes qua perturbão a discussão. 
O Sa. 1\IoURA 1\IAGALHÃES : -Não vejo razão 

alguma para se axcluir da casa o Sr. deputado 
supplente pela província do Par:\ . A unica objecção 
qnt~ se offereceu é a vinda do Sr. Ang.;,lo Custodio, 
mas logo que o Sr. Angelo Custodio a!Jpareça 
como o primeiro supplénte. o Sr . Ferreira da 
Costa sahirll. (A.poiados e não apoiados.) Não 
temos nós visto tantos deputados supplentes 
tomarem assooto na casa, e na chegada do effu· 
ctivo sahir.~m? Não aconteceu isto com o Sr. 
Qtleirnz? Em 1838 não tomou assento o supplente 
pela Bahia, e não sahio quando chegou o Sr. 
Amaral, de França ? Será esta o caso unico 
visto no parlamento ? E' nego.:io este por ven· 
tura irregular? O que é regular é que a repre
sentação nacional esteja preenchida. ( l\:Cuitos 
apoiados.) Quand.) a lei tem marcado 4, 8, 10 ou 12 
deputados IJOr esta ou aquelb província, é porque 
quer que elles se apresentem. Pôde-se diztr que um 
ou outro d~putado não faz falta; eu concedo isto, 
mas obedeçamos á lei: a lei marcou 13 deputados 
pela provineia de Pernatl'lbuco, venhão esses 13 
deputado!!. O Pará tem aqui um só representante, 
e qual a razão porque não devemos preencher 
esta deputação com o supplente que se apresenta 
quando os outros estão legalmente impedidos? 
Não vejo razd:o alguma para não darmos assento 
ne>~ta. casa ao Sr. Ferreira da Costa. Em outras 
occasiões a camara é tão indulgente, a camara 
admitte supplentes " mesmo sem diploma, ad· 
mitte-os na fé, nas informações de qualquer Sr. 
deputado, e agora é que a nobre commissão quer 
invocar princípios de tanta rigidez ? I Qual a 
razão disto? Não descubro ra7.iio al~uma para se 
excluir o supplente do Pará de tomar assento na 
ca>!a. Voto portanto contra o parecer e em favcr 
da emenda que o manda admittir. 

:O Sr. Urb0$no :-Sr. presidente, é sem du· 
vida pua estranhar o acrimonia com que os nobres 
deputados se têm na casa apresentado para dis· 
cutirem matarias desta ordem. A casa foi teste· 
munba da maneira violenta, da maneira insultosa 
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porque o nobre deputado tomou parte na discussão 
do parecer gue foi hont.em dacidido na castl. Eu, 
senhores, nao posso comprehender a raz:iio porqua 
os nobres deputados se d~ix:ão po~suir deste santo 
furor; n_:io sei que motivos têm elle:~ P•Jra jul
garem tao desfavoravelmente dos sentimeutos dos 
membros da commissão de constituição e poderes. 
Sr. pres1de~te~ os nobres deputados parecem não 
querer attnbu1r os pareceres da commissão senão 
a sentimentos mesquinhos. 

O Sn. Moua& M&GA.LH:i:Es :-Eu, não, senhor. 
O Sa. D. MANOEL :-Peço a palavra. 
O Sn~ URBANO :-Pelo menos, Sr. presidente, 

a manetra porque o nobre deputado se exprimia, 
o calor com q•1e se enunciou, a aclimonia com 
que lançou sobre a commis:::ã •l graves r~criminaçoes 
P_arece mostrar que este é o juizo que delitl 
forma. 

O Sa. MouaA MAGALHÃES :- Pela contradicção 
das idéas, o mais nada. 

O Sa. UkB.~NO :-Sr. presidente, o nobre depu
tado pelo Maranhão, que hoja encetou a discussão 
escandalisado, não sei porque razão, mas eseau: 
dalisado talvez .ia votação que hontem se verificou 
na casa, parece que vinha muito dispostl) a 
des~baf11r, . e quiz aproveitar este ensejo ; nno 
duvidou o nobre deputado, para o fim de estigma
tisar a votação da casa, declarar que a camara 
dos deputados tem desconhecido os verdadeiros 
principias do systema reprasentativo, que pareci!' 
que a camara tlos deputados não se tem compe
netrado da dignidade que devia sempre guardar. 
Ma$ em que se funda o nobre deputado para 
fazer um juizo tão temarario, tão ignominioso, 
da camara dos deputados? Não tem outro funda
mento senão a sua opinião. (Apoiados.) O nobre 
deputado parece que se magoou por não ter a 
camara seguido a opinião que alle apresentou na 
casa (apoiados), mas o nobre de;:>utado não deve 
levar tão longe o seu am(lr proprio. Todos nós 
somos amigos da justiça, todos nós a zelamos, 
cada um de nós é um garante da digllidade da 
camara dos deputados (apoiados) ; e não fica bem 
a nenhum dos Srs. deputados lançar esta pecha 
sobre a maioria da camara dos Sra. deputados. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, pela segunda vez sou forçado 
a tomar parte na discussão de taes objectos, bem 
a pezar meu, com mais algum calor do <JUS o 
pretendia fazer. Que interesses, Sr. presidente, 
podem ter os membros da commissiio em que 
não seja admittido o Sr. João José Ferreira da 
Costa ? Haverá tambem espírito ahi de partido? 
Não vê a camara que a commissão foi coherente 
com a votação que a casa hontem deu? Saiba o 
nobre deputado que o meu de,;ejo narticular era que 
fos~e admittido o Sr. João José Ferreira da Costa. 
Como pois dizer-se que a com missão quur exclui:!" 
o Sr. João José Ferreira da Costll porque 
ex:cluio o Sr. visconde de Goyanna? Sr. presi
dente, eu darei a razão em que se fund:~ o parecer 
da commissão, e mostrarei ao nobre deputado 
pela Bahia que 0110 é a mesma que se deu com 
o Sr. l'imenta Bueno. 

O Sr. Brito participou á casa que não podia 
comparecer : está pois verificado..,o impedimento 
de um nobre deputado pelo Pars-; mas o Sr. 
J. J. Ferreira da Costa, sendo terceiro supplente, 
não póde vir substittuir o Sr. Bricio, pcrque o 
primeiro supplente do Pará não pôde clandes· 
tinamente ser preterido . Demais, não houve par
ticipação do Sr. Paranbos, e por consequencia o 
Sr. Angelo Oustodio não está no caso de ser 
admíttído na casa, porque é preciso que s~ja 
convidado. O Sr. Paranhos não tem comparecido 
na casa, mas deve a commissão suppór que elle 
não Yem, deve a camara sanccionar a sua conti
Dila.ção na presidencia sem licença da camara dos 

deputados? De certo que não. Querem os nobres 
deputttdos transgredir e~te principio que digo 
com pezar meu, o governo foi o primeiro á esta
belecer q11and(l or.tenou aos diversos presidentes 
de províncias que não continuassem nas suas 
couun is.sões, e que as abandonassem immediata
mente qll:e ct>m<Jças~e a sessão legislativa; principio 
que d'!V1amos ter . su_stentaLio, e que entretanto 
fo1 (I governo o pn_me1ro que poz em effectividade, 
Que~ a cama!a hoJe transgredir este principio? 
~reto que nao. A camara de~e presumir que o 
:Sr. Paranhos vem, porque nao póde continuar 
na presidencia sem licença sua. 

O Sn. Mou1u. MAGALHÃEs :-Quando vier, sahe 
o supplente. 

9 Sn: UJ:'BANO :- Assim poderíamos admittir 
ate ? ~1ges1mo supplente ; mas o principio é não 
adm1tt1r na casa qualquer individuo com qualquer 
n!l~ero de votos, é admittir aquelles que têm 
dtre1to, aquelles que tênl maior numero de votos. 
Sr. presidente, ainda a!Jpelloll o t:obre deputado 
para exemplo do Sr. José Pedro da Silva e disse 
que a commissão se irritava quando se lhe fallava 
~estas com~as: Seria m~lhor que: o no?re deputado 
t1vesse as~tstldo a sessao antenor, stnto que não 
pudesse vtr, porque então teria observado as 
razões que apresentei, comparando a entrada do 
5r. José Pedro com o Sr. Queiroz e com todos 
os outro" senhores. Eu mostrei que t!)dos esses 
senhores não estavão no caso do Sr. visconde 
de Goyanna, porque elles erão os primeiros 
votados, erão os immediatos er.a votos, e por con
sequencia tinhão de substituir immediatamente 
aquelles que faltassem; mas o Sr. visconde de 
Goyanna, como quinto supplente, não estava no 
c11so destes senhores. Se acaso o nobre deputado 
estava disposto !I renovar a discussão de hontem, 
podia ter anteriormente lido o Jorna< do Com· 
mercio, onde vem publicado o meu disc11rso, para 
então vir refutar-me. Foi por esta razão, Sr. pre
sidente, que a commidsão de11 este !paracer, por 
serem estas suas opiniões, e ainda por mais uma 
razão, e é para 86 conformar com a decisão que 
a cnsa hontem tomou. 

Sr. presid··nte, qnando se enc.etou esta dís· 
cussão, o nobre deputddo que está nesse banco 
disse daqufllle lugar q11o a commissão não tinha 
princi1•ios fi.x:os nesta mataria; e11 respondi-lhe 
que elle é que os não tinha, e o nobre deputado 
;>edio a palavra como para dentonstrar a sua 
prcpo;.ição ; mas como o t~ão fez, eu não ••. 

O Sa. MouRA MAGALHÃEs :-Com o exemplo do 
Sr. José Pedro e outros. 

O Sa. URBANO :-Q11em são esses outros 't 

O Sa. Moua& MAG.u:.HÃES :-0 Sr. Qa.eiroz .••• 
O Sa. URBANO: -E11 já expliquei que o Sr. padre 

Aff"..>nso niio foi ao principio admittido, porque 
faltava unicamente o Sr. Lisboa, a commissão 
não quiz concorrer para que se conservasse o 
Sr. Lisboa na presidencia sem licença; é o 
mesmo caso que agora se apresenta, e onde está 
a incoherencia ? 

UM Sa. DEPUTADO:- O Sr. Marques Lisboa 
ficou na prosidencia. 

O Sa. P.&ESID&NTE :-São prohibidos os apartes. 
O Sa. URBANO :-En estimo os apartes •.• 
O Sa. P.&ESIDENTE:-Eu não os posso admittir. 
O Sa. URBANO :-..• porque dão lugar a eu me 

explicar de prompto sobre certos factos. 
:Seria mais conveniente que o nobre deputado 

e~aminasse os factos antes de apresent&l-os. O 
Sr. padre Aftonso não veio em lugar do Sr. Lisboa, 
veio em lugar da Sr. padre Gama ; o s.-. padre 
G,,ma era deputado pelas Alagóas ; chegando o 
vapor do norte, e dizendo todas as pessoas que 
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nelle vferão que não vinha o Sr. padre Gama, 
foi admittido o Sr. padre Affonso. São estas as 
razões pdas quaes a commissão apresentou este 
parecer. Sinto muito, lamento muito que os nobres 
deputados tenllão creado certa indisposição coutra 
os parecer&s da coo:missão de constituição e 
poderes. Eu seria mais justo para COJ;Il os nobres 
deputados, se elles fossem membl'os da commissão 
de coustituição e poderes ; eu niio os IJavia de 
aggredir com esta força : entraria na diseussão 
da mataria com a calma e sangue· frio que requer 
a decisão de negocias de tão alta ~ravidadP ; não 
ml'straria essa paixão, esse desejo de ferir que 
tenho observado no nobre deputado ; porque outra 
cousa não posso pensar quRndo ouço o nobre 
deputado dizer, e dizer com um secionado que julgou 
expressivo, que os membros da commissão se 
irritavão quando se lhes fallava nestas cou~as. 
Semelhante exprel:'são, o modo porque ella foi 
profel'ida na casa, mostra bem o sentimento de 
que o nobre deputado está animado par:~ com 
os membros da eommissão. 

Sr. presidente, votarei pelo parecer da com
missão pelas razões que tenho apresentado. 

o Sr. D. Manoel:-Sr. presidente, pedi 
a palavra principalmente para defender o meu 
particular amigo o Sr. presidente do Pará, de 
qualquer censura que se lhe possa fazer por não 
ter vindt> tomar assento na casa. 

A grave enfermidade que tem snffrido a esposa. 
do Sr. Paranhos, como elle me affirm(lu em carta 
particular, é a causa de não ter podido deixar 
aqu6lla provincia para vir exercer as funcçõe3 de 
deputação. 

Estou convencido que, a não ser esta causa, 
já o Sr. P11ranhos ha muito se acharia na casa. 
Ora, Sr. presidente, eu tencionava ficar aqui, e 
mais nada dizer nem tomar parte na questão, 
porque tambem hoje não estou muito bom ; mas 
a ~xpressão do nobre deputado que acaba de 
fallar, expressão de proposito·lançada nesta casa 
para ofi'erecer-me, apeznr de não mencionar meu 
nome.... !aliou não só em violencias, mas até 
em insulto, porque disse :-Um deputado nesta 
casa usou de expressões violentas (eu lhe per
doaria o termo) e insultuosas .•• 

O Sa- PnESIDENTl! .. -0 Sr. deputado declarou 
que estas expressões não erão dirigidas à sua 
pessoa, e por consequencia não deve .•.. 

O Sa. D. M.tNoEL:-Perdóe V. Ex., directtt
mente não, porque não proferia meu nome, 
porque se o proferisse, não teria outra res· 
posta. 

O Sa. PRESII)ENTE: -Então não ha necessi
dade nenlluma. de lhe responder. 

O Sa. D. MANOEL: -Então se V. Ex. não 
qu~r que eu responda, obedeço. Mas, como 
estou com a palavra, sempre direi alguma causa 
sobre o parecer da commissão. 

Sr. presidente, segundo o luminoso principio 
de que quando se trata de questões de natureza 
dli que occupa a camara, sou membro do grande 
jury nacional, hei de votar contra o parecer 
e a favor da emenda, porque, como disse o 
meu nobre amigo deputado do Maranhão, o quo 
quer a lei é que as deputações estejii.o preen· 
cbidas ; e como a do Pará não está, é força 
que se cumpra a lei nesta parte. Ora, eu sei 
bem que o Sr. supplente nem apresenta di· 
ploma, e nem é em primeiro, mas o terceiro 
na. ordem dos supplentes, mas o que faz isto 
ao caso ? Como sou nesta parte membro do 
~~:rande jury, dispenso a formalidade do .iiploma. 
Regulando-me pela acta da apuração geral e 
pelos diplomas de outros Srs. deputados que 
estão na casa, vou apenas verificar se é com 
etreito aupplente; e se é terceiro ; e como a 
eleição do Pará ee~ toda declarada valida, pa-

rece-me qu6 podemos muito bem prescindir desta 
formalidade que chamarei material da apresen· 
taçào do diploma, tanto mais quanto a casa o 
tem feito muitas vezes. Mas dir·se-ha que se 
prefere o Sr. Angelo Custodio Corrêa, que é 
pritn ~iro supplente no Sr. Silva Ponto>s q11e é 
seguudo. Pt!lú qutl toca ao St·. Angelo C11stodio, 
poderia rruc!!der o argumento se por ventura 
nós com a admissão do Sr. Ferr~ira da Custa 
prejudic:\ssemos os direiti>s do Sr. Angelo Cus· 
todio ; mas ainda mesmo que este senhor seja 
admiLtido como supplente, dado o caso que só 
faltasse um Sr. deputado, o Sr. Bricio, que 
participou não vir tomar assento nesta s~Jssão, 
dig•> q11e podíamos admittir o Sr. Ferreira da 
Costa, e quando chegasse o primeiro supplente 
e !I e se retirasse: 

Mas, Sr. presid•mte, uão é este o motivo mais 
forte para que seja admittido como supplente o 
Sr. Costa: o motivo mai~ forte é qne o Sr. Pa· 
ranhos por ora não veUl á sessão, é de presumir 
que estando metade da sessão decorrida, não 
ve•Jha ; e neste caso poderíamos chamar na !\Uil 
falta ao Sr. Ferreira da Costa, sem prejudicar 
os direitos do Sr. Silva Pontes, q•le é o segundo 
supplente. O Sr. Silva Pontes \lstá empregado 
em uma missão importante em Muntevidéo, como 
a casa não ignora; difficilmento elle virá, e ainda 
que fosse ch~mado, não poderia vir tomar assento 
esta anno. Portanto jã se vê que a respeito do 
Sr. Silva Pontes se dã a mesma razão que se 
deu a respeito do Sr. Carrão, que sendo sup
plente, foi citamado no anno passado para supprir 
a falta do Sr. Pimenta B11eno, o qual estava em 
uma missão importante, apezar de não se poder 
conservar nella sem ordem da camara ; todavia, 
Cúmo não era facil nem mesmo possível qua 
fosse participação ao Sr. Pime11ta Bueno para 
tomar a~sento no pouco tempo da sessão, decidia 
bem a camara que fosse chamado o Sr. Carrão. 
Ora, oão se dá esta razão a respeito do Sr. 
Pontes 'l Por ventura chamando o Sr. Carrão para 
a earnara postergamo.,; os direi tos do Sr. Pimenta 
Bueno? Certamente que não : senhores, não se 
prejudicou o direito dos Srs. supplentes, embora 
fosse nomeado um supplente menos votado. Eu 
creio que o Sr. Pimenta Bueno, quando foi 
chamado o Sr. Carrão no anno passado, era 
deputado supplente , e se me não engano , a 
commissão baseou o seu parecer sobre a impos
sibilidade de vir o Sr. Pimenta Bueno de tanta 
distancia quanta é a do Paraguay á cOrte. Ora, 
esta razão não se dará a respeito do Sr. Pontes? 
Creio que com difficuldade na sessão ordinaria 
se apresentaria aqui o Sr. Silva Pontes, ainda 
sendo chamado. Demais, todos sabem das cir
cumstancias melindrosas daquella republica; todos 
sabem que não seria por ventura prudeate na 
actualidade chamar o Sr. Silva Pontes. Mas 
dou de barato q11e viesse tomar assento, e que 
chegasse a tempo; o que acontecia? Sabia o 
Sr. supplente menos votado, e deste modo não 
se prejudicava o direito de terceiro, e preenchia· 
se o fim da lei, que é qutl as deputações estejão 
completas. 

Confesso que o parecer de hoje vai cohereote 
com o parecer .dado ha dias: não poJia Jeixar 
de ser assim, porque seria uma cousa muito digna 
de censura, que tendo-se dado um parecer contra 
o Sr. visconde de Goyanna, que em verdade 
reputo, se não em melhores, ao menos n~s mes
mas circumstancias desse Sr. Ferreira da Costa, 
hoje apparecesse um parecer em contrario. Mas 
eu que votei contra esse parecer, eu que não 
mudo de opiuião de qutl nós aqui não somos 
senão membros de um grande jury nacional, 
quando tratarmos (note-se bem), quando tratar
mos da Vflrificaçâo dos poderes dos nossos cal
legas ..• e nesta occasião respondo ao Sr. deputado 
por Pernambuco, que não admittia jury senão 
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nas questões de legislação e administração, que 
elle está em erro, e que a sua opinião é es
pecial. 
o~ publicistas considerão a camara como grande 

jury justamente na oecasiãG em que 'Verifica os 
poderes de seus membros ; foi assim que se ex
primia Lamartine, sendo relator do parecer da 
commissiio que chamava á camara M. Girardin, 
porque nas questões de legislação e administração 
não ha tal jury; é opinião especial do Sr. de
putado. é opinião que vai de encontro áquella 
que acabo de emittir. Estamos iustamente no 
caso: como temos de chamar supplentes, e temos 
certeza de que não poderáõ vir os supplentes mais 
votados, podemos prescindir das formalidades, na 
convicção em que e:>tamos de que os supplentes 
mais votados on os deputados ordinarios não 
vêm tomar assento. 

Sr. presidente, tambem se me lanço_u em rosto 
a acrimonia, o fogo com que tomet parte na 
discussão relativa ao parecer da commissão sobre 
o Sr. visconde de Goyanna. Ora, confesso que 
se me -r>óde l,mçar isto em roslo em todas as 
questões, é meu defeito : sabe a camara q-...., 
mesmo em questões de muito pouca importancia 
fallo com fogo: mas a minha organisação é assim. 
Por consequencia já vê a camara que não tomei 
fogo só para_ comb~ter o parecer da _commiss~o; 
sou o prime1ro a reconhecer este defe1to em mtm. 
Eu desejava bem ter sangue-frio, ler a fteugma 
que muitos têm ; mas não a tendo, o que hei 
de fazer? Tal~ez com a idade, com a velhice 
mude. E' verdade que quando eu entendo que se 
ofiP.nde a justiça, quando eu entendo que se calcão 
aos pés principio~, tomo mais fogo, mais calor: é 
o que acont~ceu justam~nt!l _a respeito do parecer 
da commissao de constltu1çao. 

Damais, a discussão persuadia-me que o parecer 
era injusto, era contra os precedentes, e se re
sentia do espírito de partido. E' persuasão 
minha, posso tel-a. e ningu.em me póde prohibir 
que eu exprima nesta Cl\sa as minbad "onvicções. 
Não posso dizer qtte o parecer se resentB do 
espirit() de partido? Quem m ·a póde impedir? 
Ninguem. Eu sujeito este meu juizo á. discussão; 
respondão-me, convenção-me do contrario. Mas 
taxar-se de insultuosas as expressões dll um de
putado quando nesta casa f,.lla cem franqu_eza 1 ... 
Creio que nem merece· resposta, ma:~ s1m um 
soberano desprezo. Agora declaro alto e b)m 
som na camara, que estou prevenido contra a 
com missão de constituição e poder6S. E' crime 't 
Não posso estar? Estou prevenidíssímo, se é 
possível usar deste termo. Estou sempre á mira, 
eu o confesso, disposto a eombatel·a. Hei de ser 
vencido, derrotado, porque em geral sou unidade; 
mas nem por isso bei de fechar a minha boca, 
bei de calar-me; nem supponbào os nobres de
putados que têm força para me fazerem calar. 
Este pobre deputado que aqui se exprime, ha de 
calar·se quando o Sr. presidente o mandar, mas 
não por que o queirão os Srs. deputados: não 
supponhão que nos intimrdiio com as suas maio· 
rias artificiaes ; não se persuadão disto ; per· 
suadão-se de que emquanto eu aqui estiver, hei 
de fallar como tenho fallado, com esta franqueza, 
com esta força e até com este calor que conheço 
que é prejudicial â minha saude, porque soffro 
bastante, muitas vezes quando fallo com calor; 
mas hei de fallar, não me hão de aterrar os ditos 
de quatro oa cinco deputados, que, confiados no 
resultado da votação .•.• 

O Sa. PRESIDENTE:- Lembro ao Sr. deputado 
que isto não tem connexão com a materia de que 
se trata. 

O Sn. D. MANOEL :-Basta. 
EstA preenchido o meu 1im, que é arredar do 

Dlen amigo o Sr. ParanilGS, qnalquer suspeita 

de se tlir demorado no Pará por motivos menos 
justos. 

Votl) contra o pa-recer e a favor da emenda. 
Pelo que toca a precedentes, sobre este caso 

tem·se dito tndo quanto se podia dizer. O nobre de
putado por Pernambucc offerece como documento 
o seu discurso que apparecea hoje impresso; e 
eu tambem off~reço o meu. (Apoiados.) O nobre 
deputado triomphou, ma!'! triumphou para quem ? 
Para esta casa ; mas est<~ casa não é o unieo 
juiz. Por consequencia ofiereço tambem o meu 
discurso, offereço as razões que todos os Srs. 
deputados produzirão quando combaterão o pa· 
recer. E' dos casos em que eu interponho appel
lação da decisão da maic.ria de um voto para o 
juizo da maioria do paiz, e da maioria de um 
voto (note -se bem) arranjada de que maneira I I I 
(.Rislldas.) 

Voto contra o parecer e a favor da emenda. 
O Sr. Rodrigues dos Sa:n:tos :-Feliz

mente, Sr. presidente, acho.me em circumstanclas 
de tratar esta questão com a calma que ella 
necessita, e que me parece indispensavel para 
que se mantenha a dignidade desta ca,.a. (Apoia· 
dos.) Entre este momento e aquelle em que teve 
lugar a protestação ener~ica e ruinosa qne eu e 
&lguns meus nobres collegas fomos obrigados a 
oppõr a uma proposição temeraria de um nobre 
dep-.tado pelo Maranhão, já se tem passado 
tempo sufficiente para acalmar os ímpetos dA 
reprovação que excitou essa proposição a que 
me refiro . 

Não q11ero provocar scenas tumultuosas (apoia
dos) ; nunca as provocarei, porque julgo que 
ellas perturbiio nossas deliberaçõas , e podem 
comprometter a dignidade da camara. {ApoiGdos.) 
Mas, Sr. presidente, o que eu, por bem mesmo 
dessa dignidade, que desejo ver conservar-se 
illesa, nunca consentirei, nem deixarei de re· 
provar pela maneira a mais energica, é que se 
profirão na discussão palavras pouco respeitosas 
e offensi v as do decoro da camara. (Apoiados.) 
Tolero que se qualifique de injusta uma decisiio 
desta casa : ouvirei tranquillo até accusações 
contra a intelligencia da camara ; mas protes· 
tarei sempre contra os ataques á sua moralidade. 
(Apoiados.) 

Nco costumo tomar parte em debates desta 
ordem, p<'rque me contento em votar pelo .parecer 
da commissão quando me conformo com elle ; 
mas agora fui obrigado a desistir do meu propo
sito, não tanto para sutentar o pareeer da 
commissão, que julgJ muito bem sustentado por 
um de seus autores, como para justificar-me da 
especie de calor com que me portei na contra· 
riedade ás proposições do nobre deputado ; por 
i~so tratarei muito rapidamente da mataria. 

Hei de votar pelo parecer, porque na minha 
opinião o Sr. Paranhos deve comparecer na casa, 
e hei de sustentar esta opinião emqnanto o go. 
verno não vier pedlr dispensa para a sua con
servação na presidencia. 

Sem esta dispensa a continuação do Sr. Pa
ranhos na presidencia, depois de abertas as 
camaras, é uma irregularidade, e não entendo 
que o gabinete queira continuar nella. Quando 
entenda que a continuação do Sr. Paranhos na 
presidencia do Pará é conveniente, venha á camara 
pedir a sua dispensa, e desde que não procede 
assim, e está silencioso, estou autorisado para 
crêr que o Sr. Paranhos deve vir, e emquanto 
estiver disto convencido pelas solidas razões que 
acabo de expór, hei de negar o meu voto a todos 
qne qneirão substituir o Sr. Paranbos. Tal é o 
preceito constitucional, sio estes os preceitos que 
dimanãodirectamente dos principfos fundamentaes 
do systema representativ<:~, que é t.odo baseado 
na 11_referoncia e predominfo das maiorias. Se o 
Sr. Paranhos não pnder vir, hei d~ votar par~ 
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Que se chatne o supplentol que mais votos tiver. 
Dirão que o Sr. Silva Pontes est:~ em Montevidéo ; 
embora, chame-se o Sr. Silva Pontes; se o go
verno íulgar que a sua permanencia na com· 
missão em que se acha é conveniente, e que pôde 
ser prejudicial a sua retirada de 1\1ontevidéo, 
venha dizer-nos isso mesmo, e pedir autorisação 
par.t~. elle continuar nessa cormnissão, e nós lh'a 
concederemos, (Apoiad&.<.) • 

Não posso nisto ser t~xado de inconsequente ; 
eu vejo que o nobre deputado pela Babia fali no 
Sr. Pimenta Bueno ; mas é esse um facto que 
serve-me para provar que ~ou consequente, porque 
eu pu~:nei para que se obrigasse o governo a 
pedir a. diBpensa do Sr. Pimenta Bueno: a com· 
missão ju1gou que a tinha dado implicitamente 
quando deixou de o chamar. (Apoiados.) Se essa 
dispensa sere pedido expresso do governo é regular, 
não me compete discutír : assim pareceu 1\ ca· 
mara: e póde a mesma camara não querer dispensar 
pelo mesmo modo o Sr. l?aranhos, porém, seja 
como fór não me compete defender isto, e sim 
ao~ n1embros da C<1mnül!são. 

Agora cumpre justificar c. meu comportamento 
quando contrariei uma proposiçiiv do Sr. deputado 
do Maranhão. Creio que a cumara me fará a 
justiça de descutpat-ttJe de algum Cfllor , t:~lvez 
demasiado, que nessa occasião manifestr!i : ella. 
reconhecerá que foi legitimo e justificavel a exal
taçíio que Sll p;ltenteou na casa ; bast'l notd.r que 
todo o homem que tiver bastante convicção da 
sua dignidade, não tolerará q11e se ll:l.e di~a que, 
em algumas circum~tancias, não comprehendeu 
sua dignidade. (Apoiados.) 

O meu priscipio é votar para que, no caso de 
sa verificar a urgei\C\a. de alJlUlll deputado do 
Pará, se cbame o 1° supplente, esteja onde es
tiver, . porque se o governo entender que isto 
embaraça a administração, bo. de vir pedir dis· 
pensa do compnrecimento desse supplente, e então 
iremos ao immediato. D~mais, não póde o governo, 
em muitas circumstancias, desejar que un• agente 
em\)regado em commissão possa ser retirado della 
por este meio indirect\J? Não applico a conside · 
ração ao caso vertente, porque eston convencido 
de que o Sr. Paranhos serve muito bem, mas é 
um principio geral quG em muitos casos se póde 
verificar ao abrigo da observancia dos preceitos 
constitucionaes e pela força delles. Por es,a raziio 
pois, eu me proponlw a votar para que se chame 
o supplent6 mais votado, quando se verifique a 
!alta de algum deputado pelo Pará: porque o 
systema repregentativo é, como disse, o systema 
das maiorias, e ellas sào representadas pelos 
votos obtidos nas eleições. Esta verdade inc· • n~ 
testavel, desentranhada da nossa constituição, 
é sufficiente para determinar m<!u voto a ravor 
do parecer da commissão sem dar· o miuitno 
peso a todas as urg~ncia~:, e até factos abu
sivos que se têm Bpresentado para combater o 
parecer; Factos abusivo:;, por mais numerosos 
que sejiio não podem constituir direít<l. (Apo\a· 
dos.) O diteito funda-se em principias ~tbso
lutos, e uiio poderá ser jámsi>~ anniquilado por 
íact.os que o ::ontrarião (apoit:~dos) : rejeito abso· 
lutamente a nutorídnde dos fuctos, não ndmitto 
a jurisprudencia dos fact(ls. {Apoiados.) Nfio sou 
responsavel por esses factos que se quH autonsat' 
com o especioso nome de precedentes ; não os 
pratiquei: e quando os tivesse praticado estava no 
direito do os ri! negar, era mesmo este o meu 
dever, co11hecendo que são abusivos; mas feliz
mente ni\o os autorisei. HB um precedeu te que 
talvez se invoque para Mmbat~r-me: é a admissão 
óc um supplente de Pt!rnambuco ; não receio 
declarar que votei contra a ndmissào desse sup
plente, porque t•ntendi que os factos indispensavei~ 
para que ella pude~se ler lugar, m'io tinhão sido 
processados conforme os princípios e UJ!ras do 
direito constitucional, e como determina n nosso 
regimento. Pol' consequencia nã.o me importo com 
os precedentes, importo-me com o direito. e o 
direito é o que está escrípto na constituição e 
no regimento. Chama-se '' que tiver maior nu
meto de votos , não venha alguem , fundado em 
precedentes vicio>os, preterir todas as condições 
Ól) sy;tema representativo, flgurar de represen
taHte da maioria de uma província tendo menor 
numero de votos que outros, e sendo por conse
quencia mais naturalmente representante de uma 
J.Qinoria. (Apoiados.) 

O SR. PaEsii>~NTE:- Eu rogo no nobre deputado 
que refiicta que isto não tem counexã.o alguma 
com a matería em discussão. 

O SR. Ro:onrarrEs Dos SA.~:Tos : - Se qualquer 
individuo n:\n póde tolerar 4ue se diga que não 
está compenetrado da sua dignidade, muito menos 
a c11.mara o deve tolerar. (Apoiados.\ Demais, o 
regi meu to determin" que não se pussa falla.r contra 
o vencido; e julgo que muito menos se póde 
improperar o vEoncido. {Apoiados.) Concedo que 
se chame injusta, e menos pensada uma decisão, 
mas nunc:\ concordarei <)m que se díga que a 
cnmara não está compenetrada da sua dígnio.Jade. 
(Apoiados. 

0 Sa. PRESIDENTE: -Ma~ <> Sr. deputado de
cl:uou qlle respeitava 11S decisões da casa. 

O Sa. RooarGQES oos SANTos:-Tal é o conceito 
que f:iÇO do nobre denutado, que estou. que esta 
expressão lhe escapou 'no calor do debate, e que 
elle não teve intenção de offender a casa ; mas era 
preciso que se fizes~em reparos sobre ella, que 
contra ella se protestasse até para dar lugar a 
esta explicação do nobt·e deputado, que, p1 ezando 
sus proprin dignidade, não ba de querer desairar 
a camara, pondo em duvida a moralidade de suas 
decisões. 

Nada mais direi porque ohservo a lmpaciencia 
de V. Elt., e mesmo porqu" vejo que, no pr•>longa
ment('l de miobns explicações. podra resvalRr da 
linha da conducta que me fxpuz com vista!! de 
evitar toda a recriminação que pudesse occasionar 
sceuas dc~agradavcis. Ten!N cumprido o qu" 
jul({nei s~r meu rigoros0 dever: nada n1ais direi 
senão que voto pelo parecer da commisaão. 

O Sr. 1\loura Magalhàos:-St·. presidente, 
quem tem conhBcimento do meu caracter e priuci
pio~. e d<J m•'U procedimento durante o tempo que 
t~nho a honra de estar nesta cnda, hn de c<~nhecer 
que nunca etuitti uma proposiçiio que o!Tensiva 
fosse a qualquer Sr. deputado, e muito menos fl 
camara que eu sei respeitar. 

O nobre deputado parece que estranha proposi· 
ções que sii.o C(Jnlesinhas nos parlamentoe. 

o Sn.. a. POS SANTOS:- Não estou acostltlttado 
a ouv1l-as. 

O Sa. MouRA. :MAGALHÃES: -Quando qualquer 
depul!<dO vê uma decisáo que achl\ ou e~tende 
Rer injust.ll., estll no seu d1reito censurando-a, 
fazendo observac;ões sobre ella, embora a deva 
respeitBr. 

O Sa. PRESIDENTE:- Eu conc<ldi a p~lavra para 
explicar. 

O SR. MctmA MAG.U.HÃ&s:- Eu explico. 
Nem se p6ce negar esta faculdade de pensar que 

ennobrece o homem, e que o acompanha desde o 
berço até o tumnlo. POI' consequencia, respeitando 
como respeito as decisões da ::asa, estou no meu 
direito quando as acho menos rep;tlla.res, meno9 
justas. E' debaixo deste fundamento que eu. pene· 
traodo me de um fogo nec~ssario, o da justiça, 
disse que me parecia que a camara se não eom
peuetràra devidamente da sua dignidade. 

O Sa. Pazsi:OENTF. pede ao Sr. deputado que se 
limite aos termos de uma expliea<;âo. 
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O SR. MouRA MAGAUIÃES:- Rogo a'. V. Ex:. que 

tt>nl.la um pouco de indulgencia f"•ra e<>m!uJgo: se 
quer que eu me cale, eu me sento já, mas peço·lbe 
mai>:. dtlUS minutos. · 

Persu;~de-se o nobre deputado que nisto ba 
alguma cousa de injuri06tJ ? 

O Sa. R DOS SA~Tos:-Estou persuadido disto 
O Sa. MouRA MAGAUIÃES:- Como leva r. ta tii~ 

gt·ande escarcéo, e quer-me dar uma prelecção, 
que não aceito ? 

O Sa. R. vos SA~Tos : -Estou persuadido de 
que é injurio•o. 

O SR. MouRA M-1.GALHÃES:- E eu estou persua
dido do contrario, e tenho a llç:io de grl\nd~s 
deputados , grandes parlameutar~s , que diz•: m 
eousas peiores, quando nos parlamentos ubscrviio 
cousas menos justas. (Apoiadas.) Eu r~speito 
muito a decisão da casa, mas ningt1em • exclama 
o orador, ll)e obrigará a dizer que não foi injusta. 
(Apoiados.) 

o Sr. Santos Barreto ( ministl'O da 
guerra):- Sr. pre:>iiente, f.Ji mais na qualidade 
ue ministro da corõa do que Cf•mo deputado que 
pedi a p>\ lavra. T'.l••ho de dP.clarar a eHa Hugusta 
camara que o governo n>i.o recebeu participação 
alguma do Sr. Paranhog de que não vinha tomar 
as!<ento na casa; pelo coutrario, tsp~ra qull elle 
virá, porquanto ordens muito terminantes têm sido 
expedidas a todos os presidentes e iunccionarios 
publicas que são deputados para que não exercão 
as fuucções de seas <: mpregus durante as sessões 
desta eamar<\. Com r. feUzm<·nle nenhuma necessi· 
dade ha para o governo pedir a conservação do 
Sr. Parauhos no Pu r á, durante bsta se . .;são, espera 
que elle vP.nha, como llle cu111pre, tomar assento 
nesta casa. 

o Sr. Urbano : -Pedi a palavra para ex
plicar um facto a que o nobre deputado alludio e 
a qu.e deu. uma explicação que não posso aceitar, 
e vem a ser o facto acontecido com o Sr. Pimenta 
Bueun. Ao o obre deputado parec<> u que a com· 
mil'Sào; não tendo chamado o Sr. Pimenta Bueno, 
tinha consentido na continuação de sua missão. 
A commissão não podia pensar i~to. A con1mis~ão 
deu seu parecer dizendo que o Sr. Pim~nta Bueno 
não podia continuar na sua missão sPm licença 
da camara, mas que, corPO não havia tempo delle 
che::;ar aqui em tempo de tomar assento, a c•Jm· 
missão indicava que se chamasse o imruedhtto em 
vc.tos. 

O nobró! deputado da Bahia disso que es~e caso 
é o mesmo que se dá aetualm"nte: eu declaro que 
não. O Sr. Pimenta Bueno não era deputado, 
mas supplente, por consGquencía niio podia vir 
sem que l:i cheg11 sse participação; e pur conse· 
quencia, nii.o n recebendo ,não vinha; e recebendo-a, 
não podia vira tempo : mas, a respeito do Sr. Fer
reira da Costa o caso é diff<'rente. O Sr. Paranhos 
nrio é supplente qu~ precise s~r avisado . para 
tomar assento, é deputado, J eve vir tomar assonto, 

. e não se deve pensar que deixe de o fazer, antlls 
de~;e-se suppôr que elle chegara a qllltlqu~r mo
mento. A isto accrescem as informações que llcaba 
de dar o Sr. ministro. Nada mais direi. 

O Sr. Souza ::.\:lal·Un.s:- Sr. presidente, 
outro caso se apres~nta na camara analogo ao 
que já teve uma decisão contraria em um dos 
dias precedenLes. Eu me persuad•.'• Sr. presidente, 
que o systema das depuraçõ~s coutinúa em marcba; 
nenhum poder humano o fará rttrogradar. 

Um lllustre membro da commissão que defendeu 
o parecer, disse ha pouco que a commissào era 
muito coh')renle com seus principio~. Eu não 
tenho podido compreheuder qua.,s fossem esses 
principios : como bem observou o nobre deputaclo 
do Maranhão, a commissào não tem princípios ; 
mas r<oporto-me; isto nii.o é perfeitamente e%!1-eto; 

T(•MO I( 

a commi:i1<ão tem príncipios, sim,· mas princípios 
de cera, fi~XIV~Is e elasticos, 4ue ora se dobrão 
,; se e,;ticao para um lado ; e ora se retraem e 
se •·ncolh~m para outro, confvrme a bulla das 
circumstaucias. 

O Sn. Mou:aA MAGALHÃES:- Não diga isto que 
é uma injuria. 

O SR. SouzA MARTr;ss : - Creio poder provar 
com este parec6r o que acabo de asseverar á 
camara. 

s., .. bores, ll commissão se . firma para não dar 
assento ao suppleote pelo Pará, em que o Sr. 
Paranhos é deputado proprietario, e ainda não 
pa rticipou il c11mara que não compareceris. AS<ial, 
neste caso singular o principio da commissão e 
que niiL• se póde chamar supplente emquanto 
o deputado prop!'ietario não participa ufllcialm~nte 
á camara que nà•J pód~ Ct•mpare.:er. Este é o 
principio da commissilo neste caso eBpecia!. 

O Sa. Uaao~.NO :-Não apoiado. 
O Sa. S·1UZA 11:AR.TINS : - Então é sempre tl 

me,mü em tod•1s os casos? Eu desejava que o 
nobre dep11tado declans~e com fnnqueza. 

Como j:'1 se mencionou na casa que o Sr. 
Pimenta Bueno é deputado propriet:lrio e actual
mente no Par~guay, des.•java saber se o Sr. Pi
menta Bueno jà. fez alguma participação á camara 
de qu" uão vinha à sessão ; e entretanto aqui está 
o sup!)lente. 

O Sn. URn.,No :- Então quer que saia o Sr. 
Carrão? 

O SR. SouzA MARTINS:- Não; mas quero pelo 
contrario qu~ entre o Sr. Ferreira da Costa, 
pela mesma razão pela qual aqui está o Sr. 
Ct~rrão, ><upp\ente do '6r. Bueno. Eu julgo que 
a commissão uiitl se dev~ fundar, e de facto não 
se t.;m rep;uladú pelo pri11C1pio de que não se 
deve chalnar supplente sem qne conste offi.cial· 
n'eute o imoed1m ~ nt1.1 do pru, r!teario. O Sr. 
Pime11t:1 Buêno póde bem deixar de partícip>tr 
á co.mara, mas a camau está convencid_!!. de 
que ellt> niio pô:ie vir, e que deve chamar sup
plentl', e por cou><equencia nesta parte o parecer 
da <:oUlmissào foi fiexivo~l, o ~ncolheu·se a favor 
do Sr. Carrão, que devia sub~títuir o Sr. Pimenta 
Bue:10; mas po~ outro lado V•Jlvo~-se cl'lntra o Sr. 
Ferreira da COJst.;, que devia supprir o Sr. Pa
ranhos nas mesnPS circumstancias que o Sr. 
Bueno. Dovo notar que ~mb"s esles deputados 
est:io~ empregados em cotumiStiÕes do governo. 
( Ap(, iados.) Porte.ulo, vê a. catnara que este 
pducipio da commissào é de cera, e sene ora 
em tavor de um supplent.A, ora contra outro 
supplonte .. P!lu _mostrll.r llté o. ~vi~e.ncia que esta 
ultima dectsno e contra us pnnctplOB do nobra 
deputado, relator da commissiio, tenho aqui a 
sua propria opinião exprimida n? discurso que 
pronunciou ha trP.s ou quatro dtlis no caeo do 
Sr. visconde de Goyanna. Peço á ca.r.ara que 
preste attençtio a e;;tas palavras. (L~ um trecho.) 

O nolHe d~ putado d&sse no seu díscurs·,• que 
para se chamar um supplente basta saber-se que 
o deputado não vem, ou officialmente, ou aliunde, 
isto é, por noticías particular~s, etc . Mas ag.,ra 
sendo constante á camara que o Sr. Paraubns 
não vem, como é que a commissão exige com
muuicação official, qtxe em oatras occasiões niio 
tem exigido, dizendo qu~ basta que conste aliunde. 
como dizia o Sr. Antonio C,;.rlos, e que se tenha 
passado tempo sut!iciente para a camara se per· 
suad&r que o deputado não compancerá ? O 
deputado é obrig,.do a comparecer logo que ~d 
abrem as camaras no dia 3 dd Maio, e se o uao 
faz, deve se suppór que é pJr impossibil idade. 
O Sr. Paranhos .,stá no Ptuã, tem escripto aos 
seus amigos aqui pr~sentes, que não virá á 
sessão ; são passados dous mezes ; tem dado as 

5 
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razões da sua impossibilidade, e não serão ellas 
bastantes para a convicção da camara aliunde, 
como dizia esse Sr. deputaJo relator da com· 
n1issão ? Eis -aqui pois qual é o principio da 
commissão para estabelecer a doutrina de que 
se oãn deve chamar o suppleute sem constar 
officialmente o impedimento do deputado pro
prietario. 

E' certo, e ninguem mais duvida que os dous 
depatados c.lo Pará não vêm á apresente sessão, 
e não é menos certo que em consequencia disso 
se davião chamar os supplnntes immediatos 1• 
e 2•. Aquelle de que se. trata não é 2• sup
plente, mas :3•. Eu concordo que o Sr. An~elo 
Custodio 1• supplent<.> deve ser chamado para 
substituir o 2• deputado do Pará o Sr. Bricio, 
ma:> para substituir o 3• deputndo o Sr. Pa· 
ranh.1s não se póde chamar o 2• supplente que 
é o Sr. Silva Pontes, que esta fóra (lo imperio 
em commissão do governo como nosso agente 
diplomaticv, e que nem tem tempo de comp<>recer a 
esta sessão quando fosse chamado. Poderá o nobre 
deputado relator da commissào desconhecer estas 
valios~s razões ? Ha tempf) de vir o diploma 
para o Sr . Silva Pontes comparecer este anno ? 
A c~mara toda deve estar convencida que isso 
não é pcssivel. Como pois se póde ruzoavel
mente negar o direito que tem o Sr. Ferreira 
da Costa para aqui sentar.se como suppleote 
do Sr. Paranhos ? 

Em que razão se podia fundar a estranheza 
do noure deputado relator da commi~~;ão, por 
ve1· o nobre deputado do Maranhão possuído de 
santo furor ? Sim, Sr. dt>putado, o santo furor 
da justl(.;a que deve ser defendida em todos os 
parlamentos pela opposição em minoria contra 
os excessos da mai<Jria (apoiados), quando a 
minoria v~ que uma decisão da maioria é iniqua 
e viola os direitos de un• represeutante da nação 
deve se tolarar, a mesmo louvar est'l san.to furor 
pela causa da justiça ultrajada e acintemente 
vsolada. Este santo furor o nobre deputado 
deve respP.itar como patriotico, como util, como 
conveniente para reprimir <JUaesquer exce;:sos 
injustos que possão haver nas decisões da ca;a. 
Não se admire pois do santo furor. Honra St>ja 
feita ao nobre deputado pelo Maranhão. 

Tambem pareceu-me qu.,rer o nobre deputado 
relator da comulissào apoiar·se na infurmação 
do Sr. ministro da guerra, quando disse que o 
Sr. Paranbos nã•) tinha tido ordem do g;,v~rno 
para ficar no Parà. Perdóe o nobre deputado 
se dip;o que tt.l argumento n<iO proc·~de : o Sr. 
ministro declarou que não tinha participação dtl 
que o :Sr. Pllranhos não vinha, e que elle es· 
perava que vills>e; mas o Sr. Ptlr.lnhos t"m dito 
o contrano nas communicações aos sllu~ amigos, 
e demais, já s:io p11ssndos dous m~zes de sesstio, 
e não é de presumir que querill apresentar-se 
no fim della. Tambcm creio que nem o governo 
tem mflios de embaraçar que um deputado fique 
na presidencia, dizendo que oii.o póde vir tomar 
assento por c.;tar incommodado. Isto é livre a 
qualquer deputado, e ninguem lhe vai tomar 
contas se o impedtmento é real ou fictício : a 
camara não te:n direito de o obrigar a compare
cer, ou pelo menos nunca o exerceu até hoje, 
e os deputados estão na posse de vir, se qu<Jrem, 
ou de nào vir, dando de~culpas, e muitas vez~s 
sem dar desculpa alguma. Entendo pois que não 
tem solidez a razao apresentada, fnn<tada na 
cbimerica &sporança do comparecimo!lto do Sr. 
Paranbos . 

A.' vista do que acabo de dizer, supponho que 
não póde prevalecer o parecer da commissào, e 

que devemos votar pela emenda que manda tomar 
assento o Sr. Ferreira da Costa. A questão 
poderá ter uma decisão contraria á emenda, 
como já teve a do Sr. visconde de Goyanna ; 
mas nós fizemos a O<Jssa obrigaçiio : temos fal-

lado com a cons~ienc:a de nossas conv1cçoes. 
Esta 8inceri•i•1da e franqueza com que exprimi
mo~ as opiniões que sentimos, entendo que deve 
ser recouhe~ida, e não merece ser estranhada 
pelos membro~ da casa 1ue estão em opposição 
á emenda que manda tomar assento o Sr. Fer· 
reira da Costa. 

Ainda farei uma ultima reflexão aos nobres 
deputados da maioria. Notem bem os nobres 
deputados que sãn muito perig•1sos todos os 
precedentes que não têm regra fixa, que são 
fundado em princípios flexiveis, segundo a bulia 
das circumstll.OCias : notem que são muito peri
gosos ; se hoje ferem os contrarias dos nobres 
deputados, quem sabe para o futuro sobre quem 
cahiràõ as consequP.ncias dl'sta. doutrina perni
ciosa ? Quem sabe se os nobres deputados que 
n:io duvidào hoje estabelecer taes precedentes não 
terão algum dia de ser victimas ddl~s 'l Quantas 
vezes não temos visto nesta vida política, tão 
cheia rle alternativas, aquelles mesmos que utll· 
belecérão as más doutrinas serem bem deprestoa 
victimas dellas '? (Numerosos apoiados.) Os nobres 
deputado:> agora dào apoiados a esta consideração 
minha, mas eu desejaria que não se limitasse 
sómente a isso, e que refl.ectissem benl que elles 
mesmo podem algum dia ser victimas das de
cisões iníquas aos direitos dos membros desta casa 
que hoje apoião com todo o poder da sua maioria. 
Taes doutrinas, taes precedentes envolvem em 
si consllquancias d<?ploraveis , que os homens 
prudentes e circumspectos devem prevenir. Melhor 
é estl\belecer regras fixas e invariaveis que em 
to !o o tempo nào nos possão prejudicar, para 
eonserveção dos direitos de nós todos ; para 
gamntia de todos os partidos, tsnto p~ra a maioria 
cumõ para a minoria. Os qne estão hoje de cima 
amanhã podP.m estar debaixo, e segundo taes 
precedente,; iníquos, quem em minoria é sempre 
victima. 

o Sr. Sou7.a. Franco:-Ha termos que uma 
VPZ empregados fazem fortuna, e cil-os que se 
rep~tem todos os dias, tenhào ou não applicação. 
Assim aconteca com o termo depuracõ~s que 
tantas vezes ainda acaba de emp1·egar o orador 
que me precedeu para designar com increpação 
a não admissão do supplente sobre que versa o 
parecer da commissào de constituição e poderes. 
Ao qne se vê, não é mais pos~ivel discutir na 
casa nem aind~ a legalidade ou illegalidade do 
chamamento de qualquer supplente, seja qual 
fór su·1 numeração na e@cala aos votadus, e tuda 
n opini:\o que conclue pela niio adopç!\o, é logo 
designada do dcpuraç:ln •.• 

O SR. SouZA MA.nTI~S: - Esté. perfeitamente 
engauado. 

O Sa. Soou FnA..-.co:- E o honrado deputado 
que assim p~nsa é conse!lucnte com seus prin
cípios na supposiçio de que todos os suppleotes 
pertençào á minoria. Devem por este simples 
fact.) :~el' admit.tidos !>ern exame dos motivos, 
s~m contestação , e duvidar da iegalidade da 
admissão é por certo - depuraçllo. 

O Sa. SouzA MARTINS:- Esta doutrina é o Sr. 
deputadç, quem a figura. 

O Sa. SouzA FRANCO:- Esta conclusiio é tirada 
da argumentaçào que acabamos de ouvir. E os 
nobres deputados mos~rã.o bem o nenhum funda
mento de sua arg11mentação, quando abandonando 
a argumentação da lei recorrem quasi exclusiva
menta aos precedentes, que são aliás em maioria 
no sentido d•> parecer, e que mesmo se fossem 
em grral contra. o disposto na legislação não 
terião força algunlll. E se valem precedentes, 
como esquecer o precedente de dous dias em 
que a camara não adrnittio um suppleote com 
diploma porque era o quinto, e não JUlgou jus· 
titicado o impedimento dos cidadãos superioree 
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em votos? E note-se que no caso do P11rá trata
se do 3• supplente que em relação aos tres 
deputado~ está mais abaixo que o 5• supplente 
de Pernambuco em rdação a seus treze depu· 
ta dos. 

As instrucções de Março e regimento da casa 
exi~em que o deputado dê p11rte do seu impedi
mento, que este s~ja r econa P.cido pela r.amara e 
qu>~ então se chame o immediato em vntos, e á 
consequencia logica que a respeito destes sup· 
plantes se sigão as mesmas formalidades, e em 
regra só se dém por impedidos aque\lo;s que o 
mostrem estar. E já deu parte de imp<~ssibilítado 
de vir um dos deputados que faltão? Já. se 
mostrou que o primeiro e segundo suppler1tes 
têm tscusa justificada, e escusa que só elles 
podem apresantar, porque ninguem e!llá habilitado 
p.ua bP.m julgar de seus motivos? E apresenta 
o supplente diplotua e officio de iJeotid~de que 
as instrucções exigem 'f Nada Jisto, e em face 
da legislação em vigor não pôde tomar ai!seuto . 

Ao ouvir os nobres deputados, püder-se· h a crer 
que são supplentes dr, deputad.> que falt11 todos 
os quf< se lhe segu~m em votos, e desteR tem 
direito á admissão o que primeíro se apresenta. 
No entretanto, supplente á faee da lfli, porque 
a constituição não os admitte, é sómenlP. o im
mediato em votos para ser admittido ~ómente 
depois de verificado e reccnhecidu o impedimento 
do deputado proprietario ; e supplente do su p · 
phmte, se a tanto s~ póJe estender a intelli~encia 
da legislação, ~6 pôde ser o immediato em voto~, 
provada e justtficada igualmente a · falta do 
supplente a substituir. E não vêm os honrados 
deputados que assim assacão aos seus co!lP.gas a 
pecha de que querem fazer e d(,sfazer deputado~, 
que tal arguiçào cabe melhor àquelles que não 
dão importoncia t;enão á pre;;ença do individuo ; 
e porque esló. pl'esente um suppl .. nte, por mais 
remoto que s<-ia, por mais que não satisfaça as 
formalidades da lei, se julgiio autorisndos para 
o admiLtir 11 camara. Isto é que se pôde chllu.ar 
faz ... r deputado<~. 

A respeito do Sr. desembargador Parauhos 
entendo que lhe fazera muito má defesa aqu~lles 
que etJpalhão ter olle escrlptu que não vinh~ 
este aono tomar as.;ento. O Sr Paranhos, que 
é homem ele~ principias, e de muita probidade c 
obedicucia 1\s lds, nao pôde ter dito que vil'á ou 
ni'io virá e&te anno, qu1mdo o motivo que o lnhibe 
é de natureza tempornrio. E' naturalmente por 
io~s•• qutl ell~ nada participou ao ~overno, pürque 
-pódt! cessar seu impedimento. E pois saiba o 
honrad•' dqJuLado 4ue a suude d'l Sr. Parauhos 
tem melhorado, e lambem n de sua senhora .•• 

O SR. D. MANOSL : -Está perigosamente en• 
ferma. 

O Sa. SouzA. FRANCO:- Estou disso melhor in
formado que o honrado deputado esteve-o, mas 
tendo-se retirado para fóra, e poseo até dizer 
que para a f~zenda do Pinheiro. a d.uas l~gu~s 
da cidade, tem ella melhorado multo, e nao 
admirará se o Sr. Paranhos, que é homem de 
princípios, nos appareça P.m um dos primeiros 
vapores, se, como bem póde ser, possa elle e 
11ua senhora supporte.r os incommodos da viagem. 
Vê-se pois que o imp~dilll;ento é apenas t~D}por!'rio, 
e níio desses que obrrguem á partlc1paçao e 
chamada de supplente. 

E não findarei sem exprimir a opinião que tenho 
de que o acatamento á casa ae deva estender até 
á não e:r.probação de seus actos já praticados. 
Comprehendo a censura das opin_!ões emquan~o 
se di ~cutem ou quando se propoe a revoga~;ao 
de qualquer aeto, mas censurar vivamente os ba 
pouco votados, não me parece conforme com os 
respeit<>s devidos á decisão da casa •.. 

O S.a. SouZA M..t.RTINS:- Obrigado pela minha 
parte. 

O Sa. SouZA FRANC·l : - E o nobre deputado 
dirá 4ue é respeitar a casa e procurar manter 
sua dignidade o esforçar-se para que ella s& mostre 
iuc:lnsP.queute com os precedentes da vespera e 
vote hoje em senti·lo oppoi<tu ao que hontem 
decídio? Eu continuo a votar pelo parecer da 
commiss:ío por ser conforme á legislação em 
vi;I .. r, e votaria da mesma sorte fvsse quem fosse o 
citladão 11 presentado como supplente. porque a 
questão é <.I<! p rinci pios e não dA pessoa. 

Julgada a materia diocntida, é approvado o 
parecer por 40 vot0s contra 25. 

O Sa. lo SECRETARio lê o seguinte parecer de 
commi~siio de con,; tituição : 

" A com missão de poderes, em vista -ia parti · 
cipação do Sr . Paulo Barbosa da Silva, que 
com licença da camara partio para a Europa, 
como enviado extraordrnario e ministro plenipo· 
tenciario jutlto ao governo da Ru ssi a, é de parecer 
que se nfficia ao governo afim de que seja cou· 
vidado " Sr. Luiz Antonio Barbosa, 1• supplente 
pela pr..,viocia de Minas. 

<< Paço d~ camara, 2 de Julho de 184.6. -
T. B . Ottoni.- J. N. Machado.- U. S. Pessoa 
O.e Mello. » 

O Sr. Souzo. Ra.m.os:- Parece que o pa
recer não está concebido so:>g11ndo os estylos da 
casa. Supponho que a carnara não costuma 
designar aquelle 'lUe deve substituir o cteputado 
impedido : a camara municipal apuradora dos 
votos, que é quem expede o diploma, é que 
Incumbe fazet· esta designação. Assim, entendo 
que se devia dizer para ser chamado o supplente 
a quem competir; mas em fim, cumo existem na 
ea,;a as actas da eleição de Minas, não duvi· 
darei ceder desta minba observação. 

o Sr. Fe:r:ra:t.:- Sustento o parecer da com· 
missão, porque está na conformidade dos estylos 
doo precedente~. porque ba pareceres oa casa, 
indigitando os supplentes á vista das actas geraes. 

Não havendo numero para votar, fica encerrada 
a discussão e procede ·se á. chamada . Faltão os 
Srs. Franco cte Sá, M. Magalhães, S<~ntos e 
Almeida, Pom)iêo, Mattoso, A. Ferreira, R. Mon· 
teiro, Netto, P. de Bríto, Vilella, Nunes Machado, 
José P edro <ia Silva, C. <le Mendonça, Mendes, 
Mariz, Marque!! Lisb·>a, Tavares l:last.•s. Lopes 
Gatn~<, Silva, Amancio, Erne~t•l, Ribeiro, Gon· 
çalves Martins, Junqueira, Souto, bispo conde, 
Souza França, Saturnino, C'mpoll 'Milllo, Gavião, 
Souza Qudruz, J. Coelho, T. Homum, Getulio, 
Mello Franco, Cerquetra Leite, Carvalho e Vieira 
da Cunha. 

Levanta-se a se~>são ás 3 horas menos um 
quarto. 

Ses-;ào eta 3 de Julho 

PRESIDl!NCIA DO sa. MUNlZ TAVARES 

Smuuazo. - Ex~ediente. - Requerimtm.to sobrs 
supprimentos aJ provi:ncias.-Ocdem do dia.
Po·ojecto sob•·e filhos illegitimos. Discursos dos 
Srs. Veiga, So1ua. França, Cart>alho e Silt>a e 
Sou.aa F1"t&rlco.-Eleiçllo da mesa. 

A's 10 horas e 3/4 da manhã abre-se a sessão, 
lê-se e pprova.-s~ a. neta da antecedente. 

EXl'EDI&NT& 

Remetle·se á commissão de fazenda uma repre· 
sentação da actualmesa da irmandade do Santís
simo Sacramento Ja freguezia de S. Marcos, termo 
de S. João do Príncipe, do Rio de Janeiro, 
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pedindo uma rtJsoluçtio que aut·•rise a referida 
uman..lade a possuir até a quantia de 12:000$ enl 
bens de raiz. 

A' c.~mmissão de marinha e gu.erra o ril•lUMi
me•.to d" M<>nod ~L•c!Ja.lo da Silva Sautia~··· 
major da 1• liuha do ex:ercito, em qu~ cie 'ludx:a 
de ter sido passa•io para a quarta classe. 

Niio ha mais expediente. 
E"tra em discus>,'io o ~P-g•\inte roquerimontQ: 
o Requdro quoJ se peç:'io com urgencia au governo 

i:Jf0rmações sobre a importancia dos suppriment,)S 
às provinci.ts, Jea•;bJ->s em diversa< leis •lu 
orcamento, qne nàv forão pagvs até ao pre;;_,nte. 
-3 de Julho de l8!G.-Dias de Car-v2lho 1> 

o St". Coelho Bastos não se oppõe ao 
requ~rirnento, m :s deseja fazH-lh•1 um aclditamenb, 
que ê perguntar-se tambem ao governo •iUe Jestinv 
ti verão as ~ommas votadas para estes •upprimeutos 
qu6 se não realizártio. 

o sr. Dias de ca1•va1ho diz .,u.,, como 
não desejti procrastinar estas iufc1rmações, o que 
sem duvida acontêcerá com o aJditamento dv 
nobre deputadv,não acced<i a P.sta <:monJa. D.;c\ara 
que a razão que teve para off~recer esta moção à 
camara fvi a votaçà•l da sessão a11teced·•nte svbl'e 
as emendas que determinão quo St'l paguem ás 
províncias o que se lhes ficuu deven<io d" Sll;>· 
primentos decretados em diversas leis g-eraes : 
e porque, a requerimento da commíssiio d·e 
orçamento, se exigirão do gov~rno informa· 
ções quanto ao que se deve, ;, província do 
Espírito Santo, para se ultimar a uecisuo deste 
negocio, entendeu nlle orarlor dev~r re·:juisitar 
!oformaçõ,;s a r!:l:;peito do qu'l se deve ás Jemais 
pro'l'incias: até mesmo para que a cam:u··• saiba 
que quantia tem do votar para semelhante fim. 

O Sr. Sou..o...t. :llt: ... rti:n.s não se oppõe ao 
Nquerimeuto; apenas lembra que lhu parec·l bav.Jr 
ou disposil;iio legisltltiva uu a<'t,J d:l g •V<Jrnu que 
suspendeu este pagamt>nto. o qun mtJ!uor poderá 
iuformar o nobre deputado inspector geral do 
th.,souro. 

Da-se por discutido o requerimento ; ê ~ppro
vado. 

E' approvado o seguinte parecer da comtnissào 
de pensões e ordenados: 

rc Joã\l B~rnardino Nuues, administ.-:t<lor da 
me8a de rend •s, e iu3pector da alfauJoga do 
Rio Gmnde .lo Norte, alleganclo que não 
basta para s•1a decente sub~tstencia o ord'l· 
nado que percebe de 5005, pede S<:l lhe cvnctda 
por lei uma gratificaçà•l ao men.1s do mutatltJ <lo 
dito ordenado. A cornm;;;s:lo J~ peusõds e orJ~. 
nat.lol.-1, a quem f,,i present<l estl\ repreaentaçi'irJ, 
requ<lr para walhurconheciment·.l de cau~a, que se 
requis:te do go~verno ''s pos,;ivtli . .; infurrua<;ões 
sol>r•l a justiça de Stl!flelhante pr~tenção. 

« Paço da camara dos deputa•los, 3 <l-1 Julho 
de 1846.-T. A. de Alvarenga.-M. J. Valdetaro. 
-Peixoto de Brito. J> 

Lê·se o segtlinte da mesma CJmmissão: 
11 Forão presentes á commíssão d;; pen~õe:> e 

ordenados os decretos pelos qua•JS forão r.efor
mados o cabo d'esquarira Fernando Jvsé Rodrigues, 
os soidados Luiz JJsé de Almeida, Antmio 
Zacharias da Hora, e José Antonio 1a t<'·ms~ca, 
e um ~;argento, cinco cabos, e quatorze s,;ldados 
mencionadns na relaçã•J inclusa no respecti'l'o 
decreto. A commissiio vendo prova•io pdos docu
mentos juntos, que as referidas praças se torná~ão 
iuvalídas no serviço publico, julga dignas de 
approvação as suas reformas: e p,;r is'o ofl'erece 
o seguinte projecto de resoluçà·J: 

» Art. l,o F1cào approvadas as reformas con· 
cedidas ao sargento, cabos, e solda·Jos, maneio
nados na relação inclusa no decreto de 23 de 

Outubro .!e lSU, ao cabr, d' esquadra Fernando José 
R"lngues pelo decret•J d'l LU ci<l Agosto ·la 1812, e 
Q•IS Súldad·H Luiz Jo~é ue Allll81da, Antonio 
ZC~eharus Jr. HcJr.i, 'l J •sé Antüuio da Fon>eca 
p.-1 · d.,creto -lc l-I de N•lve:nbro da !llf·Smo anno, 
eom os vencimentos Jedar,id<JS nos citados de· 
Cl"tllflS. 

<< Art. 2.• F•c<io revogudas as disposições em 
C•)lltrario. 

<< Pac•> ela c:Hn:<ra dos deputado~. 2 de Julho da 
lS!ü.-T. A. de Alvar-enga.-Jf. J. Valdeta•·o." 

O pr•>jflctn é j ulga•io mate ria do dellb~ração, e 
vai a irnprin:ir. 

E' approvad·J o pc1recH da commis;;ão de cons· 
titui:;ào e p:Jderes para quA se offici'l ao gnv<"rno 
ali<ll d.J set" cb,un:ldo o Sr. Lt!iz Antonio Barbosu, 
depatt~do 1° suppleut~ pela pr<>vincia de Minag, 
para preen~her a vaga do Sr. Paula Barbosa da 
Silva. 

O Sa. 1• SECRETARIO :pela ordem) : - Neste 
rnome•<to v~io·m·l um officio do Sr. Luiz Autonio 
Barbo<a d•Jclarando que, comp.;tindo·lhe tomar 
assento pela aus<Jncia Jo Sr. Paulo Barbo,;a, não 
po-li<\ cotnpnrecer pur inco"unodado, e por isso 
fizera esta parti<:ip.•çi'in ''o immAdiato em votos 
o Sr. Francisco Diogo Pereira !.le Vasconcello~. 

ORDEM DO DIA 

REC_OXII~CI:\l:B:<ITO DE F!LE:<JS ILLEGITilltOS 

Co;1ti,1ua a t 'rceira rliscttss:io do projecto sobre 
o reconhe.cimento dos ti lhos i! legítimos. 

E' apoiadl a SBguinto em·mda do Sr. Re
bouças: 

" Supprima·S<l o art. 6•,. '' 
O SI:'. Voi::;a:- Sr. prlsi•lant•J, talvtJZ que 

n;io d.:vess~ eu ,,utrar nesta Jiscussiio depoi;; que 
dous dos m<ms nobres cullegns, utstinctos 0ra· 
dores e profutJdus ju,·is•!OIJdUltos, f<lllárão sobra 
a materia, analy~ando o projec~u em todos os seus 
artigos; porém como e11 havia pedido a palavra 
antes de ouvir os s~us discursos, isto ma 
sirva da desculpa para entr.u nesta di"cussiic), 
un-Je rept:tirei, e não tão b~m, o que ellcs dis· 
seràü .. 

Sr. prosident·J, aindll. que eu pedisse a palavra 
contra o projecto, comtudo nem por i~lio a camara 
ente,,da qu•l eu desejou sua quéJu ; pelo contrario, 
des~j,l e desl'jo mrtito q<ru pa~se al:;:uma C<lusa 
!\cerca de~ta mater1:1, porqu~ reconheço a neccs· 
sida;!.~ quo t<l!n-ls d•l u:na regra que dirija jui1.es 
e tribuua~s do patz: na dc.:isi\o das causas de 
filiação, S•)brll que até II:Z·Hll tom havido muito 
arbítrio, pois em r.-gra dec1d0m se unicament•J por 
conjoct•tra~, por ditüs d~ t.J,t8munhas que muitas 
veze~ não rnerocr.rn grande conceito. 

O primeiro artig•> trat•• da legitimação por 
subsoquente m.•trimunio. Este modo de legiti
mação, assim como outros, nos veio do direito 
rouJauo; porêm pelo direito romano não se legi
tima vão os filhos espurios, os incestuosos e os 
adulterino:;. E,ta legislação foi de alguma maneira 
adoptaJa pelo direit" can~nico, que augt;neutou 
muit·J a e;;cala d•lS filhos tnc••8tuosos, pols que, 
havendo-se prohibido pelo direito romano o casa
mento em linha rActa entre O!! ascendentes e 
de<cdndeotes, ou daquelles que oceupavão o seu 
lugar como sogro cont nora, sogra com geuro, 
etc., e na linha C:ll!atenl entre os irmãos, os 
cunbaJos e tios com sobrinhas; pelo direito 
c:~aonico se eutend,Ju este impedimento a grãos 
muito remf)tos, e creío que foi no tempo do papa 
Inn•>CtHlcio UI, no quarto concilio de Latrão que 
se firmou ama regra a esse respeito, impedindo 
o casamentll :Antre O>'l pl\rente~ até o quarto grào, 
eontaios segundo o tlireito caoonico. 
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Ora, não se legitimando os filhos ince<tuosos por 

sabsequenttl matrimonio nem p !-lO direit•J r.Jmano, 
nem pelo daeito canonico, uem mesmo pelo direito 
franc• z, donde foi c"piaJo este artigo, não sd 
)J0r qno razão pel,) projecto se legilimão este~ 
filhos. Eu sei que ha juriscon;;ultos que dizem 
que quaudo us pais têrn obtido dí~pens ·1 para 
casarem, est.:s filh"s nii•l deve.m ser considerado~ 
in.:estnosos, mas sim filhos naturaos como outros 
quaesquer, pnr Í!!S;J que se legitimão por subse· 
quente matrimonio, por iss<> que o ca;;amento 
purtfica ou sana todos os vícios pretoritn. Porém, 
8r. presid .J nte, deverno-nos lembrar que a legiti
mação por >'ubsequente matrimonio é verdadeira
mente uma ficção dll direito. Ist'l é, snpuõe que 
nascem na constancía •10 mr\trimonio lilh•ls qne 
na realida1e nascem fóra delta. As ficções devem 
ser admittidas em termos habeis , por isso eu 
€ntendo que não se poderia applicar 9. •sttl respeito, 
porque de modo nenhum se pôde julgar que 
nascêrão no mlltrimtlnio filhos que nascêrão de 
pes~oa-< qote não podião casar uo tempo da sua 
concepção. 

Diz: ·Se que este projecto deve contribuir para 
a moralhlat!e publica: porém todos nós sabemos 
a ft~miliaridade em que vivem os parentes, a5 
d~sordens, os escandalos a qu<l esta familiaridade 
dá occasíào. Ora, sendo assim, o projecto, longe 
de diminuir ou de evitar e,•t.s desordens, talvez 
as augm ente mais, porque os parentes têm c'lrtez,t 
que seus filhos podem ser legttímadoJs por subse· 
quente matrimonio. Se o casamento sana os vicias 
a respeito dos incestuosos, eu não sei por 'lue os 
m'io possa bmbem sanar a resp~ito dos adulterinos 
em certus CIIS rJs. No direito romano era prohibido 
o C••sam~nt•l 1mtre <JS adulter•)S, segun<1o se vê 
da lei 27 do codigo ad legem Ju!i"m de adu!ter 
e da novella 13!, creio no cap. 12. Esta juris· 
prudencia vigorou tambem no direito canonico 
até o tempo de Gracinno, o qual r<lduzio os 
impediment•JS do casamento por co1usa Jo adul
\erio unicamente a dons casos, qne siio: quando 
para haver copula houve promessa de futuro 
casamento, ou quandll os adult~ros machinó.rão 
a murt•l do conjnge innoce11te ; porém nos outros 
casos poolilio casar, e na realidade casào. Ora, 
podendo elle!l casar, oiio sei porque seus filhos 
não podem s<'r tumbam reconhecidos como legiti
nlacios por subsequente matrimonio ; n1io dig<> os 
filhos da adultera, porque contr'\ estos ha o 
prir.cipi·> de drroíto pater est qu11m justre nuptire 
demonstrimt ; apezar de que, e~te principio oàll 
é tão uusoluto qn<J não atlmitta al~uma excepçiio, 
como ~ejl\ q11ando o marido está ausente por 
muilo tempo, ou quando tem molestia tal que o 
impossibilite !>ara a geração ; porém o• filhos de 
um hoUlem casado que tenha uma concubina, 
e qua depois da morte de sua mulher, e sem 
qull para <lSta morte coucorre>se, ca~a com a 
antigll concubina, não sei por que razão devem 
estar em peior estado que os incestuosos; porque, 
se o sacramento do casamento sana os defeitos 
a respeito de uns, creio que deve sanar a respeito 
de outros. 

Um dos meus nobres eollegas disse que a 
este respeito não ha jurisprudencia non, que 
é o que está e~tabel~cído. Porém, senhores, eu 
vejo que os jurisconsultos de que me lembro dizem_ 
que pelo direito patrio não se le~himão filhos 
incestuosos; recordo-me que assim o diz o Dr. 
Pnlcoal José M~Uo, creio 'lu e no tit. 5°, li v. 2• 
dat< in!ltituíções do direito civil portuguez, qut\ndo 
trata dos modos por que se a·1quire o patrio poder. 
Corrêa Telles tambem diz o mesmo no Dígesto Por· 
tuguez; que se devem entender por incestuosos para 
esse efl'eito os do direito romano e não os de direito 
canonico, porque esse direito, como já disse, 
prohibio o casamento '3otre pareut~s em grãos 
mais remotos. Pt~r isso, Sr. presidente. JUlgo 
q11e seria melhor que o artigo passasse como se 

acha no ~odig•) don·ie foi traduzido ; a que os 
incest•IO'IOS foss .1 m exclui•fns ola le~itimação por 
subsequeute matrimoni o. Nada direi sobre os 
arti~o~ s9gullltes pelos quaes votei eon segunda 
Jiscu~siio, pl)rqu.o acho que é preciso dar alguma · 
pr . .~vi1encia a r~sp~ito o.ia.s cau~a~ de filiação. 
Quanto porém !\•) que so diz: no art 2•, eu 
di rei fJUe em vorda·ls o não ;~e d~clarar a miii 
d ·) filuo reconhe.::tdo pelo P"i pód'l produzir alguns 
inc,mveni outes, e mesmo ataque á moral publica, 
P'liS quo se pôde reconhecer um filho adulterino, 
e mesmo um filho incestuoso, nascido de pa
r8ntes entre quem é prohibido absolutamente o 
c1samento . mas por outro lado acho maior 
incouveniente ern se fazer tal declaração, poi::~ 
que isto pódP. perturbar a paz das familia~, 
destruir a hara1onia que existe entre os esposos, 
atacar a honra de uma moça que vive em casa 
de seus pais com rep11 taçiio de honesta, etc. Como 
estes inconv11nientes são maiores que os outros, 
estou disposto a vobr pelo artigo. 

No ~ 3• se diz que se reconhec'3 por testa
munto o codicílio. Aqui na verd~·ie ha o incon
venionte de se poder achar um testamento em 
parte valido ern parte nullo ; porém temos exemplo 
dist•>, creio que na ord. liv. 4°, tit. 82, quando 
o pai em seu. testamento pretere o filho ou o 
tilh·J ao p•i, que fica o testament<J nullo em
quanto á instituição, porém valido emquaato aos 
legados. Portanto votarei tambem por este para
grapbo. 

O § 4n diz: u Declaração por eseripto particular 
em presença de cinco testemunhas convidada!! ou 
intimadas pelo deelarantll. » Eu creio que isto 
póde ser admittido c.>mo principio de prova, 
isto é q<.~e prtlcisa alguma outra prova admini· 
cular, porque é muito faeil fazer um papel falso. 
Embora aqui St exija cinco te~temunhas, sei 
qtle se faz prova com duas testemunhas, porém 
nós sabemos como é defeituo~a a prova teste
munb!ll, e para isso dizia já um escripto romano, 
).)a qu.-si dous mil annos: nuZlum est mendatium. 
quod teste careat. Portanto como principio de 
prova admitto isto, como prova porém da filiação 
não o posso admittir. 

4o. O lilllo illegitimo, coincidindo a época de 
sua concepção com o rapto da Dlài, será havido 
por filho uo raptor, como se por elle fõra legal
mente reconhecida. Eu estou que a círcumstaMia 
de coincidir a época do rapto com a época da 
concepçiio dá uma prellu•npção muito forte a 
respeito da patdrnidade, porém podem se admiLtir 
provas em r.ontrario. Eu o qutlacbo neste artigo 
é uma confusão de cousas muito distinctas ; aqui 
trata-se do rapto em geral, porém em direito 
nós reconhecemos dua~ especies de raptos , 
rapto pvr seJucção a rapto por violencia. Ora, 
:~e a paternidade aqui se dá como um pena. 
de certo se dá a .tous criones diversos, sendo 
um mais grave que o outro, e a pena deve 
ser proporcionada á. gravidade dos delictos. Esta 
tJonfnsào nas nossas leis antigas; a ord. do liv. 5•, 
tit. 18 tambem confundia estes dous casos: im
punha a pena de morte tanto n'um como n'outro 
caso, excepto quando o raptor era nobre e a 
raptatla d<~ menor condição, porque neste caso 
devia ser d~gradado para Africa e riscado dos 
livros da casa real ; porém nos outros casos im
punha a prlOB de morte. Creio que mesmo no 
codigo justlniano. na lei universal de titulo de 
raptu virginum .seu 1liàuarum, existe a mesma 
confusão e se impõe a mesma pena, tanto em· um 
como em outro caso. A nossa jurlsprudencia Coi 
um pouco adoçada pela lei de 6 de Outubro de 
1784, pela qual. quando a raptada tem mais de 
17 annos e o rapto 6 por seducçilo, nega·.lhe a 
seção criminal que lhE~ dava a ord. liv. 5<, t1t. 23. 
Pelo nosso eodígo tambem ba dill'erença entre o 
rapto por seducçilo e o rapto por violencia ; o 
primeiro caso é punido com um a trea annos de 
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prisão, e o segundo com dous a dez annoa de 
pnsão e dote a raptada, e isto quando esta é 
menor de 17 annos, porque sendo mainr não ha 
pena algua1a : por isso d~ve haver alguma mo
dificação neste artigo. Nada direi sobre o art. 6o, 
porque já foi oflerecida uma emenda de suppressão: 
porém se esta emenda não passar, então cumpre 
restabelecer os paragraphos que foriio supprimidos 
na 2• discu~são ; do contrario fica o artigo in
completo. 

Sr. presidente, são estas as considerações que 
tinha a fazer sobre o projecto, e peço perdão á 
camara de ter-lhe tomado este t:~mpo. 

O Sr. Souza FranQa:-Sr. presidente, esta 
questão, de muito simples que é, segundo entendo, 
se tem tornado algum tanto confusa, e é pois 
mister reduzil -a para a simplificar. 

O direit_o de successão, tanto dos filhos leg i
timos como dos filhos illegitimos, está regulado 
pela ord. do liv. 4o, tit."92; mas esta ordenação 
estabeleceu um direito para a successão dos filhos 
illegitimos dos chamados cavalheiros, e outro di 
reito para a successilo dos filhos illdgitimos dos 
chamados peões. Mas per(lunto eu:-convirá que 
continue a subsistir tal ditl't!rença ? Não é these 
constitucional que a lei será igual para todos? ... 
Não pôde pois subsistir semelhante legislação : a 
utilidade portauto de uma reforma a este respeito 
é evidente. Mas em que sentido devemos nós fazer 
esta reforma ? Eis-aqui o ponto cardeal da questão. 
Devemos estender o direito que regula a succes.;ão 
dos filhos illegitimos dos nobres á successã<) dos 
filhos illegitimos dos plebêos, ou, pelo contrario, 
devemos generalisar aos filhos illegitimos dos 
nobres o mesmo direito que regula a successão 
dos filhos illegitimos dos plebêos ou peões T Ve
jamos, para resolver a questão, qual destes dous 
direitos é o mais razoado e convinhavel ás insli
tuições sociaes. 

Sr. presidente, os filhos illegitimos não têm 
nem podem ter por direito natural outra pretenção 
ao matrimonio de seus pais senão da quota ali
mentaria que já as nossas ordenações lhes mandão 
dar. A razão é clara: o matrimonio, que é um 
sacramento, segundo n religião, é ao mesmo tempo 
tambem un1 contracto civil pelo qual se consti
tuem legitimamente as famílias de que se compõe 
a sociedade, e são só os filuos que descendem 
desses matrimonios legaeR os que entrão e devem 
entrar no pacto de famillas para as successões 
que lhe respeitão, · O casamento natural ou man
cebia, ou, como quizerem chamar, o concubinato 
de homem solteiro com mulher solteira é um 
contracto reprovado pelo direito civil, e sendo 
assim, nilo deve esse direito estendsr a protecção 
nacional á auccessào daquelles cuja origem provém 
de um matrimonio vicioso contrahido por seus 
pala. O direito de successão é positivo, a lei 
estabelece o modo por que se deve casar ou insti
tuir família; o casamento legitimo importa pois 
dir'litos e obrigações sociaes aos membros dessa 
familia ; direitos que não devem ser perturbados 
por uma prole adventícia procedente de uma 
origem viciosa e de um casamento illegal. Pvr
tanto, resumindo a questão, eu entendo que o 
projecto como está redigido alguma reforma dá 
ao direito da nossa ordenação, bem que não seja 
completo, segundo o rigor dos princípios, porque 
actualmente, segundo o direito da ord. e liv. 4o, 
tit. 9"2 succedem os filhos lllegitimos dos peões a 
seus pais em igual parte com os filhos pro!:edentes 
do legitimo matrimouio, o que é sem duvida uma 
anomalia quando os filhos illegitimos dos cha
mados cavalheiros não podem herdar seus pais 
com os legítimos ; e, por outra parte, não esta
belece a mesma ordenac;i\o os meios por que se 
pódtl provar a filiação <ioa illegitimos, e deixa isso 
i e~>limaçio do arbítrio ; o que todavia no projecto 
ae acautela com res,rieçõea. 

Voto pois pelo prllj ecto como se acha redigido ; 
vot~ r~i contra elle se acaso se suppl"imir o art. 6•. 
como quer uma em~nda. 

H•lntem ouvi conttlstar o artigo do project•> que 
eslabtJ iece cumo prova de filiação du illegitimo a 
coincid encia do rapto da mãi corlil a sua con
cepção pelo tempo do mesmo rapto. Eu entendo 
que a doutrin>l do artigv é justa ; porque o 
rapto tmporta no caso uma preSl1lllpção de direito 
de que o filho concebido na época do mesmo 
ra9to e do raptor. E' uma ficção, mas uma 
ficção muito bem entendida, como o sãn outras de 
direito ; a mãi que foi raptada e concebe então 
urn filho, seja elle do raptor ou não, a lei o 
considera como pai, e como tal é obrigado a ali· 
mental-o: supponha·se que s eja filho de outro pai, 
alimente-o, assim como o pai legitimo é obrigado 
por direito a alimentar os filhos que 1t esposa 
adultera houve de outro homem. Portanto concluo 
que o projecto como está é muito melhor que a 
nossa ordonação, porque corrige a anomalia do 
nosso direito successorio nos bens da familia, 
excluindo os ill t>gitimo> dos plebêos de succederem 
a seus pais ; .. ~sim como são excluídos os illcgi . 
timos dos cavalleiros. E do>mais, o que é real
mente esta nobreza dtl cavallaria? E' nobreza que 
se dá a povoações inteiras : no Rio de Janeiro 
todos são nobrAs, segundo entendo, para esse 
efitliLo; isso lhes importa o titulo concedido pelo 
imperante de nobre cidado. (Risadas.) Não tem 
que rir-se, é a cousa como eu digo. Em Portugal, 
os moradores do Alg&rve, poeta não tivessem armas 
nem cavallos, erào por direito reputados caval
leiro3 para excluir os illegitimos de succtlssão 
com os legitimas. 

Concluo portanto l!Ue o projecto estabelece 
melhor direito de successão do que aquelle que se 
acha estabelecido na ordenação, e que por isso se 
deve adopLar. 

São lida> e apoiadas as seguintes emendas : 
« EmeRda ao art. 4°. Accrescente-se-não se 

dando prov~s em contrario. 
« Restabeleça-se cada um dos parap:raphos e 

artigo:~ do projecto que cahirão em segunda dis
cussão. 

« s~ não passarem estas emendas, supprimão·se 
o• arts. 5o até o 10 inclusive.-S. e OliveiYa. 11 

« No caso de niio passar R suppressão dn art. 6o, 
conforme a emenda do Sr. Rebouças, então res
tabeleça-se toda a doutrina deste artigo com todos 
os seus paragraphos.-JunqueiriJ. " . 

O I!!Jr. Carvalho e S1~va:-Considerando, 
Sr. presidente, o presente projecto como urna 
reforma, niio só sobre o direito que têm os filhos 
illegitimos de procurarem a paternidade, como a 
respeito ão direito de successiio que lhes é devido ; 
assim tambem do reconhecimento feito dos filhos, 
quer pelas mãis, quer pelos pais, eu julgo que 
nós não devíamos entrar nesta discussão sem 
compararmos a legislação existente com a que 
novamente queremos promulgar para ver qual 
della:> dá maior segurança ou defende mais sstes 
direitos, que supponbo unicamente filhos da natu
reza, os quaes parece-me que o legislador, longe 
de os aggravar, dev e defendel-os, porque estou 
persuadido que a filiação verdadeiramente reconhe
cida deve merecer do paiz tola a protecção, pois 
que entendo que não se deve deixar ao mero 
arbítrio dos pais dizer que têm estes ou aquelles 
filhos , pois que não se deve deixar a arbítrio 
dos pai~ desmentir · os princípios da natureza, 
que muitas vezes, se taao fossem os interesses, 
não o seriào. 

Eu seguirei par e passo a legislação que se pre
tende estabelecer pelo projecto, e compararei os 
seus artigos com os que queremos reformar, isto é, 
com a que existe em vigor. 

O primeir... artigo do projecto tende a legitimar 
01 ftlhoa illegitimos por aubsequente matrimonio . 
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Sr. presidente, n este respeito a nossa legislação 
existente não faz excapção alguma sobre a quali
dade dos filhos senão quanto aos adulterino~, não 
sG pelo lado dos país, como das mãís; porque 
se admitte que, s&ndo os filhos de um homem 
casado com uma mulher solteira, elles podem ser 
legitimados por subsequente matrimonio, e mesn10 
alguma legislação houve que os legitimava por 
subsequente matrimonio, com todos os defeitos do 
adulterio de um e outro lado, chamado-adulterio 
qualificado.-Ora, estes princípios de legitimação 
existem, creio que desde o imperador Constantino, 
e forão adoptado:l por Justiniano na:1 leis 10 e 11, 
e por elle ampliudos nas no-vellas 12 e 18 até 
aolS filhos de escravas ; e pela 78, cap. 3• e 4• 
determinou que os filhos requeressem a sua 
ingenuidade. 

Nós sabemos que ellas estendião esto direito 
sem di~tincção alguma do filho havido, quer de 
solteiro ou solteira, quer incestuosos ou chamados 
-espurios. -0 direito canonico consignou todos 
estes Ctlsos, pvrque, segundo os principies esta
bdécidos por Alexandre ill, forão qualificados 
como filhos legítimos todos aquelles que depois 
adquirirão esta qualidade por subsequente matrl
momo, porque o direito canonico tem mais em 
regra que se occultem esses defeitos para P.rotecçào 
ao matrimc.nio, para não aggravar a moral pu
blica. Assim o principio g.,ral era este:-lanta 
est vis matrimonLi, ut qui antea sunt geniti 
post contractum m"trimonii legitimi habeantur: 
tanta é a força do matrimonío, que aquelles 
filhos havidos como illegitimos antes delle, de· 
pois, pela força deste contracto, são consi
derados legítimos; e digo eu ainda mais que se 
legitimavão mesmo os que er:io havidos de 
adulterio qualificado. Se autem vi1·, viventi u:core 
sua, aliam cognoverít, et ew ea prolem susr.iperit, 
licet post mortem u:coris eadem duwerit, nihi · 
lominus spurius erit fi.lius, quoniam matrimo· 
nium legitimum inter se contrah.ere non potue· 
runt: se acaso um homem, vivendo sua mulher, 
conhecer outra e della tiver filhos, e depois da 
primeira passar a segundas nupcias, de nenbum 
modo os filhos serão. espurios·, J>elo impedimento· 
que existia. P<>rtanto, Sr. presidente, a respeito 
da legitimação por subsequeute matrimonio era 
a legislação em vigor mais ampla ; ella entende 
que todCIS os defeitos se purificão com a santit.lade 
do matrimonio. 

Ora, vPjamos ácerca dos outros artigos do 
projecto qual a )Pgislação existente. (L~ o art. 2• 
e seus paragraphos. ) l:)r. presidente, a ordenaçlio 
do li v. 4• ttt. 92, '!U~tnto aos filhos de solteiro e 
solteira, é mutto claro, porque os chamados 
naturaes, que erão os havidos e11tre pessoas sem 
impedimento para casar sempre forão equiparados 
aos legítimos, quer fosse:n reconhecido!! pelo pai, 
quer o filho se habilitasse, convencendo ao pai 
ou sos parentes deste, que lhe disputavão a 
herança ou sua filiação. Deixava ·Se a liberdade 
aos pais de poderem reconhecer os filhos por 
diversos modos ; podião fazel·o por escriptura pu· 
blica, pela chamada graça do orincipe, pelo 
assento de baptis01o, por testamento, pelos aetos 
em publico, alimentação e outros muitos, que na 
falta da vontade manifesta do pai por docu~t~ento 
servião para defesa e prova :\cerca do direito dos 
filhos. Assim tudo quanto a est<J aesumpto existe 
é muito favoravel ás fil•ações, e muito a favor 
dos direitos dos pais e do11 filhos, muitas veztls 
repudiados por meros caprichos ou pela ambição 
delle ou de seus parentes. Ora, o que hei dito 
sobre os filhos n •turaes, que são os mais pro
tegidos (fóra do mstrimonio) pela ordenação li v. 4° 
ttt. 92, não é applicavel ácerca dos espurios ou 
de damnado e punível coito, porque estes pela 
ordenação li v. 4• tit. 93, só herdào em testamento, 
o que foi melhor explicado pela lei de 11 de Agosto 
de 1831, e assim todos os filhos de qualquer na-

tureza po:lem ser legitimados pelos pais: os effeitos 
dns legitimações forão para herdar em testamento 
o que os pais quizessem deixar ou ab ántestato, 
não havendo parentes legítimos, entendendo-se 
sempre os ascendentes ou decendentes tae;;. Q11ando 
a· legitimação tem a clausula, exacta scientia ou 
declaração de totalidade da herança ou e:x: pleni· 
&uae potestatis, não ha defeito que <>S exclua, e 
então berdão como se legitimos fo;sem. Havia 
portanto, ou antes, ha 111ais liberdade a respeito 
do .reconh~cimanto e da successão do que pelo 
pro}ecto. 

Tambem temos determinado na legislação vigente 
o reconhecimento por meio do testamento ou 
codicilio ; portanto a este respeito nada determi· 
namos de novo. 

P~lo art. 4• parece-me que se peiora a condição 
dos pai~, porque pela legislação antiga não se 
indagava a época do rapto combinada com a 
época da concepção ~ o que se indaga,·a era se 
com effeito o raptor tinha sido pai, e então 
exhibiào-se t')das as provaa. Nem podemos deixar 
de confessar que as provas da filiação pela legis
lação em vigor são a~ mais difficu\tosas possíveis, 
porque eoncordào todo• oa praxistas que não é 
suffidente um" ou outra prova, uma ou outra pre· 
sumpção, mas que é preciso que estas presum
pções se combinem. A. respeito de elementos são 
mais líberaes os praxistas . entendem que basta 
uma ou outra prova de paternidade, mais a res
peito de filiação, dll modo nenhum ; desta fórma 
muitas vezes ao que queria se1· filho e pedia a 
herança se davão sómente alimentos pelo defeito 
do nascimento. 

Tendo demonstrado o que existe na nossa 
lep;i,:;lação S•'bre a filiação, p•lSSemos ao que diz 
respeito á successão. A este respeito tambem o 
direito em v1gor é melhor, é igual tanto a respeito 
dos filhos como dos pais, porque segundo o direito 
patrio é na ro~lação d<> reconhecimento e do paren
tesco que existe o direito de successão, ou por 
outra o direito de sucees~ão se firma no direito 
da paternidade e filiação, assim niio podia aquelle 
que se diz pai deixar de SllCiõeder-se pelo filho, 
nem o filho pelo direito de ascendencia que tem 
o pai fazer-se succeder por outrem não tendo 
descendeneia. 

Pelos outros artigos do projecto se Jestroem 
tod.1s as r~lações, todo o meio estabelecido na 
successão, toda a reci11rocidada que as leis etn 
vigor reconhecem : pelo artigo 5o os filhos reco
nhecidos na fórml\ do mesmo projecto, se adulte
rinos, são exclui dos da herança ; não se faz 
distincção alguma se ab intestato, nem se em 
testamento: de maneira que edtes não poderA o 
pai que reconheceu deixar-lhe o que quizer em 
testamento, como é permittido pela lei de 11 de 
Agosto de 1831, que explico11 a ordenação liv. 4•, 
tit. 93. Pelo 6• só herdão a totalidade dos bens, 
não havendo ASCendentes ou descendentes 1<3gi
timos; não se faz distincção tambem de caso 
algum, presuppondo-se que o pai disporá da 
terça em seu beneficio. Mas supponhamos que 
não lh'o fez; herdará o legitimado a terça ab in
testato 'I Ou, isto se torna mais duro, se fõr a 
respeito do filho natural, na phrase da ord. 
liv. 4, tit. 92, não legitimado por subsequente 
mRtrimonio, mas que o pai legitimo pelos meios 
aqui marcados, estará elle no cawo de pelo deleito 
do nascimento ser .excluído da herança, como 
querião ae leis citadas, quando de damuado e 
pu.nivel coito 'I Não será revoltante que assim se 
<lesmintão esses sentimentos, que julgo filhos da 
natureza nua. Pelo 7o os desceudentes dos filhos 
illegitimos representão os direitos de seus pais 
na successão ; mas que direitos são os repr_e
sentaràõ na successão T Para haver a do pal? 
Não de certo, porque é infallivel: o direito que 
o pai tem aos de seu pai ou avô do illegiti~o ? 
Não I porque este está ·coarctado pelos art1go1J 
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acima, nos quaes se não dá esta relação sP.guida 
nas asccudeueias e descendencías, colllo s& diio 
p.;Jas existentes Jogo que seja legitimado o filbo 
natural, o qual fica com todas as relações de 
parentesco com n familia do pai legitimam~nte. 
Pelo SO se estabeléca que o filho illegitimC\ sem 
descendencia tem por herdeiros seus pais : salvo 
sendo adulterinv: não se diz cousa alguma mais, 
nem a respeito dos mais pareutes nem a quem 
pa:;saràõ QS bens, nem se terão direito os irmão_s 
do illegitimo, nem se com elles Sfl devem apph
car as rt-gras ge11ericas da successão : parece que 
os bens, dll ille~itilJ'lo, embora legitimadll, que 
uão deixou descendencia nem ascwdencia perten
ceráõ ao fisco, niio obstante que tenhão o paren
tesco collateral: isto se induz da disposição do 
artigo . 

Os nobres deputad,ls que sust~nt:io o projecto 
a\legão, para que o façamos passar: Io, que 
temos uma grand~ co11fusii.o acerca dos direitos 
do~ filhos illegítimos ; 2•, que ha utn perigo 
muito grande contra os pais em se deixar ao lil!Jo 
o procurar a pat .rnidade; 3•, que a immora
lidade é immensn, admittida a prova testemunhal 

tiver em de contestar ao filho o direito de guc
cessão. Pergunt,lrei ao:; nobr <l5 d~putad<JS que 
Jef~od.:U'l o proj ecto se acaso a dedaraçi<o do 
nascitnent,, ou da filiaç,1o , feita no acto do bap· 
tisrno pentnte Jua,; te~t'lmunbas, é um Liocument,<J 
quo não possa estar sujei to a un,a falsificação? 
Eu creio que t.lvez este d,lcum ,;uto sej<> mais 
facil de ser f.<lsitiead n, não só a respeito tluqut:lla~ 
,pllssoas quo souberem escrev.,r, como a resp .. ito 
daquellas po r quent se assigna a rogo. Um 
h•Hnern qtle tenha bastante fortnna, que n:io 
saiba ou tJão poss a escr~v<Jr por molestia• darã 
o reconhecim ~ nto d~ S".U filho a 111n esperto, por 
duas testemunhas e uma a~signa tura falsa ou 
feit'\ a rogo. Acaso este docurr.ento assim niio 
dará a mesma discussão de provas que dar i ~ 
uma tilia,.à·J ? ••• • O ; praxi,;tas to· lo ~ concordào 
em que as provafl de filiaçà•' siio difficultosissimas, 
e uós fugí•nos dt!llas para cabir nas mais f~>ceil! 
Je t>tlsificação e immoralidade. 

O segundo documento é u:n:l escríptura_ publica. 
Mas os nobres deputs.Jos QU•l fallárào a favur do · 
projecto apresrntárão a falsiticaç;'lo de testamentos. 
Ora, se testamentos podo,m ~er falsificados, co;no 
se não póde :\dmittir qu fl RS escripturas pnb!icus 
possão ser falsific · ~tJas '! As escripturas publicas 
ufi ,, são ínfallivei~, podPm ~er f•1lsificadas. e neste 
ca~o pod em have.r discussões odiosns. (Lê.) 

Sr. presictente, este artigo, para mim, é um dos 
mai-; damnosos á sociedad<J ; pois nós, que 
fugimos da incerteza de provas, d"" falsificações, 
vamos reconhecer os filhns por e~criptQ::; particulares 
as•ignaLios por cinco test~ rnunhas chamadas 'l 

Eis-a ·111i um docum ente que póde s'lr feito com 
a maior facilidadtJ possiv~l corno os testamentos 
nuncupativo~. Direm ns que esta mais segura o 
direito dos filhos ill<!gitimcs e dos pais do que no 
caso em que é nec'lssario que o filho procure 
diversos actos pua prov,,r a paternidade. 

e qualquer indagação s<,bre a paternidade. Vejamos 
se pelo projecto evitamos os males provistos 
pelos nobres oradores. Pelo 1• artigo se exclue 
OR filhos adulterinos: no caso dP. baver algum 
que se apresente disputando essa circumstaucia, 
ei:; suscitada a odiosidade da prova, e tod,,s 
os males de que temern se os defensores do 
projecto. No artigo 2• se determina quaes as 
provas inc~nte:;taveís para reconhecimento da 
patert~ídade ; a pnmeira é a declaração LI o registro 
do baptísmo, a segunda escriptura publica; a 
terceira a declaração em testamento ; a quarta 
declaração particular em tscripto Assignado por 
cinco testen~unhas cham.tdas ou intimadas. Um 
illustre deput~<do disse que estas provas aiuua 
podião ser disputaLias; :se pois é assim, conti
nuamos nns mesmas duvidas, nos mesmos 
perigos. Eu entendo que com es~es documentos 
o tilno não póde ser expeHido dos seus ú irei tos 
de IE:gitimação ou da herança. Quanto ao art. 3•, 
depende a legitimação do ftlbo da não occu1tação 
do parto, de a mãi não occulta, segue -se a regra 
geral, partus ventre sequitu,.. ; porém se occulla, 
eis necessariamente apparecendo a prova teste
munhal e todas a,; consequencias della: eis as 
testemunhas depondo sobre particulartdades que 
os r.obres deputados defensores desejariii.o sepultar 
no aitencio, etn prol da mMal publica. Nesttl 
caso, e no SP.guinte do art. 4o, não podemos 
evitar as di8cus,.;ões odiosas a r ~!<peito da época 
da concepção e occultaçãn do pat to (14! o aYt. 4>). 
Este artigo, que, S<'gunrlo os twbres defellS<lr<>s, 
é para segurança dos tilhos ilkgltim(}S, Jepenúe 
de círculllstancias e:<peciaes, qu.,r úo lad'> dos 
pais, quer dos irtt<:ressados, sendo impugnada a 
coincidenci:t do rapto com a prenhez, uma dis· 
cussão immüral lta de o;urJir de força; eu tra
remos na duvidosa e incerta época da c .. nc,,pç.<o 
e da do teru10 ; estes períodos são variadi;;siu''''• 
o parto póde ser adiantado ou ntardado, rle 
maneira que divirja da concepção, e comtudo 
póde em qualquer das hypotheses haver ctrleu 
da paternidade, mas díticilimQ é seu couh<: ci
meuto, e !la indag:lçâo desta certeza é que a 
moral, os direitos dos pai~ e dos filhos bàQ de 
naufragar. Portanto. sendo duvidosa trtJo a esse 
respeito, ~endo a discussão cJiosa, não sei o que 
evttamos com este arti~":o. 

Sendo assim, eu assento que, segundo as 
regras estabelecidas no projecto, nós sujdtamns 
os filhos legitimas a uma prova fall : vel, a uma 
discussão tão immor,!l como a qr1e queremos 
evita.r. Damos a incerteza a respeito dos filhos 
illegitim::s, porque nós vemos que todos os docu
mentos que se exigem para este fim são falliveis, 
e que podem ser disp11tados pelas partes que 

Mas os nobre,; deputados que sustrmtào o 
projectn combatêr:io ~ssa razão, e dis~er iio que 
as presampções era tu<lo.t quanto h!ivia a respeito 
do dir.lito ele paternidad~. e que ninguem p(•dia 
deixar de estar entregao :\ immoralida-l e, que 
ningu;,m pod ia deixar de est11r arriscad" a 
testemunhos hlsos. A•ivirt:lo os nobres del'u
tRdos que es~as ;>resump.;õas para a filiaÇ rlo 
são muito variadas, e variadas e m uma escala 
tal, que é difficulttJSi~sirn' ao f;lho colligil-a!l 
to,las para RpresentBr-s P., o que sõ se verificatá 
por muitos actos r•!p,.tidos dos pais em seu favor. 
Então sP. exigitt, t11in !'Ó a collabítaçilo, C•Htto a 
não fr~quenci!i com •l Ulra pe~sl)a, a guarda do 
ve•t lrP., a manutençilo Ja crwcuhjna, o appellido 
rio pai dado an f1lho, o tt'atam ;, nto de 411t,! era 
Heu ftlho; e •!tnfim, s"'nhor E:s atcl a •~<:m e lhaoça 
du fi ill<l r!r :: ex'~1da, <>ra um d·JS mei •.J S pur ·~lte 
os praxistas C<lmhallâo aqu~ll~s que nel<(av:io a 
fili aç:1,, ; circumstancia esta accid.;ntal e muito 
falliv .. l, s ejZund" os pri:.cipi"s cnnhecidos de 
medicina legal. Portanto, qu!\nt'• não seria <liffi· 
cultn~o t1 um p:.bre m .• ço qu~ •tuizesse prov••r a 
ftliaçiin colligir todas e:slas presumpções e apre· 
~ e ntal . as? Quartto não s eria arriscado que qunl·~uer 
t~st~Jmunha a f~ ·-,)r do pai pu iesse apr.;se.ntar-se 
em juizo, provando a inftdelid~tde da mài? Estas 
niio sBrià,J garantia:; mais fort t'S a respeito do 
direito de paternidade d,, que t\Stes docum~ntos 
apre-.entaJ ,,s, que podf>m s er falsificados? Sup· 
p omos t \lda maldade do la1o do filho, >\S vezes 
b ern desvalido, e queremos toJa a consci~ncia, 
todr~ a moral a respeito dos país muitas vezes 
poderosos e immora~ !< . 

De tudo qu~ndo teuhn dito wllijo duas co usas; 
to. que o proJ ecto Qlte qucr ll rn appr•)Var introduz 
na sucit>dade um meio muit<J nlais facil de po
derem os filhos lPRitimar ·$e com documentos que 
uão têm força alguma; 2•, que plantarA na su-
ciedade muita e muita immoralidade. 

Eu creio, Sr. presidente, que o principio de 
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immoralidude que po~;sa existir na sociedade 
niio dQ.Vé P'•rtir daqu6l!~s pais que não podem 
desmentir, como dizem os n11bres dl,putadc;, os 
seutimflntos naturae,:, p0rque estes casos mar
cados na ltli não são para tilles, o~ filho;; destes 
e><tà•i seguros; rnl).il estarão os dt!sses immorad,., 
que calcão esses principiv.s por qualquer inte
resse ou mesmo soberba ... , e até por libidi· 
nagem ? O que ~ucc1.,derá pois no nosso paiz, 
onde tantas desigualdades existem ? O que quer 
dizer isto '! Quer dizer qu'! v pai que tiver urna 
concubina mu1tus annos, quP. t1ver muitos filhos 
e~tá com o coração tranquillo, porque delle de
pr.nde sómenttl a paterniJaJe ; a repulsào dos 
tilhos, ql!e S•~ria uma atrocidade, estará permit
ti •lo por ltli. Elle farã quant•\ imrnuralidade 
quiz~r. Toda as vezes que não declarar no se •l 
t•:stamento, tod:1s as vezes que nào houver 
escriptura publica, que não se tiver declarado 
no l>!lplismo, embura tenha o pai Ullla cohabi
taçiio prolongada, trate o:> infe!iztls por seus filhos, 
lhes dê educação, faça os actos mais patentes 
á :>ociedade em abono dos filhos, a falta da obser
vancia del"tes paragraphos desmentira tudo e fará 
dt>-apparecer a natur.,za. 

Quautas vezes oão poderit succumbír o .pai 
amur,,so que assim ten• pratícadJ, t<et\1 lPgitimar 
pelos meius marcatlos a S•' U •p•erido tilbo, e tJSltl 
não deverá recl>tmar seus Jireitos ·? Disser:io os 
defensores do projecto, que com esta le! se pro· 
movi:itl o~ casamentos I s~nbores, eu prevl~jo o 
c<>~rtrario: quem reconhec~,.á filhos d<J uma con· 
cubina, tendo :;. certi'Za que elles sem o seu ex
pre.-;~o e escript0 r'"conhedtnento não disvutaráõ 
a nhação; quem, esperando fazer feliz e afor
tunad o cas .. mento, terá llrn vi,;ta ag•Jra o emb<l· 
raç•) de filhos natu: aes, tie e>tes n<io existíníõ 
senão QUando o pai quizer? As paixões que erão 
enfreadas por esse obstaculo ~;oltas se ddsenç-ol
verãõ, tl ai da sodedalle coul n peso de tantos in
felizes ~em pa:, ás v~zes certíssimos, s<~m que~tão, 
ma:; que purque faltuu a prova escripta, são 
r~pudiados pel<Js trib!loatls, privad"s de seus 
direitos naturaes. 

Qual aquelle que com esta lei recus::rá satis· 
fazo:r seus appetltes, contando-se sem fiihos ? E 
terá o fraco selto uma defesa sufficiénle contra 
o,; seductores e lioHtin•'S '! Qu$ homem, tendo 
filhos P.m mulher d;, be.ix • c<"'diçào ou escrava, 
o recunhecera ? Basta a Jifferença das raças. 

UM SE:-<IWR; -Não os tenha. 
o Sn. c. SILVA :-Mas qual e o meio de os 

não ter? 
OoTRO ~R- DEPUTADO:- E' saberem que elles 

serã.u recouhechios como seus filhos . 
O Sn. C. SILVA :-Certarn~nte: e é este o uuico 

obice p:uQ qu~ o concubinato não progrida, para 
quo os casamt<ntos Sol pr•Jtn<JVàl.• : a ue .. un.:iaçâo 
sobre a moral do cidad:iu qué tem filho" de um 
coito puni v e!, a certeza de que taas filhos per
tenct>rilõ á família, á~ vezes de urn soberbo re
quintado, fará que ell~ :se abstenha, que pro
cure o casamento, e não a devassidão. 

A' vista pois, Sr. presidente, do quG tenho 
dito, da imml)ralid·•de que derramará na socie· 
dade, quando deixarmos á vontade dos p~tis o 
reconh~cimtnt,l do:-; filhos, de que d~sta fóro11a 
não ha mais flhação, e s1m adopçôes puramente, 
porquanto o pai póde exercer este direito de re
conh"cimento, quer sobre · os filhos, quer sobre 
qua.l~uer estranho, ora ~m prejuízo dos parentes, 
ora a favor desttls, ora par:1 das os bens ã quem 
qUizer, ora para tiral-os de qu.,m justamente 
pertenciào, votv <'-Ontra o prlojecto en1 todos os 
seus pontos e vírgula:>. 

E' lido e appro\'ado sem debate o seguinte 
parecer da commissão de constituição e po· 
deres: 

Tll)(l) li 

cc Flli prese!lte á commissão de poderes o officio 
d'l Sr. Luiz Antonio B •rbo~a, primeiro supplente 
á deputaç>~o da provincb ti.; Minas-GAraes, o qu,•l 
tend•> notícia de h'B.Vd a camara prestado seu 
assentimento para que o ::)r. deputado Paulo 
Barbosa da Silva fosse empregado fóra do imperio, 
ped-. escusa de c r, mp:u e~er aa pre~ente stlssão, e 
coaununica ter dado parte desta sua deliberação 
ao Sr. Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, 
que·, ua orde m Ja votação, é o in11nediato em 
votos : f!. vista do que, é a commissào de parecer 
que se officie ao governo para que seja chamado 
o Sr. Francisco Dwg,, Pereira de Vasconcellos,-· 
segundo supplente á. deputação de Min:1s, para 
supprir o lugar do Sr. Luiz Antonio Barbosa. 

n Pa.;o da camara, 3 de Julho de 1846.-T. B. 
Ottoni.-U. S. Pessoq. de Mello. 11 

c.mtinúa a discussão do projecto sohre filhos 
illegitimos. 

O s.... sou:.-.a. Franco :-Tendo desde o 
principio inteuçào de entrar na discu ,sào deste 
projecto, tORl O agNa a palavra principalmente 
para o sustentar contra u1n nobre cleputado, ~ue, 
tend•l-se <teclarado o seu primeiro campeão na 
casa, Í•>Í com tudo qu~m mais o combateu. Eu. 
V••u pois defend.:1· o projecto das opiuíÕ<:!s do 
11vbre deputado, as quaes se fuSSel!l sustentaveis, 
seguir-se hia. co.1ciusà" opposta à que tirou, isto é, 
seguir-s·)·hia que o project>J não deve ser appro
vado. 

D ovo porém, antes de entrar em mataria, ex
plicar as razões p o.>rque fallo ne:>ta occasiào. Eu 
tinha já pedido a pa!avra ua mesa; mas 'Vendo 
qu•J o Sr. deputado pelas Alagõas a pediu pela 
segunda vez, e ia ~s:.rotar suas vezes de orar, vim 
ped1r de neva a palavra. do meu lugar para que 
o ouvisse o no..bre deputado, e niio esgotas,;e suas 
vez:~~ antes d~:~ lllim, e se não puzesse em c ir· 
cu~:1staut:ias de me niio poJer resp()nder. Foi 
pilis por v.,ntade propria qu~ ~;e collocou nesta 
posiç!i.o, e estou eu livre de qual•J Uer suppo,..ição 
de que esperei para o contestar que elle tivesse 
esgotado ~uas vezes de orar. 

Eu creio que no ponto de vista philosophico 
e de pura abtitracçito o projecto que discutimos 
não merece as ho11ras de perf.;ito, que lhe 
t~iuutou o Sr. deputado p~las Aiagôas. A IJater
nidaJe, senh,n;s, é um facto qutJ, como tolto;; os 
outros, póde ser pruvado por diversos meios, e 
desde qu, Jesses mebs probatorios se adoptão 
uns e Stl exclu~m outrus, o systema não fica com· 
pleto, e mie> merece o nome de perfeito. Entre 
as prL>Vas Je paternidade temos a declaração dos 
pai>., e t.-mos igual~nente o testenmnbo das pessoas 
que pod~m ter inteiro conhecimento elas circum
stancias que induzem prova da paternidade, e 
desJe que adoptauuo-se o meio probatorio da 
decl:lr>lção do« pai:; , se exclue a prova testemunhal, 
é manifesto que o proj~cto é manco no ponto de 
vista philosophico e de p•ua abstracçii•J, e que 
em tnUltos casos, como o da denegação acintosa e 
injusta do pai, elle 11ão conduz a julgamento justa 
e exacta apreciação do facto. 

Eu considero o projecto, não como acabado 
e pt!rfeito a todos os respeitos, mas como ver
dadeiro projecto de occasião, exigido por cir· 
cumstan~ias urgent<!s do paiz, e pelo qual se 
tem .-:m VIstas, n:io a exacta apr•lciaçll.o do~ factos, 
mas especullmeute evitar a 111ju~tiçt1 tl escand11!0 
d11 muit11~ lili~ttões duviJo~as e mesmo inexttctas. 
E' subre este ponto de vista qu3 o projecto merece 
a approvação da carnan. 

Em igual sentido disse o nobre deputado, e 
repetio a~gora mesmo o honrado deputado pelo 
Cearé., que o projecto facil ttava as habilitações 
Jus filhos illegitimos, e e tarubem por esta que 
tu d1go que, a serem fundada~ as observações 
do nubre deputado, o projecto devia ser reprovado. 
Eu entendo do espiri!.O que o dictou, que con-

6 
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~iderando sobremodo faceis as filiaçÕP.s, a ponto T 
que um numero cousiJeravd .testas c:msas se j' 
apresenta vão no fôro. e, depoi~ de graves escan · 
dal0s por occasiã., das prova~. er:io muitas 
vencidas, e habilitados filhos legítimos pessoas 
que ninguem os acreditava ta.:s, S•: suppoz neces
sario difficultar as fil&ações, no i ntere!l:<~ moral 
publica e dCJs direiLUs das familias. E di! facto, 
a tiliução se difficulta pelo projo<cto, porque d'tlntre 
o~ meio;; de pro~a, ,;e adnptà() uns o se •)xcluem 
absulutame11te outros, e desdtl que d'entre os di
V'lt·sos mein~ de ch~gar a um fim :;e prohibe o 
Us() Je granJ., parte delles, ê c<•nsequ•mcia que 
se difficulta a acqaisiçiiú desse fim. Corno INiS 
diz o nobre deputad a que o projecto facilita as 
filiaçÕi!S? O.Hnü votar-se por elle, se, facilitando 
as flliaçves, al(gravaria o mal que ~'e quer re
mediar? S '! fos;;e exacto o que diz o nobre deputad '• 
seria preci•o votar cor.~tra u prC>jecto, e eis porque 
julguei que era contm as opiniões do nobre 
deputado 4ue era prvciso defeu .i<3l o. 

Ain.ia disse mais o nobre àep11tado, e suste:•tou 
na interpretação do art. 2• e sP-us paragr>:~.pllos, 
que ~sses mei<>S de prova da filiação de,1gnado:> 
especialmente no JJrojecto, eríio principio de 
pro\'a, e esta interpretaç:io do nobre deputado é 
tão contraria ao ver·ladt::iro espirito dü projecto, 
que se ella fosse verdadeira, o prüjllcto devh1 
cahir e ser reprovado • 

. Eu já dís,;e, e repito de novo. qua a paternidade 
é um facto rúdeadn de mysteri··~. e a cujo respeito 
são apenas Dleios de prova a declaração dos 
pais e o testem unho das pes~:oas que tenh,..io 
conhecimen~o das circumstaolcias ·~ue aconq,;a
nhàrão a cu11cepção, e podt:m dar fund-tmento a 
algum juizo sobre a paternidade. Destes dous 
meio~ o prvjecto exclue u prova. testemunhal, 
embora algumas ve~~s i•recisa, mas quasi sempre 
parcial e insufficieote, e que, sobre os e~caadalos 
e tot pezas qu<~ ttm revelado, conduz muitas vezes 
a julgamentos falsos. Exclut!, repit,J, a prova 
testemunhal, e designa apenas comú meiu d~ 
prova a declaração dus pais, já nos regi~tros do 
bapti~mo, já em escriptura publica, já em te~
taiJleuto, jà em escriptc> particular cuj ot factura 
preseuciem cinco testemunhas. E' sempre a Útl· 
claração do" pais, ou a ella se r.>d•u:P.m est•:s 
quatro meios •lo prova da filiação. E que ou:ra 
prova r~sta que llle seja supplementar p.ua que 
se p•.•:>sa dizer d~stas que sào simples principio 
de pruva 'f 

O mesmo 2• periodo do art. 4• onde Jiz aue. fóra 
d•> cas•.• do rapt·> se niid a·lmillirá indngáçã•> .la 
paternidade sem a pr~;;euça dtl um d<~s tiltlLS 
de reconheciu&,;nt·J .,spe.;iti.:ados nu art. 2• é 
contra a opinin•> uo nul>r•• d~putad • >, que aliás <> 
citou em seu ab•)IIO. p.,r,~u ~ , s" s~ n:io adm&tt, 
prova de oaternidd.de sem os t•tulo" de d•)Ciaraç.io 
-se se .-xcluem a>~ uutras prvv~ts, S>ljào ellas 
quaes fórem, é evidente que estes titules fazem 
prova plena, ó evi•lent~ que ;1ão podem ser 
principio ~e .P~ova. Se fosse exactv que são 
apenas pr&OClplo de prova, segu•r·s~-hia que 
tmham•)S de recorrer a prova test8munha.l como 
supplem~ntar, e voltar ao syst>lma dos escandalos, 
das injustiças e do arbitno deixado a .,s ju>züs 
pel.• pratica actual. E qual s.oria então a vanta
gem d<J project<J ? Ella cvnsist8 principalnoente na 
exclusão da prova testemunhal, o:l por e.•se fim 
escnlh;;,, e designa outras, que são por si com
pletas e sufficientes, e é neste s"ntid" que <lU 
voto pelo projecto. 

J?ebalde procpro no artigo o fundamento desta 
opwião do unbre dtputad() de que sejao principio 
de prova as qu~ os paragraphos de,ignào !IX· 
clu~ivamente. Eu vr.jo ddles que são documentos 
ma1s ou menos seguf,l;.<, qU:\eS o registro do bd.· 
pt1saw-o tes.tawento-a escriptura publica- e o 
escnpto parttcular cum cinc<J te.;temunha,;. E 
todos estes documentos tem um firn unico, o 

authenticar a declaração do pai ou mat, cada 
lll!l delles a se11 l'•lspo:ito. Ora, neste>< docu
llld!lt()S, como é regra a re~peito de todos, não 
vêm as L>l,-ten• unha!'< provar n facto principal, isto 
é, <1 da paLernida.le, mas simplesmente o facto 
da declaração do pai ou miii. E not!l·Se bem que 
o que ;;e pó de coutestar nest«s documentos uã,J 
é a fexactidào ou justiça àa declaração, mas a 
sua aut.henticid :loie, isto é, póde ser C•>nt~stada a 
filiação arguin..lo-se de falso o dncamento, mas 
então são chamadas as t.,s temunhJs, ~>fio para 
j•trarern sobre 11. pal~rni•iade, mas ;; ·•bre a au· 
theuticidade do docuthento. A simples apresenta
ção deste olnl juizo basta para se.- declarado 
fil!hl por sent~nça. o indivduo a que se refere, 
e l•mg.) d.; s~r principio de pro'Ç'n, se póde :;sr 
prov>~. inteira cum exclusão dP- outra, ou então 
Jocu•nento falsa, e por isso prova nenhuma. 

O proj ecto parte clll principio de que os pais 
sii• > aquell~s ·JUfl sómPnte sabem a veracidad d" 
fact•.l da paternidade. 

O Sa. C. SILVA:-E' qnem s~be menos. 
O S&. SouzA FRANco:-Entàa quem é que sabe 

ma.is destes s~gr.,do~? 
O Sn. C. SILVA:-A miii. 
O Sa. SouzA FRANC!> : - Eu me exprimi no 

plural, e fallo dos pais, incluindo a mãi, e não 
posso oonv&r que o pai saiba menos que os 
o&ltros, talvez c~ue as testemunhas. O pai sabe 
ordinariamente se .\ seu ou não o tilho, tem ou 
deve ter mais interes~e nelle que ninguem, e foi 
partindo d~sta regra geral que o projecto toma 
pt1r críterio da filiação a sua aeclaraçào, e 
exclu;, o testtlmunh•> de t•rcl"iros, em cuja veraci- • 
da .l'> não .; possível confiar. Os que têm sido 
juizes sabem por experiencia os escandalos que 
se comm.:ttem nesr.as occasices de provas de 
fi!Ltçiin,e C•Jmcnig·> ,n.,smo tem acontecido assistir 
:í. ÍII!Jillriç:'io d1l test<Jmunha~, que desde logo 
sUS!Je•to falsas, e contra as quaes não tenh' 
recursos, " p>!i() men1);, não posso obstar a que 
mintào, porque P •>Uo~ as vezes ba meios de as 
C• •O\'•mcer de falsidade, que aliás se :;uppoem á 
pri •H fira vista. 

E' b:m v,,rdade que póde dar-se alguma vez 
qu.; pa1s de~'"tt.trados se nPguem a reconhecer 
seus filho;:, e m·~ srno chamaios a juizo para d'l
clouar ... m se ,, são ou não, nPguem a verdade 
sabida por el!es. J.\Lls s~rá este um facto raro, 
e ns autores do projecto, q:1e o deviàn suppõr, 
nch>tráõ naturalmfnt,, como tamb~m eu acho, c:JUe 
n:io ,.;endn pos•ivo:l na occasião <lVitar todos os 
a\lGS•>S, ··ra prd~rivel ct> rr~r o risr.r• dP. niio vêr 
c0 n~<~guiJa-< nl~•lmaq pon'lui:;sirnas justas habilita
çõ.;s •le filhos ill «gitiruo~, a vêr todos os dias 
habilitados filhos que n~t opinião de muitos não o 
são dos pais .,u., justdic:i.ni.o, t1 isto depois dos 
escalldalosos depoimentos em que são reveladas 
ou fingidas a~ mais revolLanbs torpezas. E se, 
c<>mo qu•!r o nobrn deputado das Al•gôas, f~<vore
cesse fi> proces;;o estes abusos com a admissão da 
prova supple:nentar de que fallou, elle merecia 
ser r~provado. 

Percorrendo agora de passagem os diversos 
artigos, eu n:io vejú disposu;ão que se não possa 
approv.u, e a unica objecção mais séria é "' que 
s>J oppóz á idgitimaçao r.los filhos incestuosos, a 
cuj•) respeito pergttntou um honrado olr-pntado 
p .. r p.,rnarul:>ucu se o incesto não é pelo menos 
t:\o immor;ll comu o aJult~rio. A resposta me 
parece facil, sim, e não. Creio que e.-a possível 
sustentar que não, qu" nada oa tão immoral e 
do tã•) t•,rnveis cvnsequencias para a sociedade 
CO•ll•> o adult,!rio, attentado to;rrivel contra direitos 
ad•1uiridos por um contracto mui~o sério, san
tificado pela rel&giào, e quP. serve de base á 
socieda.le c i vil. Mas p~lo menos será o inceato 
tãv imtnoral quaaJo se trata desses entre as-
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cendenles, descendentes ou collat~-rRes tão con
junctu:s, que nuoca <• casamento lhe pó:ie vir a 
Javlir a nodoa. porém o projecto falia J~-:;ses 
incestos em parentesc0 r<-mot·o e disprlnS:H·el, e 
se lJÓde o casam ~nto faz"r esquecer a nodua dos 
pais , não ha razão :ll~um:l pl>ra q•t<• nu interesse 
da sociedade ell.; não legitimt:t ;.s filhos. 

O art . 4• tem a unica e~-:epçüo ao princ1pn 
de que !\ declar~Jção d~ s pais é o unico m.· io de 
prova, e vê-se logo que est:l excepçào uão é uma 
tentativa de melhoram~nto ··m mareria pr., bat•l 
ri:l, mas uma garantia C<~ntr' o ra!JiO. De facto, 
se o r apto em si não iwlnz n eces..;ariam~nte 
prr.v•l de conccpçii.o e patP.rnidade, induz ao men úS 
pr<'SIImpçiio, é uma p e<na rnnitCI nec~ssar ia contra 
aquelle que rapta uma mnlher. Ne,t~; ca,-o, ha 
m~srno uma especie d v. corpo de delicto contra 
o rn pt.or, e se se dã o escandalo da indaÇ(ação 
da coincidencia da C••ncepçiio com o rapto, não 
SP. dá <1 uossibilidade, muitas Véz••s realisada, 
de julgar · filho de um homem o individuo cuja 
miii o pai legitimado muitas vezes não C•1nheceu. 
Este pelo meno>' a conhecw, raptou e sujeitou a 
desconceito publü:o que lhe cumpria roparar. 

O SR. C. SILVA: -Mas dá-sa sempre o es
cnadalo da indagação. 

0 SR. SOUZA FRANCO:-Dá-se até certo ponto, 
porque note-se bem que o que ha a indagar é 
se foi elle que raptou, " se o n>~sclmento e d11 lli 
a concepção coiucide com o rapto, e nàu se foi 
elle o pai verdadeiro, o unico que então teve 
accesso á raptada. Mas dê-se mesmo e:<te .,s. 
candalo; o que s.; seguiria era ui'io convir talvez 
dál-a, por6m nunca o conservai-o em todos os 
casos, CúlllO quer o ho11rado deputado, cuja argu
mentação consiste em que, se não podendo evitar 
sempre, e em todos os caso~, o escand;.Jo, é 
preferivel auimnl·o 11m tod<JS, conservando a 
pratica actnal d ~stes julgan1~ntos. 

No art. 6• tem-se üit\) qu <> , concedendo-se aos 
filhos legitimados porção nll legitimq paternll, 
sómente na falta dos legítimos, ~e tornou as~im 
peior a sua st;>rte, e se vai contra o principio de 
qu -', nRscendo o direito á herança do factü da 
paternidade, não se póde tr~gar esta ac•s filhos 
h•gitimo~. e cuja filiaçã .. [oi reconhecida pela lei. 
Eu declaro que votarei antes pelo artigo que 
concede a\)s legitima.io:> meio quinhão de légiti ma 
em concurrencia cum os filhos l~giti:nos, se 
huuv"r quem de noço aprest~ 11 te n art1go que não 
passou na segunda discu~são. E votarei de,; te 
modo porque aclw deoHlSiadamente dura e s~vflra, 
e sobr.,tudo muito brusca, ~st11 passagem tão 
r:.pida da facilidad<' das leBitimações, com di
reitos iguaPs, ao~ filhos legitlrn•)S, para a difficul
dada das le~itimações, e sem que a es ta acorropanhe 
d1reito a\g11m á herança pnt6rna. Este não fol 
o espirito do projectn, e eu o d~f~;ndo e voto P"r 
elle justamente no espírito que me parece que 
foi eonc~bido, o de difficultar as legitimações, 
d11ixando comtudo aus bgitimados alguns dos 
direitos dos filhos l r-git1mos. 

O direito á herança, provindo da simples pa· 
teroidade, não me par~ce muit::. sust.entavel, e eu o 
nao adopto tanto quanto que•· o nobre orador que 
Q !iUstentou. Em minbll opiniã.,, o facto da pa
ternidade ..:.briga tã.o ~;()mente a criação e alimentos, 
mas não deve ir além, e ubrigar 11.0 direito here
ditario quando elle está mdbor fundado no amor 
e interesse paterno. nas t-speraoças de futuro que 
todos desejão 'l'llr reali~adas em sua farnilía ; e 
quando ~obretudo este direito se oppõe é. am· 
plitude da propriedade, embaraça o chefe de 
familia no uso deste correctivo e meio de educa
çii.o, e dá lugar muitas 'Vezes ao abuso das 
fortunas como meio de privar dellas llerdeiros 
que a não merecem. Não exprimo pensamento 
completo sobre este objecto po1 que não é oc
casiào; mas quero sómente dizer que não haveria 

absurdo em deixar c.q filhos legitimados aind>1 
depend <: ntP-s da vontade <los pais , que se o de
cla•·árão taes, tambem hão de prover a seus 
m~'ios futuros de vida. 

E' no sentido ;.),~;:tas observações que fiz, e 
d~fend e 11do prindpaltllente- o projecto contra a 
inter prHaçã,, do nohro'l d ••putad..J p~las Alagoas, 
que cu V•Jto por ellt~, potqu.:;, a enteodêl·o como 
o •mtendett o nobre deiJUlado, seria necessario 
votar contra o proj.;cto como intttil e c:ontradictorio. 
Eu Voto pelo projecto na fórma que <!Xpuz, e uão 
duvi<.litr<' i dizP-r ainda mais alguma-; palavras em 
su:• sust••ntaçã.o . 

Suspende-se a •liscussiio para se proceder â 
eiP.i•;:io da mesa que tem de sf!rvir no mez de 
Julho corrent•!. 

Sahem eleitos os Srs:: 
Muniz Tavares, presidente com .... 
Otto,.i, vice-presid flnte ......•..... 
Dias tle Carvalho, 1° SACr<,tario .•.• 
Muniz Barreto. 2• secretario ..... . 
T.)scano de Brito, 3• secretario .• 
B11.rbosa d<J Almeiia, 4• secretario .• 
Wan lerley, lo supplentt:t ......•.. 
Gnduy, 2• supplente ... .. ...•..•..• 
Cootiuúa a discuss<1o do prujecto 

ill egitímos. 

-19 votos. 
51 )) 
66 
6.1 
05 
52 ll 

15 l) 

8 
sobre filhos 

osr. Oarvalbo e Stlv<~.:-S.r. presidente, 
niio ê possivel •jue o nubt·e d~putad •• a quem 
respondo es tabel~Ç>l que a filiação é um facto, 
e muito de:5conheciJ.o e fóra dos pais, :tbstráia 
quando sobre elle so duvida ''s provas que possão 
produzir seu c,1nbecitnt:nto. Mas por isso diz o 
nobre deputado só aos pais competir d eve a prova 
d11 paternida-.ie. Creio qu~ labora em perfeito 
engano, con•iJ.era a questão por um só lado: 
porém considerando por tttnbos, verà que muitas 
vP.zes um .Jus pais nAga aq uiU.1 que o outro 
affirrna ácerca ja filiação. Se só elles devem bem 
conhectlr a certeza da pat.;ruidade. <:orno dP.cidir 
essa duvida sem re;:orrer a estranhos que provem 
pelos actos seguintes a realisaç:~o 'l As provas 
para esse fim são actos muito secuudarios que 
podem ser conhecidos por todos. Se levar no 
perf.Jito rigor esse conhecimento ou certeza, como 
quer o nobre deputado, nem n respeito dos le· 
gitimos se póde affirmar: siio actos tambern 
p'1St••ri •) res que a~sim proviio, são as presumpções 
firm •1das na C•) habitação, guarda d ·l ventre, 
fi~.;li.:l:l •ia s•1pposta infallivel na esposa, emfia1 
o diretto 'lUe por taes jul)!a os nascidos dP. justas 
nupcia». D;, <lutra. fórma, a se nãu admittir estas 
pro v""'• ~>stas presumpções, tudo seria. incerto, 
coma conhece o nobre dt!putado. Jl.{as estas provas 
são rejeit.ldas pela lei que discutimos, e só com
pete ao pai drzer:- sou vosso pai- I Não we 
posso convencer da justiça de semelhante dis
posição 1 Ainda •I uando o nobre deput!ldo q u~ira 
suppôr no nosso paiz extremamente arraigado 
este sentilnento de humani•iade, de amor paternal, 
e tão deseuvvlvido que nunca. po,;sa ser esquecido; 
passando o projecto, ha de dar lugar a cnuitas 
injustiças, cont•J quando tira ao filho o direito 
(que p ,,g,.;a provar com documentos irrefragaveis) 
porqu,~ lhe desagradou algumas de suas seções. 
ou porque fez um casam~nt,l coutra sua vontade, 
etc. E porque a paternidade ha de :~er sempre 
decidida J.!ela ir,formaçiio de uma das partes. e 
não hão de s er aJmittidos os esclarecimentos que 
der a propda miii, ~ pessoas que muitas vezes 
assistirão ao seu nascimento, que tenà~o talvez 
frequentado a casa e virio a mulher em estado 
de gravidez? Porque se ha de dar sómente ao 
pai o direito de reconhecer o filho, tirando-se 
a este todo o direito de filho ? Não sei se serã. 
muito moral. 

Vejo por esta lei que os pais nunca podem ser 
contestados na paternida•le senão quando se 
apr.,s<~ntat·em os casos que o projecto declara 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:04 - Página 10 de 10 

44 SESSÃO EM :3 nE J ULBO DE l ô46 
nos arts. 3° e -!0 • Supponbamos porém que um 
pai tinha uma mulher teúda e manteúrla, vivia 
c•lm el!a constantemente, e tem muitos filhos 
della, e que e~se P>li, revestido das nwlhorAS 
inteuçõe,:;, t enha vont:1de de legitin1ar todos os 
filhos, mas que uma morttl prematura o rouha; 
n:io poderáõ es~es filhus legitimar-Re para herdar'? 
Hão de os pare.otes herdar de pr~.ferencia. aos 
filhos, '9 Í>lVPr dos quaes ~xiste tn•io o direito '1 
Cr~ío que a maior immtlralídadtl será o resultado 
desta medida. Tenho conhecido muit••s pais que 
d~pois de 40 e 50 annos de cnhabitação, por 
interesse desmeutem todos estes dir~<itos. O que 
resultará drsta medida é que o pai, fiado sempre 
na disposiçi\o d;1 lei, só ha de perfilhar o filho 
quando tiver esgotado todos os intertsses, todas 
as esperanças, e ha de olhar para a mulhP.r, 
a quem deve t ·1lvez a honra, como P!!Ssoa a quem 
llÓdto desprezar de um rr.omento para outro. 
Ninguem vai para os concubinatos de boa vontade: 
muitas vez~s as circt~mstnncias a isto arrast:'io, 
porque todos des t>jão consPrvar !l propria bo· 
uestidade e honra ; mas quando tiver conhecimento 
do falso passo que deu, e t iver e.;tal~i que o fava
reça, não ha d'" l·:gitimar os filhos. porque pó•te 
peraer um casamento vantai·'~o. E assim n:io se 
promove a immor.lidade? Assim podt' ráõ promo· 
ver-se os casamentos 'I Creio qnP. n•i•• por.,ue, se 
acaso vejo •;ue, tendn um filho nGtura!, este 
filho, se eu não quizer, nii.o h" de tflr -.iireito de 
entrar nas minhas honras e nos meus bAns, é 
muito natural que uão case com esta mulher, 
se fõr tio differente condição e qualidade; Antre· 
tanto que, sabendo qu'< o filho póde perfilhar -se 
e herdar, o homem honesto não terá til h·'~ 
naturaes sabendo que ihe fica mais airoso !Pgi· 
timal-os pc.r si do que ser obrig-ado a isso : mas 
no caso contrario ha de sati~fazer seu appetit~. 
e sem perigo ha de corromper a socieriade ; ~starà 
á sua vontade escolher a perfil!Jação confornttl 
os intere~sas, e niio os deveres •:le pai. 

Ainda outra consideração : póde o sentimento 
de pai ser bem desenvolvido ern um paiz onde 
haja muita igualu1ente a todos os raspeitos, mas 
a respeito de nosso p.liz isso se ntio póde dar ; 
ba de necessariamente promover-se a maior 
immoralidade. Nós o vemo~ com as leis pre
sentes. Com dl'eito, é pnr ventura muito facíl 
qut) um pni qu•l tem tic1o filhos ·~om uma sua 
escrava, os !<'gitime? E' muito difficultosl\ coasa; 
quasi nunca acontece. O mesmo ha de acontecer 
com as pessoas ingeouas de cond1çiitl muito in
ferior I 

E' isto m"lthodo de moralisar o paiz 'l Hão de 
hav>Jr muitos des)traçad os ; o que ha de acon
tecer é que as miiis, não podendo obrigar os 
pais a alim .. ntar os filhos, os IJiio de despr~zar, 
e ha de pesar sobre a sociedade o fructo ele tanta 
immoralidadt!, 

Por consequencia, convencido de qne a filiação 
é um facto, pela dd'liculdade de alie s~ conhecP.r, 
ha da se necessariamente r·~correr a presurnp~Õ<lS 
e provas fóra JestoJ facto. E' negocio que só póde 
ser bem decidido entre pai P..mãi: mas quando um 
ne~ar e outro affirmar, qual será a prova que 
o nobre d.,putado admitt<!l? Suppouhamos que é 
? pa1 que 1~ega; _se ha presumpção de que elle 
e o verdadeiro pa1, se se provar que elle viveu 
eom aquella mulher, que ella nunca se desregrou, 
que elle sempre tratou u filho como tal: hão de 
se desprezar todas est~s presumpções '1 Ha de ser 
mais valioso o dito do pai do que o testemunho 
da mài, os actos praticados para r.om o filho e 
depoiment.o dtl outras pessoas T fia de o dito 
do pai prevalecer a estas presumpções, porque 
quereis que a lei não lhes deu força alguma, 
dizendo que não se admittem provas de filiação 
senão as que ella estabelece? Que provas mais 
autbentíca!l tendes a re!lpeito do matrimonio le
gitimo se fór disputado? 

O Sa. SouzA. FRAsco:- E' contracto. 
O SR. C,RVALHO E SILVA :-Sa sã'l legitirr.ados 

pelo C•lntrad•l sóm.mt" ..;ntiio ha ..la confessar 
qutl niio p •lll~m ser cont!l>tados o~ filho~ legi
tiarp):o~ en ·rP. nós. mas SÓ!ne ntt:! us iil €:.!ihmos; 
p•H"•\ tn s·~ p•)dtllll sP.r ctinte:stados o~ nascitnentos 
legitimos, diga-m.;, qu~l o rnl'thodo qu~ d<>ve 
g,•guir-se? As pre~umpçõ·• s. Estas presu,,pçõ~s 
são as €stabelecit1as em direito, são a" mesmas 
est..b•·lecidas no codigo francez, art. 319 e se
guintes. 

O nobre depntad•l qu~r que o pai tenha este 
direito. Supponhamos que se disputa a respeito 
dA um po~tbumo, iílto é, que uma mulher eu
vinvo1U e ficou pejada; qunl é a prova que o 
nobre dPput.:tdo quer admittir para provar a 
filiao;ii•J d•l posthurr.o, par :\ dar·lhe direitn á he
r,.nç~< do pai fall ecido? Não hão de ser presum
pçõo;s? Não hão de os parentes ventilar em juizo 
a moralida.d~ desta mulher, ver a coincidencia 
da prücreaçiio, < te.~ :1\fl~essariamente; porque do 
contrario uão é po~sive. l atacar ne1n uefenrier o 
direit<> do postllumo. O r ~~. a resp~ito dos filhos 
ill.;~itimos póo.le muitas v;;zes o pai querer lP.g-i
timal·O:l e m :nrer aote~ do na -ciuwnto: neste 
ca""• as pro;sn lllpçõ~s são indispensaveis para 
prcvar-se este Jireito. S~ndo dado ao pai, CttffiO 

quer o artigo, é adopçi\o " não filiaç:lo. Ora, 
será con>Pni~nte que em lug11r d'l termos lei a 
respeit.) da fiii:'lçào, da paternirlade, t'"nbamos só 
dir•J ito a respeito tle a•lopç:-•o , de sorte quOJ .1 pai 
pód'l fazer tc;da~ estas maldades contra os filhos 
e o,; ps r~cutes, e os filhos devtJm ~e r mudos es
pPctaclores, e os mais victima.s da libertinagem 1 
Supponhamos que um bornem tem uns poucos de 
filhns naturaes e par~ntes ; poderá desllerdar os 
filhos a f:tvor dos par•,n td 'l 

O SR. TuSCA!'I ·l DE BRI'I'O -Não é commum. 
O ::>n. ÜARVALI!O E SILVA,_ Nã0 ê commum! 

E quem uos u~seg ura que as>im não ac\>nh:c<'rá '! 
Por ventura >~ào só <l1gno~ ue creJito \•S pais, 
a oo :io <'• seráo os filhos, tts mãis, e outros ci
dadãos? 

Póde o pai fazer ainda mais; póde niio ter 
filhos, e por initn izade ans parentes, p€rfilhar 
alg-uP-m que o n:io é . Não poderá fazer isto? 
E pn•tFudo, nã<l se prova que as filiações hoje 
:'ft•) meras adop~ões, segundo o projectG que se 
discute? 

O O•)bre deputado fa\l ou a respeito da succr.s
sào, e disse que admittia que se pudesse cortar 
a he.rançl\, p-•rqne a•sentava que a paternid:lde 
n:io e~tabelecia obngaçüo de succeder. Não con
cordn que assim seja; eu comparei a legislação 
anuga cum a moclPrna, e mostrei que a antiga 
favoreci a muito mais. que P•Jr el!n estava mar
cad:~ essa reciprocidade e direito. Não vejo razão 
para que_ aquellll que é reconllecidameute filho, 
q~ando. nao ha muitas vezes herdeiros legitimas, 
S"-Ja pnvadél da herança, ou mesmo não po~sa 
disputar a pr6ferencia em relação dos laços de 
sangue. 

Ultimamente ouvi dizer ao nobre deputado que 
mu1tas vezes, como juiz, ti aba ou vi à o depórem 
testemunha~ falsamente desde a primeira até a 
ultima palavra, e que elle se tinha visto obrigado 
a decid1r a f"vor das filiações. Maravilha-me 
b•stante isto, porque o nobre deputado, que tem 
talento e conhecimentos sufficientes para discernir 
a prova falsa da verdadeira, não sei como se 
vio embaraçado: admirei-me que assim aconte
cesse, porque só decidiria eu se tivesse conheci· 
men~o de que a testemunha depunha a verdade, 
CJ_!Igla-me_ a ella e dava uma recta decisão; mas 
na~ -~e cwglfla o~a col!-hecesse que era falsa. Não 
ha JUIZ que, convencido da falsidade da lellte
wu.nha, lhe dê assenso. 
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O Sa. CARRÃO:- Mao o direito manda julgar 

pela prova. 
O S&. CARVALHO E SILVA:- Sim, porém repare 

o nobre collega que para .-e dizer falsa assim 
toda a prova sobre filiações é muito amplo e 
muito estranhavel nos juizes qu& vão decidindo 
p~>r ellas: 

A' vista do que acabo de expôr, continuo a 
votar contra. 

A discussão fica adiada. 
Levanta-se a sessão ás ~ horas. 

Sessão em 4 de Julho 

I>BESIDENCIA DO SR. MUNIZ TA.VA.RES 

SUMMARI•1.-Ex:pediente.-Qr,J.em do dia.-Va1·io$ 
projectos. Colnnisação. Augmento de direitos 
sobre carne secca estrangeira. Er'!olumentos 
ecclesiasticos para o bispado de Pernambuco, 
etc. Discursos dos Srs. Nunes :t.tachado e 
OliveiJ'a B3llo.- Aposentadoria dos Srs. Al· 
meida Torres, Mf!ia e Galvão. Discursos dos 
Srs. Ferra:z, Sauza Ramos, Limpo de Abreu, 
Moura Magalhães e Silva.- Votaçãc>.-Appro
vação de duas pens'ões. 

.A:s 11 horas menos um quarto da manhã abre
~e a sessão, !é-se e approva-se a acta da antece· 
dente. 

EXPE.IHENTE 

Um o:fficio do Sr. ministro dc1 imperio, remet· 
tendo o officio do cidadão Luiz Antonio Barbos~, 
datado do lo do mez passado, no qual declara 
não poder, por se achar gravement•J enfermo, vir 
tomar assento este anuo na camnra dos Srs. de· 
putado,; como lo sU:pplente da deputação de Mint\B 
Geraes.- Fica a camara inteirada. 

Outro do Sr. 1° secretario do senado, partici
pando que por officio do ministro e secretario 
de estado dos negocios da fazenda constou ao 
senadn que S. M. o Imperador h•)uve por bem 
sanccionar R resolucão que tix.a as !orças de terra 
para o anno financeiro de 18-17 a 18-18.- Fica a 
camara inteirada. 

Outro do mesmo secretario, devolvendo as 
propo~í\'Ões da camara dos Srs, deputado~: a 1•, 
decLuando que as ass~mbléas provinciaes podem 
lt•gislar sobre aposentadoria» de empregados pro
vinciaes; a 2•, mandando entregar á ordAm ter
ceira de S. Francisco de Assis da villa Diamantina 
o valor de duas moradas de cnsas que alli 
possuia; e a 3&, mandando pagar a Domingos 
Antonio Zuani a importaocia da sentença que 
obteve contra a fazenda n'lcional, ás quaes o 
st.nado não tem podido dar o seu consentimento. 
-Fica a camara inteirada. 

Remette-se á 1• commissão do orçamento o 
ri!querimento dos continuos do supremo tribunal 
de justiça e do tribunal da relação pedindo aug
mento de ordenaoio. 

A' commissào de fazenda o requerimllnto de 
Francisco Almeida Ferreira e seus irmãos, pe
dindo o p•gamentc:> da quanLia de 11:483H713. 

Faz-se menção de um officio do Sr. deputado 
Machado de Oliveira P.m que, com bastante pezar 
seu, participa ter falleeido pela uma hora da 
manhã, do dia de hoje, o Sr. deputado por S. 
Paulo, Francisco Alvares M'lchado de Vasconcellos; 
e porque se acha enlaçado C'lm o fallecido no 
parantesco de primo-irmão, . por isso não pôde 
comparecer ás sessões rlll camara nos dias que são 
destinado"s ao nojo.- Manda-se desaoojar ao Sr. 
deputado. 

Não h!l mais expediente. 
O Sa. lo SzcBET41UO : -Por esta occasião ott 

peço que se nomêe uma. commissão de cinco 
membros para assistir ao funeral do nosso 
illustre collega, e que igual pr.1cedimeoto se tenha 
em semelbantes oc~asiões, pois qlle me parece 
dever dar a camllra esta prova de consideraçàa 
aos seus membros que falltlcerem durante os tra
balhos legi.;lativos. 

O Sr. Ferreira Penna lt>mbra que por 
0ccasião do fallecimeoto do Sr. João Caodido de 
Brito e sobre requ~riment·1 do Sr. Peixoto de· 
Alencar e parecer da mesa resolveu a camara 
qull, quando fallecesse na côrte algum deputado 
durante os trabalhos do corpo legislativo, ae 
nomeasse uma deputação para assistir ao seu 
funeral. E' portanto desneces~ario o requeri
mento. 

Mandando-se buscar as actas á secretaria, dellas 
com effeito consta que na sessão da 9' de Agosto 
d~ 1841 tomo11·se a deliberação sobre o parecer da 
mesa, no sentido indicado pelo Sr. Penna. 

O Sa. PRESIDENT!l: nomêa para a. deputação q11e 
deve assistir ao funeral do Sr. Alvares Machado 
aos Srs. ·Dias d" Carvalho, Rodrígue"' do« Santo.i, 
8ouza Franco, Wanderley e Coelho Bastos. 

São lidos e apoiados seguintes pareceres: 
cc Antonio Joaquim Ferreira, pede que se lhe 

mande pagu soldos e etap'ls, que allega lhe serem 
devidos com direito á metade do soldo. Não sendo 
da competencia do corpü legislativo deferir a 
semelhante pretenção; é a eommissào de pensões 
e ordenados de parecer que se. de fira ao suppli· 
cante, que requeira a quem compete. 

a P:tço da camara do~ deputados, 3 de Julho 
d'3 1846.-T. A. de Alvarenga.-.'\C. J. Valàetaro.
Peixoto de B,.ito. » 

a A' commissão ile camaras municipaes foi 
present.e a represP.ntação da camara municipal da 
villa de Monte-Alegre, da província. do Pará, 
acompanhada da cópia do offici•l por ella dirigido 
ao presidentA Ja proll'incia em 2 de Julho de 1842, 
no qual expõe os males que softrem O!> habitantes 
do seu m!tnicipio, em consequencia de estar elle 
rP-unido ao da villa de Santarem, e pede a esta 
augu.;ta camara orovidenclas, afim de qllA cessem 
aquelles male~. A commissão tendo refiectido bem 
sobre a representaçàeo d11quella camara, e reco
nhecomdo qua em virtude do art. 20 da lei de 
31 dP. Dezembro de 1841, e art. 32 do raguhmento 
o. 120 de 31 de Janeiro de 18•.1.2, compete ao 
governo providenciar a respeito ; é por isso de 
parecer que a representação da cam11ra municipal 
da villa de M'>llte Alegre seja remP.ttida ao governo, 
para lhe deferir como entender de iastiça. 

« Paço da camara dos deputados, 3 de Julho de 
1846.-José Th:oma .. cios Santos e Almeida.
Joaquim José àu Cru:z Secco. - JotJ.o Coelho 
Bastos. " 

« A terceira commissão de vrçRmento, a quem foi 
presente o requerimento de Joaquim Ferreira 
Barbosa, sobre vencimentos militares, a que julga 
ter direito, e qlle não tem recebido, é de parecer 
que ao g.>verno compete resolvar sobre a pretenção 
do supplieant6, segando a disposição das leis, e 
regulamentos a semelhante respeito, e QU" :,JOrtanto 
neste sentido se lhe defira. 

« Paço df\ camara dos deputados, 30 de Janho 
de 1846.-Getulio.-Oliveira Lisbot~. » 

Lllm-se os seguintes pareceres, e julgâo·de ob
jecto de deliberação dS resoluções a elles juntas, 
que vão a 1mprimir: 

« Foi pres!lnte á commissão de instrucçãtl pu
blica o requerimento de Luiz Rodrigues Vi~lares, 
pedind\} ser admittido a exame das matenas do 
1° anno do curso jurídico de Olinda, que frequenta 
como ouvinte, com autorisação e~;pressa da 1:88• 
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pectivc direclor. O supplicante prova com docu
mentos o havt-r feito 6xame das ma terias prepara
torias, men0s de geouetria, e bem a~sim a sua 
frequeneia no 1• anno do curso jurídico. 

« A commissão attP.nJenJo ás boas notas obtidas 
pelo supplicante nos exames preparatorios I•Orque 
passára, e á sua {requenci~ nas aulrt~ do lo anno, 
é dé parecer que lhe seJa concedida a graça 
pRdida, fazendll elle antes o exame <.te geometria : 
portautt•tem a honra de apresentar a resoluçao 
seguinte: 

« A assembléa geral legislativa decreta: 
« Artigo uni co. O director do curso j uridico de 

Olinda é aut<Jrisado a ndmittir ao exame do lo 
auno a Luiz Rodrigues Villar.;s, depois de ser 
approvado no exame de geometria. 

" Paço da camara dos dPputado , 6 de Julho 
de 1846.-D. J. G. de Magalhães.,, 

" Foi presente á eommissão de negocios eccle
siasticos a tabella que regula os direitos e emo
lumentos parochiaes em todas as freguezi11s do 
bispado de Pernambuco, mandad:\ organisar pelo 
Exm. bispo dessa diocese, e cuja approvação o 
mesmo Ex.m. prelauo solicitou do governll imperial 
pelo miuisterio dos negocios da justiça, em 
offi.cio de 21 de Maio de 1845. O governo ouvio 
a respecti>a secção do conselho de estado ; mas 
este, posto que de voto favoravfl à tabella, 
entendeu que o negocio dependia d,> corpo le
gislativo, pois que envülvia uma tal qual con
tribuição lançada aos povos. 

~ A commissão sente quA o Exm. bispo, naquelle 
offi.ci,., de 21 de Maio de 1645, não fizesse a ex
posição dos motivos que o levárão a organisar a 
tabella em questão, e menos mencionasse os 
dados ou. trabalhos preparatorios, quG precederãe> 
n essa organis&.ção ; o que S<lguramentA muita luz 
daria á commissão para av .. liar a tabella P,m seus 
detalhes, e talvez para approvai-a plenamente. 
A declaração de taes mo ti vos e de taes dados 
tanto mais necessaria se figura á commissão, 
quanto é certo que os direitos e emolun>entos 
parochiaes variando commummente de freguezia a 
!regueziH, o systema de fixal -os geraes e u ,,iformes 
para uma diocese inteira, que compreh;,nde, como 
a da Pernambuco, cincú províncias. não pode ser 
esttibelecido senão ua presença de muibs e e"pe
ciaes consiJ.erac;ões, entretanto que de nenhuma 
dellas se acha informada a commissão. 

" Mas por uma parte a commissão reposou sobre 
o zelo e conhecimentos do Exm. bispo, que cer
tamente não proced~ria a um trabalho desta 
ordem sem RS informações as mais precisas e 
circumstanciadas ; e pela outra pareceu-lhe que, 
para que uma tabella tão geral não prejudique a 
alguns parocbos, especialmente das províncias, 
que não são a d.J Pernambuco, a. metima tabella 
deve ser emendada da maneira porque a corumissão 
adiante ha de declarar. 

" Pareceu á commissão, que nas cidades popu
losas e ricas, como é a capital de Pernambuco, 
os emolumentos parochiaes pelas festividade<~ e 
outras funcçõ s ecclesiasticas, ainda que fix<?.de>s 
sejão em um preço mais baixo, isto nenhum 
prejuízo real causará aos parochos, porque emfim 
muitas são as festi-vidades e funcções religiosas, 
que SP. celebrão naquella capital ; o que não à 
assir.u a respeito das outras capitaes das províncias, 
de que se compõe a diocese, e espectaimente das 
villas e freguezias do interior, onde semelhantes 
funcções são mais raras. Parect:u tambem á 
commissão, que em algumas disposições da tabella 
havia alguma cousa de vago, que cun1pria definir; 
e bem assim, que ácerca de algumas taxas, que 
e:ta estabeleceu, melhor fora substituil-as pelo 
costume, contra o qual não consta de nenhuma 
reclamação, o que é uma prova de que os povos 
o seguem livremente ; além de S(.r o costume, na 
materia de que se trata, uma melhor regra do 

que qualquer outra que se pretendi\ pÔr de novo. 
E-tas for:lo as razões que guiárão a cotumissão 
nas emendas que propoz á tab~lla. 

"Pdas considt:rações exposta~, e com as emend;~s 
a qu •: se rllfer.;, a cowmiss!io e;,t8nde, .<JU•} a 
tiibdla pode ser approv..~J~. e para i ~so vffercce 
o segui i1 te projecto Je resolução: · 

« A assembléa geral l·~gislativa resolve: 
<< Artigo unico. A tabella que regula os direitos 

parochia•:s, e emolum•,ntos qne se àeve:n perceber 
p~las funcçõ cs eccl•:sinsticas, Am todas as frPgue
zias do bispa1o de P •!rnambuco, mandada orga
nisar, e assignada pelo bispo dessa diocese em 
data tle 21 de Maio de ld4o5, é upprovada com as 
seguintes aiterações : 

u Si L• O estipendio das missas cantadas, de 
que tratão os §§ 1•, 2•, 3• e 4° do tit. 1•, sem 
as distincções, que ahi sãc• fettas, é fixado em 
4SOOO e em 2SOOO, tamb•:m sem essas distincçõ ,,s 
o estipendio dos ministros, que servem a•J alta~ 
ne~sas mi;;sas. 

" Si 2.• O e,;tipendio ao parocho por cada dia 
dP. novt.na, de que trata o tit. 6•, é elevadC' 
a 2SOOO. 

<< § 3.• No memento ou enterro svlemne, tanto 
de adultos con1o de panulos, de que trata o 
tit. 11, a offerta ao parocbo pela sua assistencia 
sem pluvial, .i el•Jvada a 211000. 

« Si 4.• Ao parocbo pela sua presidencia, e por 
cantar a mis;;a no officio parochial. de que trata 
o tit. 14, dar-se-ha a esmola de 6$00(1, e de 2SOOO 
aos outros sacerdotes nssistentes. 

"Si 5. • No tit. 15 pnragraphe> ultimo, quando se 
trata do estipendio pela licença que der o parocho, 
par,, outro sacerdote baptisar em qualqu'lr igreja 
fóra •ia freguezia, accrescente-se-nii.o se achando 
o parocbo em desobriga. E no tit. 16 § 5•, em lugar 
das palavras-conforme o costumo da diocest:
diga·se-conforme o costume da parochia. 

« Si 6.• Ao parocho, pela certidão de baptismo, 
casamento, e outras, de que trata o tit. 17, pagar
Sfl · hão -180 réis de buoca, quando essas certidÕes 
fóre111 extrahidas de livros findos. E se as certi 
dÕ•!S, que se p•;direm, fôrtlm de data de mais de 
30 aunos, a busca será p •gfl segundo for conven· 
<:ion ·1do entre o parocbo e o que pe.iir tal certiLião. 

cc Si 7.• Par1 intelligencía e execução <.l•l tit. 20, 
vors:tn•io sobrfl disposições particulares r~lativas 
ás frcguezins do camp1J, ~erão C<)n,;ideradas tacs 
a-; que n:io se acharem comprehendidas na5 
cidades. 

'.( Paço da c~<mara dos dt:puta,los, 3 de Julho 
de 1816.-Bispo conde capellllo-mór. -Thoma: 
Pomp~o de S . B1·azil.-Mtto1tio Pinto de Men
donça. , 

Entrando na sala immediata o Sr. Francisco 
Diugo Pereira de Vasconcello$, deput1do supplente 
po: Mina:>, que vem preencher a vaga do Sr. 
Paulo Barbosa, é i>~troduzido com as formalidades 
do estylo, pre;ta jur"mento, e to:na assento. 

PRIMEIRA. PARTE D.\. ORDEM DO DIA 

LEITURA DE PRC'JECTOS E INDICAÇÕES 

O Sr. Nunes ~lachado :-Sr. presidente, 
sendo a agricultllra um do~ primeiros meios da 
riqucz,\ do Brazíl, é visto que ella deve merecer 
toda a solicitude e pr~Jtecção dos podere~ do 
estado. 

Entre os males que 111ais aftligem a esle ramo 
da riqueza do paiz ·é sem duvida nenhuma a 
falta '}Uasi absoluta de braços. Nós, fascinados, 
a~sim ce>mo a respeito de outras muitas cousas, 
pelo t>Splendor das idéas nobres e generosas, 
deixando-nos levar do euthusiasmo, abolimos o 
trafico da escravatura sem a prudencia de lhe 
proeurar com antecipação um substituto conve
niente. Daqui veio que, passado pouco tempo, a 
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noss~ ap:riet•.ltnra se vio como ameaçada dfl morte; 
as fabricas que então existião na época da abo
lição do trafico em pouco tempo farão grandemente 
reduziJas, e '!!ntã•J as necessidades da agricultura, 
sendo ~ouhecidas pelos especuladores, occasionárào 
a introducção de escravos por meio de contra
bando. 

Pareceu isto, Sr. presidente, um meio reme
diador p~ra a agricultura; eotretant•' á 1!-~bedoria 
da ca: - não póde escapar que a introducção de 
braços africano,;, da maneira por que se faz "clual
m~nte, é um verdadeiro cancro que arruína a 
nossa agricultura. 

Senhores, não é possível que os nossos pro
dueto~ a~ricolas poslliio supportar o pesa da 
compra de urp escravo por 500 e 600$ (apoiados), 
preço que ainda não é real, porquanto um escravo 
Importado no Brazil corresponde talvez 1\ 5 ou 
mais, pois que, para entrar um navio de afri
canos, é preciso perder 5, e talvez mais, o que 
eleva o preço do e"cravo, não áqui\lo por que 
é vendido, mns talvez a mais de l:OOOS. A perda 
dos navios negreiros nest<J s ultimos seis annos 
monta talvez a mais da 300 entre tomados e 
abandonados : é uma perda immen~a de capi
taes que, se ficassem no paiz e tivessem uma . 
justa applicaçãr>, certamente muito terião apro
veitado. 

A prova, senhores, de que o estado actua\ não 
póde dei:s;a.r de ser muito ruinoso á agriculturl\ 
é estas fortunas improvisadas que têm appare· 
cido da noite para o dia entre alguns contraban
distas, fortunas que, repito, não sáo adquiridas 
senão á custa de meios retirados á 3gricultura. 
Eu peço licença. á casa para lhe lembrar um 
facto. 

JJepois da extincçiio do trafico da escravatura, 
nos seis primeiros annos, observou·se que as 
f.,rtunns agrícolas augmentaviic; eu vi na minha 
província a):(ricultores que não eriio muito afor
tunados nprese:1tarem-se até como grandes pro
prietarios : entretanto hoje estas fortunas des
apparecerão; raro é o al(ricult,,r que não esteja 
comprom2ttido. 

Sr. president(>, no desespero em que se achão 
os nossos a~ricultore~, sem outros meios, sem 
outros recursos, elles• impradeutemente lanção 
mão daquelles que a actualidade lhes olhr~ce; 
vão comprar escravos a GOOS, e não é isto só : 
confiados em que os escravos lhes süo concedidos 
a prazos, elles não reparão que estes prazos sào 
si'io mais Ulí1 engodo que lhes ofi'erece a ganancia 
dos e~peculapores, S:io na verdade vendidos os 
escra'l"os a prazo,;; mas com que juros, Sr. pre
sident~> ? t Atoles de muito pouco tempo o agri
cultor se vê collocado na~ pe10ras circumstancias, 
e levados até aos apuros de vender a !'.ua f>lzenda 
para pagar a~ letras que assignou . A' vista pois 
deste estado lastimoso, lembrei-me de ofi'ereccr á 
casa um pequeno projecto, que eu náo tenho o 
desvanecimento de que possa satisfazer inteira
mente ás necessidades que apontei; todavia, Sr. 
prt<sidente, elle poderá s<:rvir de incentive para 
que a camara em sua sabedl.lria resolva de ma
neira n fazer dE;sapparecer os males que pesão 
com tanta força sobre este principal rarno da 
fortuna du paiz. 

O meu projecto, apezar de sua insignificancia, 
acba-se l>rotegido pela assignatura de vinte Srs. 
deputados ; e V. Ex., cujo .patriotismo não entra 
em duvida, nos ajudará com o se11 contingente, 
fazendo-o dar para a ordem do dia logo que possa 
ser. 

E' julgado objecto de deliberação o seguinte 
projecto ~ 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
a Art. l.o Todo o fazendeiro ou proprietario 

de terras que fundar em sua fazenda ou terras 
uma povoação de cclonos Bgricolas pelo menos 

d'l cincoP.nta familias que perfação mais de du
zendos individuas, tirados de paiz estrangeiro, e 
qu~ não tenhão tido no Brazil residencia ou 
domicilio anterior ao tido nes>4a f11zenda ou terras, 
receberá do thesouro nacional uma indemnisa
ção de SOSOOO por cada individuo se mostrar 
que na mesma fazenda ou terras não trabalhão 
escravos. 

« ~ 1. o Para. pagamento desta i ndemnisação fica 
aberto no governo um credito du 400:0008, que 
realisarà por emissão de apolices, dando conta 
ao corpo legislativo de sua applicação á proporção 
que fôr tendo lugar. 

« Ficão revogadas todas as disposições em con
trario. 

'' Paço da camara, ·1 de J11lho de 184.6. -J. Nunes 
Machado.- Lopes Gama.- Vilella Tavares.
Pamplona.- Pompeu..- Mendes da Cunha. -
Cruz Secco.- Jfari::.-C. Bastos. -Peig;oto de 
Brita.-Tosca.no de Brito.-Ba.rõosa. de Atmeidll . 
- ~tmancio.- Ribeiro.- F. Quei1·oz.-Ayres do 
Nascimento.- Carva.lho de Mendonça.- Acauiia. 
-José Pedro da Silva.- Lopes Netto.-Pessoa 

de Mello. 11 

o S>:". ouvel>:'a. Betlo : -Sr. presidente, 
quanJ.o se discutia o orçamento do ministsrio da 
fazenda, um dos meus nobres collegas, deputado 
pela provincia do Rio Grande do Sul, oflereceu á 
con~ideraçào da casa ua1a emenda, na qual pro· 
punha que a carne secca fabricada naquella pro
víncia fosse isenta dos direitos de exportação. 
Esse meu nobre collega e amigo estava justamente 
convencido da neces~idade que ha de proteger-se 
aquelle importanta producto da industria nac1ooal, 
!vute principal da riqueza daquella província, e 
certo da etlícacia do rneío quo propunha. Mas li 
ca•nara rejeitou essa emenda, e sem duvida teve 
as melhores razões para fazêl-o. Na occasião 
porém da votação sobre essa emenda, occorreu 
na casa um incidente que muito me magoou. 
Pondo-a V. E:ot. em votação, muitos Srs. deputados 
&nlendêrào que Ke tratava de isentar dos direi tos 
de exporto~.çilo, não o charque da pruviocia do Rio 
Grande do Sul, mas o chá, que é producçào das 
províncias de S. Paulo e Minas Geraes; e neste 
presupposto levantarão-se, para approvar a isen
ção dou; terços dos Srs. deputados ; e logo que 
V. Ex. rectílicou o engano, e soube-se qtle se 
tr~~otava, oào de protecçà·> ao chá, mus ao ebarque, 
nsentárão-se muitos Srs. deputados, e foi rejei· 
toda a emenda. 

Eu respeito muito ns decisões da camara e a~ 
opiniões de cada um dns Srs. deputados, por isso 
me abstenho de qu>tlíficar este procedimeuto e de 
dtz~r quaes a~ razões que a meu ver o determi· 
nàrào: direi unicamente a este respeito que a des
igualdade é uma das cousas que mais offendem 
ao>-~ homens e aos povos [apoiados), e que eu 
:nutto desejaria que alguns dJs nossos concidadãos 
não tivessem mais occ ts:õas de repetir a queixa 
da que os interesses de :mas provincias não são 
devidamente apreciarias e attendidos pelos po
deres geraes do estado. 

Como o meu nobre collega , autor da emenda 
de que fa.llei, ea estou iotimamentl', convehcidõ 
da necessidade de conct~der-se alguma protecçào 
á carne· secca fabrico\ na província do Rio Grande 
do Sul , afim de factlitar-sd a sua procura 
da parte dos consumidores. :A.s republicas de 
Montevidéo e 13uenos-Ayres possuem muitas 
fabricas de producto semelhante, e me consta que 
am não é el\e sujeito aos direitod de exportação; 
donde resulta qua o estrangeiro que n'outros 
tampos ia ao Rto Grande do Sul comprar carne 
secca, prefere hoje ir procurar esta mercadoria 
áquellas republicu onde a póde comprar mais 
b~>rata. O imperio mesmo consorne maita carue 
secca importada daquelles paízes: sobe a mais da 
2,000 coatos de réis o preço- dessa mercadoria 
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trazida todos os annos para dentro do imperio, 
onde temos f!lbrícas capaze:; de o ~bastecer, satis
fazendo as necesfiidades dos consumidores nacio
naes. 

E' preciso pois cstabelecet'·Se uma medida que 
augmente o consumo d"sse producto de nossa 
industl'ia; e para o cNlseguirmos, eu não conheço 
olenão dous meios: ou facilitar a exportação para 
paizes estrangeiros pela abolição dos respP.cti vos 
dir&itos, e u:Jgmentar assim o numero dos consu· 
midores de fóra do imperio. ou promover a sua 
maior extracção dentro mesmo do paiz, difficul· 
tando a entrada de igual producto de fabricas 
estrangeiras pela elevação do:i direitos de impor
tação. 

O primeiro meio já Í•>i rejeitado pela camara. 
SL<ppondo que para es~a r<>jeição houvessem 
influído as razões de resultar do meio proposto 
uo1a díminuiçàu c,,nsideravel das rendas do estado, 
e de ser proposta esse mdio inopportunamente, em 
uma emenda á lei do orçamento, eu vou tentar 
cbegar ao mesmo fim, vindo por outro caminho , 
eu vou pro.,ór o ~eguinttl meio: tl m vez de propór 
uma diminuição das rendaR do estado, peltl abo· 
lição dos direit!Js de exportação sobre a carne 
secca fabricada na província do Rio Grande, que 
houver de sabír para fóra do imperio, eu proponho, 
em uma resolução especial, um augmento de 
rendas, pela elevação .doi! direitos de Importação 
sobre as carnes seccas, salgada< ou em salmoura, 
fabricadas em paizes estrangeiros que fôrem tra
zidas aos nossos mercados. (Apoiados.) 

Eu sei, Sr. presidente, que a protecção que se 
dá aos produetos industriaes de um paiz, pt!la 
elevação das direitos de importação sobre pro
duetos semelbantes de paizes estrangeiros, é mais 
nociva do que util, quando tomada como regra. 
Não sendo possivel que um~ uação tenha pro
porções e meios para cultivar ao mesmo tewpa 
com igual vantagem tod<>s os generos de indus
tria, não se deve jamais estabelecer pro~~cçii.o ã. 
totalidade, ou á ma1oría dos productos nacionaes, 
lançando dirdtos elevados sobre igua•·s r-roduct••S 
de paizes estrangeiros; porque enttLO se verificuria 
o principio de que, protecçtio a lodos valo tanto 
como protecção a nenhum, e dar-se hia o caso 
d" perderem os industriaPS protell:id .. s, como con
sumidores de muitos rroductos, o quo p•>dori1io 
ganhar nos poucos de sua nccupaçl'io especial 
l .. vados á ma1or perfeição. E' util porém, Sr. 
pre~idente, tt muitaN vezes lleces~ · ·ría ••sta 110rt~J 
de protecção, como excepçào, e GdmiUiJa 111\o 
ind1atinctnmente porque as excepçõe~, quando não 
t11io justas, são oJios11s, " uttste ca11o 1t protecça•) 
seria simplesment•• um favor, u1u priVilP-J:io u<ts 
prvductorts d.•s mercadoria~ prot~ghlas em .tanmn 
da Rrande DJaioria do~ c .. nsumidrn~s, mas .•i1u em 
poucos ca~os, depois <J~ exallline.da8, e reconh~cidas 
todas BS circumetancia.s q "' ' possl\o fazer presci u
dir da regra ger11l, e em favor de uma producçào 
susceptível dtl grande e util desenvolvimento, e 
que prometta um increm~::nto consideravel á~ 
riquezas dos pl'oducture:l e ás rendas do estado. 

Ora, 1•ào se póde ne~ar que a carne ~ecca, 
produc~o da industria renascente da provincia do 
Rio Grande, está 110 caso de merecer essa pro· 
tecçào: ,. excepção em seu favor seria justa e 
vantajosa. Outras producçõe> da industna nacional 
têm jà sido prottgidas pela elevação dos direitlls de 
irnp<.rtação sobre productos iguae~ de ps.izes estra11 · 
geiros: o chá, por exemplo, esta industria nascente 
das províncias de S. Paulo e Minas Geraes, està 
sob os ausp1c~os de muito forte protecçàr•. ~'orão 
elevados a 55 % os direitos de importação sobre 
o chá estrangeiro. Eu não supponho necessario que 
seja tão grande a elevação de direttosde i'nportação 
sobre as earnes salgadas, seccas ou de salmoura, 
trazidos de paiz estrangeiro para o nosso imperio; 
eAtendo que, para que a carne secca do Rio 
(.irande seja sufilcientemente protegida, é muito 

bastante que aquellas pagnem o imposto de 35 °/o 
na ;;ua importação. 

Os couros de gado vaccum são,como todos sabem, 
um outro ramo Igualmente importante da riqu.~za 
da provincia do Rio Grande do Sul ; mas t;lles 
carregão com um imposto demasiad:unente oneroso 
em compara~âG daquelle que pagão lodos os O<ltros 
generos de producção ou d,e industria nacional na. 
:ma exportação ; todo:i ulles, sem exceptuar mesmo 
os couros da província du Ceará, pagão quaudo 
muito 7 o f• de exportação, entretanto que ns 
couros do Rio Grande estão gravados com o Ílnpo~<tu 
de 15 ofo· Qual a r:lzão desta desigualdade? Não 
sei : mas ella existe, e me parece conveniente 
destruil-a em beneticifJ dos pruductores. 

Nos tempos do regimeu colonial, e ainda depois 
da emancipação política do imperi ,, até o anno de 
18~ estiverão os couros do Rio Grande sujeitos 
ao imposto do quinto que era pa:.:o em especie; 
pela lei do> 30 de Agosto desse auno se manrlnu 
cobrar em dinheiro esse imposto, na razãn de 
2(' ofa do v.-lol' corrente dos couros nas praças 
C•l mmerciaes das cidaJes do Ri•) Grande e Pu r to 
Al;,gre ; imposto que era. inteiramente igual ao 
primeiro, e que pouco m<llllorúU a sorte dessa 
mercat1oria : por isso a lei de 22 de Outubro 
de 1836 no§ '~o do art. 9• Q reduzio ao actuf\1 de 
15 •/ •. Não f,,j porém sufficiente esta dim\Oiliçâo, 
porqufl ••ão igualou o imposto deste ao de todos 
os outros produetos industriaes do paiz, e diffi· 
culta ainda a sua concurreucia no mercad,, estran· 
geiro com igual produeto dos estadps vizinhos, 
onde, livre dos direítus de expJrtação, é elle ven
dido por menor preço. 

Paus que pois desappareça essa desigualdade 
que me não p11rece f<~n.Jad ... em nenhuma razão 
plausível, proponho nu segundo artigo do mc.u 
prujo:cto a r~ducç>io do iuq)()sto de txportaçào 
sobr11 o:~ couNr> da pruvineu~ do Rio Grand., do 
Sul a 7 por centu, que é o mesmo a qu<~ estão 
sujeitos todos os outro~ proJuc~os d;i w<luslria 
DSClOtlal. 

E espero que a camara, tomando na devida 
cou:\iderllção as razões 4uo tenho exposto, haja 
de lll!eitar <l approvar o tne11 projecto, que vai 
Qilsigtmdo t'lml>'lm pulos. meu_s n·Jbrt<l! collegas 
Japulu-io~ pllla lliiJSma provwcta. 

E' julgad.: obj~cto dt~ delib•l raçiio o seguinte 
projectu : 

a A asst~mbléa gera\ legislativa resolve : 
a Art. 1.• Fu:tf.ll e!cvddos :.1 3õ por cento os 

direitos d<! iruportaçiio c!!ls cnrnt!s 1c1 linguas sal
ga.:lll.ll, se<:cas uu em sulmoura. que vit,rem de 
P••rt"s ea~tr~~ou:.tutrv<. 

n Art. ~.o Ud co11ros dt~ gado vaccum da pro
viucla Jll Rio Gt·dn.le do S•1l, pagaraõ sómt~nte 
7 por cento 11a. sua exportação. 

" Art . :3. • F•cào revogadas as di~posições em 
contrario. 

" <J:tmartl dos deputados, 4 de Julho de 18~6. 
-S. R.- Olit:dira Bello.- Doming<J> José Gon
çalves de Magallv'ies- Vieira da Cunha. " 

O sr. Silva:- Quando se discutia, Sr. pre· 
sidente, o projecto de 1~1 do orçamentu, aprese,tei 
um artigo additivo que tinha por fim que o governo 
fosse autorisa.do a mandtlr pagar as cautelas que 
se emittirãe em 1833 em Sergipe. por occas1~0 
<.lo n;sgattl do cobre •nl mesma província. Talvez, 
ou p" r falta de inf·.JtUJaç:io, ou mesmu pela 
declara.ção do nobre minisLro da fazenda, de não 
aceitar emen·la alguma, a camara réjertasso o 
artigo additivo que off-.reci; e duvidando >'lguns 
nobr.,s deputados que .:xistão taes cautdas por 
pagar, pre..:iso é que eJle.; sàiàt~ da duvida em 
que estão, 'l a camara fique tambem inteirad~ da 
verdade ptlra providenciar a respeita, como é 
mioha convicção que ella não se recusará, ado· 
ptaudo o mesnto additivo na terceira discus~Sào 
do projecto do orçamento, para que se faça o 
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pror:npto pagamento de taes cautelas já reco_nhe
cid"'s verdadeira~, e que existem no thesouro 
algumas dellas com o respectivo exame, feit<) na 
thesouraría de Sergipe, documentando as petições 
entregues á poeira do archivo : medida. que sendo 
toda auimada da maior justiça, salva o credito 
e reputação do governo, que pJ.ra com os pos
suidores de taes cautelas não póde gozar de 
muito bom conceito ; e como é innegavel que, a 
bem de sua reputação e credito, que deve ser 
garantido com todo o sacrificio para que seus 
bilhetes ou creditos publicos por elle emittidos 
na circulação gozem de algum valor, me parece 
que m€smo por todas estas razões não se compa
d<>ce com a justiça que os donos dessas cautela" 
contint!em a estar por mais ten1po no desembolso 
das quantias que elbs representão , sem que 
tenhão lucros do" seus capi~aes etupcttados, sem 
que rPcebào os. juros da mora, ou qual4uer 
compen:<açào. Vou portanto mandar um reque
rimento a consideração da cas~ nesse sentido, 
para que o governo informe com urgencia se 
essas cautelas f,,rão todas recolhidas e pagas ; 
no caso negativo, quantas exi~t••m por pagar, 
o valor dPIJas, e a razão por que nàc• têm sido 
resg,.tadas ou pagas. A' VISta de~tas inform,•ções, 
a camara deliberará em sua sabedoria de mandra 
a mais conveniente (quando torn .. r a <intrar em 
discussão a lei do orçamento) a conciliar os iute
r•·sses dos particulares com o cred1to do governo. 

Outro rP.qUf'.rimento mais, Sr. presidente, tenho 
de m11ndar á mesa para ser submettido á decisão 
da camara, e tem por fim pedir ao güvern•> 
informações: se das quantias votadas para me· 
Jhoramento das barras e pharó.~s dos diversos 
portos, algumas foriio applicadas ás de Sergipe. 
E' praxe. e costum~ cnustau temente adoptaJo, e 
se vê da legislação, que quasi em todas a~ lei• 
de orçam~;nto se te•u cons1gnado maior ou menor 
cifra para estas de~pezas: e 110s ar>nos financeiros 
de 1o37 a 1838 e dA 1838 a 1839 consta-me qu~ 
forão (~egundo as informações que tenho podido 
colher), distr1burdas e recebidas algumas quanti.t.s 
para o melhoramento das barras da Cotinguiba 
e Rio Real, e talvez tambem para Sergrpe: 
entretanto maravilha-me que essas quantias 
fossem applicadas ou distri buidas, porque niio 
me consta e nem ouvi fallur ainda tm ::>ergipe 
que as suas barras de alguma fórma tive~sem 
sido beneficiadas ou ruelboratlas, estão no mesn:o 
estado, como sempre estrver<'io, C•IIIJ ••talaias mal 
arranjadas, como a d:l Cotinszuiba e outras. que 
nem assim mesmo têm , com" a do Rio de 
S. Fraucisco : estou tambem por sab~r qu~ esses 
dinheiros s~ despende11sem devidamente nos ob
jectoR destinlldos , e o que nao me serve .de 
c:uvida é que, se f<>rão recebidos, não forão 
devidamente despendidos. 

Como á camara não seja licito que ignore os 
destinos que tiverào as quantias votadas nos 
puagraphos de despeza, antes lhe cumpre velar 
que ellas sejão devidamente empregatlas em uti
lrdade do serviço publico, e nao em utilidade 
particular; é o objecto do meu requerimento que 
se peçào corn · urgencia ao goveruo rnformuções, 
se das quantias votr.das n·•s leis dos orçamentos 
anteriores para as barras e ph::ró.;s, algumas 
forão destinadas para as de Sergipe, quaes as 
quantias, e para que barras, e se forãt• devida
mente applicadas e empregadas ou não. 

O Sa. PRESIDENTE:- Como já passou a hora. 
dos requerimentos, ficão os do nobre deputado 
para serem lidos na sessão seguint-3, na hora. 
compet>:nte. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE:\1 DO DIA 
APOSE. .... TADORIAS DOS SRS. ALMEIDA Tl'RRES, MAlA 

E GALVÃO 

Entra em discussão a seguinte resolução vinda . 
do senado: 

TOKO n 

« A aRsembléa geral legi~lativa resolve: 
" Art. Lo Ficão approv,1das as aposent,1dorias 

concedidas por d~cretos de 30 de Abril e 29 de 
Setembro ele 184.'5, aos •l>JsembargadorP.s José 
C!!rlos Pereira de Almf'ida To>·res, J·1sé Antonio 
da Silva Maia e ~Ianoel Antonio Galvão, nos 
luga•es de ministros do supremo tribunal de jus· 
tiça, com o Vellcimento annual de dons coutos e 
oitoce11tos mil réis a cada um. 

« Art. 2.• Ficão revogadas todas as disposições 
legislativas em contrario. >> 

O Sr. Ferl"az:- Tomando a p~lavra o meu 
fim não é certamente tratar do projecto em 
referencia ás pessoas agraciadas nelle mencio
nadas, e apenas fazer algumas observações sobre 
a necessidade de uma lei de apountadoria para 
os magistradüs, e sobre a fórma e modo por 
que e~tas, de que agora se trata, forão conceditlas. 
A legislação que falla a respeito elas aposenta
dorias vem a ser a ord. li v. 2o tit. 54:, que 
manda que o . empregado que tiver 70 annos de 
idade ;;•~ja aposenta-Jv, e exige esta ordenação 
qu~> a idade seja provada. Outra legislação que 
falia das aposentadorias é o alvará de 12 de 
Novembro de 1602, que prohibe expressamente a 
c'·ncessão de apose,•tadorias com maiores vanta
gens do qu~ aquellas que "e percebem actualmeote, 
não só maiores vantagens pelo que diz respeito 
a vencimentos, como até ás honra~. Nesta partfl 
pois parece-me que mal concedíd<~s forão as 
pr•lsent~s aposentadorias. 

Demais, perguntarei eu, em que bases esta 
as~entada a concessão destas aposentadorias ? 
Qltaes forào os documento!! presentes ao governo 
qu~ provassem a idadt>, que provass~m o tempo 
do serviço ? Qual é o documento que temos por 
ond~ conste qu" a< pl\rt"s as requererão 'i Eu 
recorro aos papeis que creio forào remettidos 
pdo govern", e não vejo requerimento das partes, 
nt'h vej•> provada a idade cto~ aposentadoA, não 
vejo provado o tempo de serviço que elles tivtlrão, 
nem " su'' qualidade. 

Pó,te dar-se que na verdade o tempo do serviço 
seja aquelle quP. a lei marca para os empregados 
de fazenda, que a idade seja a ex1gida pela 
ordr.nação; ma:~ que é do:~ 1locumentos para 
odeutar n•;s? Não os vejo. No sonado, quando 
se r .. j~it•JU o anno pa&ll>ld•> a aposnntadorla de 
tr11s desembllrJ::IIdOr••B d!l r"lr\çào de Pernambuco, 
deu-~;o~e como u1otrvo de11ta rt>j<!iç,io a falta de 
rt•querimeuto do!! aposent11dus, a falta de docu
mentos, e nrio estarão estas aposentadorias no 
m~smo ca~o? 

E11 citei •) alvará de 12 de Nuvembro de 1602, 
qu<l nào admitte augmento de venctmentos para 
os a~osentados, e exige que as aposentadorias 
sejão com os vencimentos actuaes : entretanto os 
senl:or•JS de cuja aposentadoria tratamos forào 
apo~entados no supremo tribunal de justiça com 
2:800$000. 

Sr. presidente, notarei ainda que nenhuma regra 
se tem seguido a respeit<> das aposentadorias. 
Muitos senhoreg conselheiros, membros do tribunal 
supremo de justiça existem com notoria impossi
bilrdade, impossibilidade a toda a prova de prose
guirern nos trabalbos a seu cargo; um pelo 
menos conhe;;o eu que as~im está (o Sr. Cunha); 
além disto o presidente do mesmo tribunal, o Sr. 
Figueiredo, que tem mais de 70 annos de idade, 
que tem reque;·ido a sua aposentadoria, e o 
g0verno nâü lh'a tem dado! O Sr. VernPck todo 
o mundo sabe que se acha impossibilitado por 
suas molestias, o Sr. Chaves da mesma maneira; 
e o governo não tem olh-tdo para estP.s senhores; 
e não será isto uma injustiça '1 O Sr. desembar
gador Brito Lima, em consequencia de sua idade, 
de suas molestias provl\das, em consequencia Jo, 
pedido da relação quasi unanime, apresentadv ao. 
governo pelo presidente da mesma relação, obtev~ 

7 
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ii ~ua aposentadoria, mas de que maneira? Com 
2:0008 apenas de vencimentrJs f Ehtretanto elle 
tinha servido lugares de magistratura nas partes 
d'Africa, e por consequencia devia ter maior tempn 
dê servi<;o do que os agraciados <le que se trata 
(ap·liados), que não têm exerci cio completo, alguns 
dos quaes têm poucos annos de exercício. O .Sr. 
Malbeiros da relação de Pernambuco, i rnpossibt
litsdo por suas molestias, com ex,.rcJcio cün~tante, 
teve a sua aposeutadoria com SOOS I Qual pois, 
Sr. presidente, a regra que S•! SP.gue ? 

Eu offereço estas considerações á casa não tanto 
p&ra que se negue approvação é.s aposP.ntadorias, 
mas para demonstrar a necessidade de um;; regra 
que feche a porta a estas injustiças relativas que 
continuadamente se dão. (Apoiados.) 

O Sa. C. BAsTos:-Proponha. 
O S&. S. MARTI:;s;-E' um membro da minoria 

que ha de propôr esta regra para os senhores 
rejeitarem ? 

O Sa. FERRAZ:-Aqui está o decreto que apo
sentou o Sr. Marianno Jo~é de Brito Lima: todos 
conhece a sua impossibilidade de cnntinuar a 
servir ; todos o sabem, porque até lhe faltava a 
'Vista, não podia entrPgar-se aJ estudo e exame 
dos autos: o tribunal unanimemer•te o reconheceu, 
como ao governo f~z ver o Sr. Antonio Pauli11o 
Limpo de Abreu, presidente da relação: e01tretanto 
este homem, que talvez tenha mais de trinta annos 
àe serviçu, foi aposentado com 2:000$1 E o Sr. 
Galvão 2:800$. e honras de membro do tribunal 
suoremo 1 

Eu dir,~i, Sr. pr~sidente, alguma cousa sobre os 
males que resultào destas aposentadorias. A lei 
quer que os magistrados que, pelo diuturno exer
cício de suas funcções, que pela sua antiguidade 
tenhão adquirido uma pratica nece~saria para a 
boa decisão dos negocias, vão ter asseato no pri· 
meiro tribunal do imperio: é isto do3 inter~$S6 
publico ; mns o que temos visto tJratical'? Não se 
eontn a antigurdade pelo exercício, conta-se o 
exercício pelo tempo da matricula, e o r~sultado 
vem a su que muitas pessoas que não se têm 
dado ao estudo da jurisprudencia, como a. lei r,~
comm~;nda e a propr1a constituição, vão se assentar 
naqu~lles lugar~s: S<'gue·se ainda mai~ qu,, 
quando uma pessoa Stl envolvo na política, na 
occasião em que deve entrar no trrbunal supremo 
de justiça, e que pócle prestar relf'vaute serviço 
pelas suas luzes, pela sua experiencia., não ob~tan:.e 
a sua robustez e saude, é apos~ntado, e vão nhi 
assentar· se outros j•i. na sua decrevituúE>. s~rit isto 
boltl ? E' convenit>nte que 1sto cuntinutl? 

Eu, senhores, sou de opinião que se dô llpMen· 
tadoria áqudles magistratlos qnc SP julgnrern 
incapazes, \JU porqutl tenh:lo s .. ffrido por tnoleslia~. 
embotam~nto de su"s faculdades, ou pr•r outra 
qualquer razão; acho, por exemplo, 4ue " ma~rís
trado que no exércicio de presidente de uma 
relação tenha negado vista a orphàos quando a 
pedem a beneficio rl.e re8tituição, e a respeito do 
qual se dá uma decisão do tribunal supremo de 
justiça que considera um tal acto sobre injusto, 
escandaloso, e o mesmo declara a relação n:v1sora., 
que e~se magistrado não se vã sentar nos bancos 
do supremo tribunal de justiça; aclh) neste caso 
muito necessaria a aposent'<doria. Mas um magis
trado que tem mostrado grande copia de conheci
mentos praticas, grande copia de conhecimentos 
da legislação, este deve ir sentar-se nos bancos 
do supremo tnbunal de justiça ; é isto do inte.'esse 
do paiz. 

A' vis~a disto, senhores, eu só peço e reclamo 
a attençao da casa pari\ a maneira por que vamos 
marchando em materia de apo~entadurias. Não 
temos uma lei, e em consequencia desta Íàlta, 
uns com mais tempo de serviço têm aposenta
dorias com menos vencimento que outros com 
menos tempo de serviço ; reclamo a attenção da 

casa sobre o inconveniente de serem presentes 
estes decret<'S sem os necessarios documentos 
cumo exige a ordfln,•çào ; reclamo tambern "sua 
att.;nção sobre a flagrante violação do alvará de 
12 de N overnbro de 1602. 

T:unb,,m farei observar á casa que a regra 
geral estabelecida entre todos os povos civilisados 
a resp~ito de aposP,ntadorias vem a ser a impos
sibilidade do serviço dep,,is da época marcada 
pela lei; pela legiRlação da Inglaterra, por exemplo, 
apezar do empregado publico ter preenchido o 
ternp" marcad•.• para apo~entadoria, mister ê que 
se prove que não póde continuar a prestar serviço. 
Ora, um magistr.tdo que te"' preenchido o tempo 
de serviço para a sua aposenb\aoria, e póde 
contwu<.Lr em outros empregos, creio que não 
rnerece a contem plaç,'io da aposentadoria. 

A casa m~ perdôe se faço estas cbservações, 
m~s eu a julgo cc.nveniente para servirem de 
base a uma legislação, afim d<~ que para o futuro 
uào tenhamos estas contra.dicções que se dão 
continuam~nte nos decretos de aposentadoria, e 
que não têm pot· base (pordôe-rue o nobre depu
tado que foi membro do gabinete de 2 de 
Fever~iro) mai• do que méras contemplações. Eu 
não desejára por m •fieira nenhuma q11e no mesmo 
dia se apresent,lssem a esta casa dous decretos, 
um t·ef~renda·io por um membro do gabinet.'l de 
2 de Fevereiro o Sr. Manoel Antonio Galvão, 
apos•~nt<~ndo ao seu cvl!Pga o Sr. JoRé Carlos 
Pereira de Almeida TorréS, e outro reft>rendado 
pelu Sr. JostÍ Carlos, apo,-eutando ao Sr. :Manoel 
Antonio Galvào 1 E'n outro tempo a opposiçào 
deste• casa, b0je maioria, fall11va do f11cto de se no
mearem os miuistros de estado a si proprios para 
ernprPgus de magistralltra; mas mísera Vfllmente 
aquelks que assim fal\avão derão o triste exemplo 
de seguirem a,; mesmas pisadas daquelles cujo 
procedimento reprova vão •.•• 

O SR. ToBIAs:- A aposentadoria é menos que 
despachar·se. 

O Sa. FERRAZ: - A apnscntadoria é t.leRpncho 
mais gmv~, porqu~; imp0rta cessaç•ío d1:1 serviço 
CO!n pingue orden:tdo. A nnmFnt;ao f\ r~>~ula•lli por 
lei a nposeulajorra uiio ~ por cous~quenc111 t\ jtfllça 
muit" maior. N•·te o nnbre dcp11tRdo qun e"lllS 
npos..rJtadurins faz.,m com que o~ n~traclados 
obtenluio no linno rnasor re.nt.l i m~nto prov••ni••n to 
dos ~<•·US Vêncim.,ntos do qoto HO por \"Pntura 
ef'tiveR,.ern em eiT~ctivo s•!r;o;ço, e maloreA honrraH 
por· C•)fiS•''}Ut!nCill: a grnçu n .. sto curin ó mnior, 
1:1uito mniur. 

Sr. prP.sid•·nle, 11 caRa 0111 pnrdóe se f11ço f1RtaR 
o~S··rvuções : <>U 11~ iulf:':•' di~nas d<1 RPrf'ln nprc
CJil•luR p~la 11<1br., lll11I()rlfl, quê R•• tPm apreso'ntado 
sempre defeudrmdu as regras da justiça contra as 
ioju-tiça~ relativa,;, contra as vinlaçõe~ da lt'i. Peço 
á camara que se lembre dn seu procediment•• a res
peito da aposent.adoria concedida ao Sr. Barreto 
Pedroso, peço ao nobre deputao:lo relator da com
missão de pensões e ordenatlos que alce a stta 
voz contra este projecto •.. 

O Sn. VALDETARO: - Maude-o á commissão. 
O SR. FERRAz:-••. Elle se tem mostrado nesta 

casa muito restricto ; eu. o louvo; a camara 
tem apreciado os seus sentimentos ; peço-lhe 
portantu a sua coadjuvação contra este pro
Jecto. 
E~ remate cabe-me ~eclarar que pelo regimento 

me e vedado votar pro ou contra este projecto 
na parte que diz respeito a uma pessoa que me 
é co.njuncta pe~o lado. d!l parentesco, e que por 
motivos de amizade e m1mizade abster-me-hei de 
votar na parte que toca aos dous outros agra
ciados. 

O Sr. Souza Ra:a:no.,:- Sr. presidente, eu 
deploro com o nobre deputado que me precedeu 

I a falta de urna lPI que regule as aposentadorias 
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dos magistrados, mas não me limitarei como o 
m •' U nobre amigo, a quem para issr> assistem 
razões a fazer simples observaçõ~:s a este res
peito: pr.-nulldo-me contra a resolução que se 
discute. Entendo que nãu estou obriga,lo a "otar 
por toJas as aposer.tadorias qu" fJ governo dér; 
a casa tem dado exempb di,.;to; tem P.ntrario 
nc• examtl das circumstallcias dos S!JOsentados, 
as t <" rn confrontado com os pri t; cipios que " "te .. de 
deverem r"gular taes apos~m.tad,·rias e decidido, 
approv.:..ndo uma,.; e rej~itando outras. 

A illutitte comm1~siiü d" p,-nsõ;,s e C>rd enad os 
na falta de uma lei quP- r~>gule tues aposentado
rias estabeleceu uma regra, em vist>< da qual 
tem prl)cedido. Quando stl apre8eutou na casa 
o Jecr<'tu dd. apose•.tadoria rlo Sr. d&sPmbar
gador Barreto P.,dr:.so, a i Ilustre comn1issào fui 
de parecer que so rejeitasse '!sla aposc- ntadoria, 
pür isso que não tinha o aposentadü 70 annos 
.te ida.de, como a ord. do liv. 2° lit. 5! tXige, 
e purque não estava irr1possibilitado para o exer
cício do seu empr<'go. O Sr. d.-sem\Jargador 
Barreto Pedroso, para comprovar a just1ça co1r. 
que proc~deu o governo quando o apos~ntou, 
ajuntou documentos mostrando os relevantes 
serviços que em diff~r entes occasiões havia !JreS· 
tadc ; mas bnn me recordo que um illustre 
deputado da maioria, pronunciando- ;;e contra 
aposentajorias daJa>~ em remuneração d.; ser
viços, e:s:clamPu :-8enhores, onde irerrws parar 
com um materialismo liio torpe 1 No nosso paiz 
p:~rece que nenhuma r~compen8a é valiosa senão 
a do dinheiro l Se o Sr. Barreto Predroso prestou 
serviçr.s relevantes, dé lbe o governo um ti
.tulo, que em nin::ruem pôde assentar melhor do 
que em um llo01em que tem fortuna b!lstante 
0mra se traLar com a necessaria d <:cenci ... -A,.sim, 
em vista das re~r:ts qUtl na falta de uma. lei es· 
pecial se tem ~<stabelecido na casa, ~ó devem ser 
aposentados aquelles que, ou tiverem 70 annos 
da idade, i.•U qu., , depois de um lo'lgo s~rviço, 
ficarem p.;r molestia impos~ibilita.io~ 1e continuar 
a prestal-o. Cumpre por consequencia, no caso 
prll:<enttl, examinar stl estas circumstancias ,;e dão. 

Os papeis quu existem sobro a mesa nada 
provão a este respeito; Stl 'lUeremos recurr~:~r á 
no:sHn conscienci>•, ainda não p"demos d<!ixar de 
ucreditar que nenhuma destas circumstancias se 
dão a respeito dest~s aposentados : nenhum 
dclles tem a idade exigida pda illustra comrr.is
sl'lll da casa, nflm dous delles podem alldgar 
iUlpo;sil•ilidade para continu11r"m a prestar ser· 
viços. T"Dli)S poill que niit) póJe ser :tppruvada 
a aposeuta,Joria quB a estes Srs. destlmbargadore:~ 
foi concedida, a prevalccer.:m as regras em outra 
occa:.;;i:io estabd"cidas. 

Algumas observa,.ões, Sr. presidente, ainda 
tenhv a faz,:r, a respeito do modo por que taes 
aposentadorias forão dadas, e sobre os vencimentos 
que a e11as se arbitrou. Aposentárão·se desem
bargadores no supremo tribunal de justiça, o nde 
ainda não tiuhão assenb, onde nào tinhào 
tomado posse; temos por consequencia a no
vidade de uma promoção ou especie àe reforma 
na classe da magistratura com acce~so de honra 
e vantagem de vencimentos. Os vencimentos 
marcados nestas apose11tadorias são de 2:SOOS ; 
todos os aposentados são senadores do imperio ; 
e assim, se trabalhassem no tribunal, se exer
cessem os seus empregos no espaço de oito 
mezes, sem contar as sessões preparatorias e 
prorogações, niio podiiio ter vencimento maior 
do que o de 2:6668666, e f!ntretanto são apo· 
SGDtados, e sem trab:~.lharem têm de vencer a 
quantia de 2:800S I E:~t~ simple.- observação deixa 
patente a injustiça e o es:andalo de semdbantes 
aposentadorias, escllndalo que sobe de ponto pela 
notavel reciprocidade que nellas se encontra ; o 
Sr. Galvão apcseotou o Sr. José Carlos e o Sr. 
José Carlos por sua vez aposGntou o Sr. Galvão 1 

Recordo-me, Sr . presidente, que, quando se 
-discutio no senado esta resolução ahi se reco
nh >;ceu que algum <'Xc~sso havia nos vencimentos 
marcados aos apnsuntados ; mas a illustre com·· 
missão daquPlla augusta camara não tomou isto 
em . C(insideraçào, porque a difi'•'rença se re· 
duzta a uma quantia peqll~Da. Mas, senhores, 
o dinheiro nào é nos5o, é da nação (apoiados) ; 
púr conse.q uencia, não podemos ser, já não 
digo prodigos , liberaes com elle. 

Muitas outras observações podia eu trazer 
à co11sideraç,1o d'' casa, que ao presente me 
movem a dar o meu voto contra eeme!hantes 
aposent&dorias ; mas como desejo ácerca da ma
teria ser esclarecido :;ufficientemente, quero um 
exame mais acurado, e por isto eu requererei 
que sej ·• a resolu~ào com todos os documentos 
r<~ mettida á illustre comruissão da cas11 para 
o,; ~xanlinar e dar o seu parecer, solícltilndo 
todas as informações que fórem necessarias, não 
só a r e>< peito dos serviçils, como da impossibili
dadd que se dê em qualq'!1e1· dos aposentados 
de continuar a exercer :~s funcc;ões de seu em
prego. 

Tal r. a confianç" qne deposito na coherencia 
do ,; illuRtres mfltnbros da cummlssão, que desde 
já eu compr.>metto o meu voto a favor do parecer 
que fõr dudu pelo illustre r~lator da commissão, 
deputado pel•l provincia do Rio de Janeiro. 

E' lido, apoiado e t:ntra em discussão o seguinte 
r equPrimento do Sr. S •) UZa Ramos: 

« Requeiro que a r esolução cvm todos os doeu· 
m entos sejiio remetlidos á illustre commissão 
respectiva, para a respeito dar o seu parecer. ,. 

O Sr. Lhnpo de Abreu :-Sr. presidente, 
eu não t~ri:l duvida de vtJtar a favor do adiamento, 
se por ventura visse que esta tive,se sido a pra:ica 
em .. bj <lctos S<lnlelhantes, quando elles siio rPmet· 
tiJ.>s do senado para esta casa : portlm eu creio 
que em sessão nenhuma, quando se trata de 
discutir uma aposentadorh que vens approvada 
du senado , se tem requerido que ella seja rernet· 
tida a uma commissão da casa, e que e~ta dê o 
seu parecer para a casa a podtJr então discutir. 
Se o estylo da camara tem tiido diverso, se tc!m 
sido aceitar o projecto vinJo do senado, corno elle 
é aprdsentado, sem que seja necessario qu,j pro· 
ceda parecer algum dH c01nmissiio , ha de me 
perdoar o nobre deputado que eu vo\•l contra o 
suu aJiamento, qlle aliás não me posso eoovencer 
de que seja necessario. 

Allegou o nobr" dHputado peia província do 
Piauhy que conviuha que a camara s<:~ informaf;Se 
primenamente de to<la>~ as circumstancias que siio 
precisas para poder·st! approvar ou rt;jeilar uma 
aposentadoria que tenha sido concedida pelo 
governo. En supponho que Lodas as questões de 
que o nobre deputado deseja ser informado pedem 
sdt esclarecidas pela discu~são, indepenl'lenteruente 
de documentos que se apresentem. Depois, eu 
tenho de observar á camara. que geralmente não 
s e decide a ca.nara pelos documentos que se 
apresentào , quando tem por fim approvar ou 
r ejeitar uma aposentadoria. O governo tem con
cedido aposentadorias por differentes motivos. e 
aposentadorias ba concedida.s, porque o governo 
se· tea1 persuadido de qu.e alguns magi$lrados 
não d <Jsempeilhão satisfactoriamente seus deveres. 
Pergunto eu, neste caso, quando o governo tem 
ct>ncedido aposentadorias a alguns magistrados, 
porque entende que elles não têm exercido seus 
devt'res na conformidade das leis, a camara tem 
axiRido documentos 't Tem exigido ao meuos, na 
falta de docum-1ntos, que comprovem o máo 
exercício n:>s empregos publicns, declarações da 
pane dos ministros que têm concedido essas 
aposentadorias '! Não me consta. A camara tem 
votado, consultando cada um dos Srs. deputados 
a sua conseit~llcia, e as informações que téra dos 
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rragistrados de que So trata. Portan+.o, nFste caso, 
assim como nesses, est .. u couv~ncido de que o 
acliamento nã0 póde trazer utilidade álguma para 
a .iiscussão. Todos ,,ós, mai,.; O•! rn~nes, sabe,nos 
dti 1t.lade, e de todo3 os motives que po-.de111 ter 
concorrhlo para as aposentadorias que se cone.': 
dêrão. Como se trata d<> adiamento, n:io pr.,curarel 
<l~sde já. rectificar algumas inexactidõ•·.•" que 
avançc•u o nobre deputado pelo Piaut;y. a respe1to 
das aposent:.dorias, que injusta e maito inju:~t:•
mente chamou escandalos : escandaloJs que não 
existem. Vot·:> contra o adiamento-

O Sr. Sou"-a. Ramos: -Sr. pre~idente, 
julgo quP. a razão de não terem resoluçõ"s que 
concedem aposentadorias sido suj;,itas ao exame 
da commissão da casa, nãu proce 1e para qu" não 
-vá á commissão a re.solução d,l que se trata. Não 
poderei fallar dos antigos estylos da casa s.:hre 
resnluções semelhantes, porque não eslou inf·•r · 
mado delles; mas bem me recordll que aindn ha 
poucos dias se remett~u a uma commissão da casa 
uma r~solução que tinha vindo do s~11ado: e müs 
outra>: resoluçõe~ do senado tem tido em differentes 
occo.siões igual ::!estino. No senado se sujPitãll ao 
exame das conJrnissões t<Jdas as resolut;ões que 
vão desta casa. Assim não -vejo que o precf'dente 
de não S-' trr remettido ã c'•mmisão resoluções 
quo~ cor.cedem ap•·sentlidorias, uma vez appro· 
vadas pelo ::>enado, seja tão sagra•lo qur n~ío possa 
admittir urna excepçào neRta occasiíio. Diss,; o 
illustre deputado por Min •s Geraes que as infor
m••ções que por intermedio da illustr" ~ommisMio 
se obterião siio desnecessarias. visto qu., na di;;
cussão alguns senhor•'S poderá() ~atisfazer aqui! lo 
que se deseja saber. Argumentando dest'l modo, nós 
chegaremos ao pouto de disp•HIS;lr o r-xarne das ~om
missões em muitos negocios. Me parece que o exame 
de uma commiss;'\o tem em seu apoio mais força 
do que as informações ministradas por cada um 
de nós, por aquillo que nós sabemos, P- q<Ie 
muitas vrzes não é official A illustre comrr.issão, 
sendo encarregada do exame deste object", não 
pótl~ requerer que se peçilo 11<1 governo certas e 
certas informações? Sem duvida ; e estas infor
mações, U111a vez ministradas pdo governo, terão 
mais força do qutl aquellas que fõrem dadas na 
discussão, por aquillo 'JUe nós sabemos sem ser 
officialmente. Em todo o ca5o, Sr. presidente, 
remettendo·se esta resoluçii .. á. illustre commissão, 
mostra se que se quer proceder com muita ma
dureza, N'lm o negnc.o exige tanta promptidão 
e brevidade em sua decisão, porque me parece 
que os aros·,ntados estão no gozo de seus vP.n· 
cimentos; e que prejuízo virá de a illustre com
missão da casa interpôr o seu parec~r a res
peito? Eu insisto no meu requerimento, e com 
lllle procuro um m<,io de SBr esclarecido sufficien
temente para dar o meu voto nesta questão. 

Dando-se por discutido o requerimento, é rejei
tado. 

Continúa a discussão d:t resolução. 
O Sr. ~t:oura Magalhães :-Sr. prMidente, 

todos nós sabemos que não existe lei que marque 
a aposentadoria dos magistrados. Por -vezes a 
camara dos Srs. deputados tem tratado de w i. 
ciar nma medida a este respeito, mais ai11da não 
chegou a um resultado satisfactorio. Na ausencia 
de uma lei que regule a aposentadoria dos 
magistrados, a pratica seguida até aqui tern sido 
de o governo, epreciando as razões que os ma
gistrados apresentiio em StlUs re,lu..,rimentos, 
conceder-lhes ou negar-lhes a aposentadoria C•lm 
todo ou parte do ordenado, dependendo da ap
provação do corpo leg•slativo, na conformidade 
dB constituição do estado. Sendo esta pois a 
pratica, e por assim diz.,r, o nosso direito con
suetudínario, visto que não trm10~ dírtJito es
crípto sobre a materia, o que devemo~ fazer 
quando ao corpo legislativ.:> se apresenta um 

df'creto do ~overno apo;;entaudo qualquer magis
tr.ldü ? Apreciarmos as razões eru que o governo 
se fundou íJara conceder a aposentadoria peclida. 
Os c,;n~eJh.,ir"s de que SE' trat'' no pr~sente pro
jecto vindo do s;mado r~querer:lo a >'.U>t aposen
l<>d.;ria ao governo. 

UM SR. DEl'UTAD) :-Não cünsta. 
O Sa. M•<URA. MAGALJI1Es :-V,ja o decreto a 

ro>><ptaitu .to Sr. G>llvã.,; nelle se diz que o Sr. 
Galviio rE'pr~s~nt:ir>~, tl por conseqUt'llcia, que 
ped.ra sua aposenta<ioria. Posto qoe nc.s outros 
decretos d,-,, Srs. Jz•sé Carlos e Mah se uão 
ol:lserve esta formula, ·todavia eu que tenho >e
guido as discussões du sellado, observo que alli 
se disse que elles ha-vii\o solicitado ou deman
dado a sua aposer.tadori:., e que o governo 
íulgou conveniente aposental-os. 

Sr. presidente, o governo aposentou estes tres 
coBselbeirüs, uo metl pensar, muito bem; por· 
qu•mto, ain.Ja que se diga que dous senh(>ro~S 
t"nhào f.:rças phy>icas para trabalharem, o Sr. 
José Carlos e o Sr. Galviio, ta11t0 não direi do 
Sr. M>Lia, porque nós todos recata h••cemos que 
elle além de ser m ogr~tr:1do que tem feii·' muitos 
st~rviços ao paiz, está impos~;ibilitado por suas 
uwltlstius. Comtud.l -v><jo que os outros senhores 
têm impedimrnto, que eu n>puto le:;ritimo, para 
ser~m aposentados. O Sr. José Carlos é conse
lhdr.-. de est»do, e Cütno combiniio os nobres 
dBputados a aecumulaçãrJ da~ funcçõ~s judiciarias 
corno o ~xr;rcillio de C<>IL<elheirw de estado? 

U!>t Sa. DEPUTA no :-Este arguinento é a favor 
d<l t0Jos os conselheir•Js_ 

O Sa. MoURA MAGALHÃE~ :-Eu entendo, Sr. pre
:>í1tnte, •tue um conselheira de est;\do não póde per· 
tencer simultaneament<J a nm ~or~o de magistra
tura em ~;xPrcício. A' vista desta considoraçr1o, não 
posso dt-iX:lr •le con~id.,rar corno> nnutr, le~itima a 
Rpos~entad.,ria •J,,•ses s.mh~res. Nó> sab~>mos que 
os Srs. Josê C•1rl•>S e Maia são c,-,n~elh~-iros de 
est •do: pnrt>u;t .• , ha um impedinwnt .. legitimo 
par:o estes SBnhores rnereeerem a sua aposentadoria. 
Ora, di,;sG-se :- f,,r:lo aposenta•lo~ no supremo 
tribunal de justiça, sem ainda terAm f'Xercicio 
ndle, i~tiJ é nma no-vidad''.-Sr. pr•!Sidcnt,;, seria 
urua novi•ladA se acas,, estll. aposenta•loria no 
supremo tribunnl d,l justiça. viesse dar mais uma 
graduação aos agrac1ad<J,; cons·~lheiros ; mas já 
não são conselhdro~ 'f Dedaral·0s apo~eutadus 
no supremo tribuaal de jus~iça au~m,.nta alguma 
causa mais á ::~ua dignidadP. 1 Se elles p~Ja lei 
erào chamadns a occttpar os lugares _vago< na 
supremo trrbunal d>J ju,tiça, houve mats rEgula
ridade em aposent~l-os ahi onde a let os cha· 
mava do que na rela.ção, que tinhão deixado de 
occupar. 

Disse o nobre deputado qne isto é contra um 
alvará. Permitta-me o nobre deputado que lhe 
diga que este alvará, e mesmo a ordenação que 
o nobre deputsdo citou no liv. 2•, tit. 54, que 
trata da idade de 70 anu<ls, não são proce-lentes 
para o caso; pois que, >'Egundo a pratica, a 
aposentadoria não se regula por taes leis. Nós 
vemos qu~ os conselheiros de rlue se trata forão 
apo>entados cõm os v"ncimento" que anterior· 
mE>nt·l binhão c"m o ordenado da reléõçiio ; por 
consequencia, não vejo aqui nenhuma ~xageração. 
O nobre deputado pelo Piauhy fez-nos aqui uma 
cc.n ta que eu já vi tambem feita no senado, 
pelll qual considera irregular que o desembar
gador aposentado, que é senador, Vt!nha a ter 
mAis do que o desembargador sena•1or que ~>Bti· 
ve~se etn <>xr,rciciv. Se llste argumt:Jntu fosse pro
cl!d<'nle, tambem StJ devia applicar a respeitQ dos 
militartl&. Suppunba o nobre deputado que um 
"'"nador tenunte-general re!urmado compare os 
~eus vencia1ento~ com outro senadc.r tenente
geMral, não reformado, e verá qud aquelle qoe 
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vem :1- perceber maiores ve.ocimentos é sem duvida 
o reformado. 

Sr. presidente, fallou-;;e em escandalo a respeito 
da referl•Dda destes decretos, porquanto o Sr. 
Galvão ref·~rendou o decreto de aposentadoria do 
Sr. José Carlos, e o Sr. J•1sé c,~rlos o do Sr. 
Galviio; mas onde está o esc:andalo '? Pois porque 
dous ministros, a rP.speito dos quaP.s se verificá
rà•l os casos de ocC.I)j)arem ns lugares do supremo 
tribunal de ju:>tiça, qu>l devião ser aposentados, 
pelo facto simples · d ;, serem ministros, deviiio 
demittir da si o exercicio de um acto de justiça? 
Serão estes aenhortls que derão o exemplo destas 
cousas? Nos ministerios anteriores uão temos 
visto decretos agraciando membro do gabinete, 
referendados P''r outro!' met~>bros do mesmo 
gabinete? (Apoiados.) Entretanto não se disse 
qu<: era cscan<ialn; e por consequer.cia estll argu
Llento não é valioso. Estas aposentadorias eu 
reput•l ju>tas, ou se considerem os annos de 
serviço desses empregados de que se trata, ou 
se considere o impedimento legitimo e l~gal que 
ha no meu couceito, de que um mtlmbro do poder 
judiciariu não deve accumular simultaneamente 
as funcçõP.s de conselheiro de estado. O simpl6s 
facto de todos elles s.,rem chamados para o supremo 
tribun••L <\e justiva re"l'eia lissá::l que elles tem 
uma vida longa na carreira da magistratura. 

UM Sa. DEPUTADO dá um aparte que não 
ouvimos. 

O Sa.MouRA. MAGALHÃ.Es:-Se esseg conselheiros 
não têm obtido suas aposentadorias é porque 
talvez as não tenhão pedido, ou queirão a sua 
aposentadoria com o orden~tdo por inteiro. 

O Sa. FEBRAZ:-E têm r11zão p~ra isso. 
O Sa. Moui<A MAGA.LRÃ.Es:-Nii•) digo o contrario. 

Eu fui quem aqui em 1838 ou 1839 pugn&i pela apo· 
sentado ria do Sr. conselbeiro Miranda corr. todo o 
ordenado. O Sr. Miranda tinba -lO e tantos annos 
de Rerviço, tiuba sido até o1e~tre do Sr. marquez 
de Parauaguà ; entretanto minha~ vozes não foriio 
ouvid~a~, pas~ou a Aposentadoria com dous terços 
do ord .. nado. Eu direi ao nobre deputado que 
tratou tle trazer 11 apcsentadoría do Sr. Verneck 
e do s~. Chaves que, ou P.lle>< não a têm pedido 
ou a qttarern com o ordenado por i•1toiro, e o 
governo talvez entenda que isto niio á conve
niente. Entret11nto esses senhores não são preju· 
dicados por não terem a aposentadoria, porque 
se sahe que us Srs. v~rneck e Chaves, em con
sequenci•l dtl suas mol~sU11s, não podem ir ao 
tribunal e recebem SdUs vencimeutns justamente. 
Eu di:<liltJ que os conselheiros de que se trata têm. 
longos annos de serviço: ninguem póde contestar 
que todos e~tes senht\res são antigos na magis
tratur''• que todo~ ellas têm. serviços notsveis 
fdtos ao paiz (apoiados) em commissões impor· 
tautissimas, ou se consider<J o Sr. José Carlos 
como magistrauo,prP.sidente de diversas provincias 
e membro da camara dos deputados p•.lr 8 annos, 
ou o Sr. Galvão na magistratura, em mis:;ões 
diplomatica<, como presidente de 5 ou 6 provincias, 
ou o Sr. Maia da mesma sorte que tod~>s nós 
sabemos perfeitamente que é uma summidade em 
direito civil. · 

A lei organica do supremo tribunal de jnstiça 
prohibe que os ·conselheiros do supremo tribuna\ 
de justiça aceitem commissões do governo, só 
podem ser membros dv corpo legislativo. Eu 
entendo tambem que elles não podem ser con
selheiros de estado. Sendo assim, que de~tino se 
havia de dar a estes senhores, chamados pela lei 
pau occuparem cadeiras Vl\gas no supremo tri· 
bunal dtJ justiça ? Seria justo que o magistrado 
qu~< cbega a um ponto tão elevado na sociedade 
perde1111e oa serviços da carreira por onde co
meçou ? Qual era o ro•ultado de nlio aerem estes 
senhores aposentados f Para entrarem para o 

supremo tribunsl de justiça tinhão elles de re
nunciar ao conselho d-o est!ldo ; mas logo que o 
monarcha tinha ,iepositado neUes confiança, os 
tinha chamado para o t~eu conselho, eu entendo 
que devião persistir n<lsta idéa. Julgo pois que 
é reguhu, que a caa~ara do!< dtlputados approve 
e~tlls aposentadorias, attendendo aos aonos de 
serviços dest..,s empragados, e mais que tudo á 
impo,sibilidade que milita a respeito \J.,Ues. 

Tenho idé!l de ler emittida no senado a opinião 
que os Srs. s~~r.adores magistrados deviào ser 
aposentados. Esta opinião, emittida na senado, 
é, a meu vêr, muito·justa, e parec.e conformar-se 
com o espirito da constituição do estado. Sem 
dar desenvol-rimento a esta doutrina, porque é 
urn pouco fugitiva, basta dizer que a consti,uição 
do estado qu~r que os membros do senado cstejão 
em permanencia no lu~ar onde o poder legislativo 
se deve reunir (apoiados), porque c.tsos ha em 
que o senadn deve convocar a assernbléa geral, o 
que ditlicilmente se ?óde faz~r ~stando os seus 
membros disseminados pelos diversos pontos do 
imperio, nas diversas relações e lugares da ma-
gistratrua. . 

Para.:e-me tdr dito quanto é sufticiente em ravor 
Jo projecto que V<:!iO do senado, e que 1\pprova a 
aposentadoria concedida pelo governo aos tres 
conselheiros de q_ue se trata. 

O S.t". Limpo do A.br-eu:-Sr. presidente, 
eu peço lícença â camara para, antes de entrar 
nesh discu1são, faztlr duas observações. A pri· 
meira observação é que as aposentadorias que se 
discutem compreh~<ndetn tres magistrados, e niio 
dous; os magistrados aposentados são o Sr. Al· 
meida Torres, o Sr. Galvào e o Sr. Mata •• \ 
s .. gunda obMervaçã,l é que a opposição que se 
faz a egt,ts aposentadorias, não só tllm partido 
do lado daquelles senhores que recusárão egns
tant.;mente o seu apnio e guerreárào o minist&rio 
de 2 de Favereiro, mas tambent que esta opposição 
se limita a pretender reprovar a aposentadoria 
de doug Jesses magistrados, não comprehendendo a 
aposentadoria concedida ao Sr. Maia. Eu nlio 
pretendo Cazer comparação alguma entre os ser· 
viços desses ditferentes maKistrados ; mas se por 
vo,ntura so ellltlbelecer, contra o meu desejo, um 
eltAme, uma discus>~itn a eRte respeito, eu não 
poüer<~i edmittir que qualquer delles se possa 
reconhecer como tundo feito maia serviços ao 
paiz na qualidade de Ul&lti•trados. Pedirei licença 
á camara para recordar que dous dosses ma
gistra,los, a cuja aposentadoria se 9_11er fazer 
uppot~içi\o, darão um testemunho publico e au
thentico da sua iutegridade e fortaleza de caracter 
(apoiados) em occasião em que a magistratura 
parth:ipou Je actos que expuzerã.l alguns dos 
seus membros a mttitos incommodos. 

Sr. presidente, o nobre deputado pela província 
do Piauby declarou á camara que 03 decretos de 
apo:~entadoria dos Srs. Almeida Torres e Galvão 
erào ·ilm esc~andalo. Em primeiro lugar eu direi ao 
nobre deputado que não posso admittir a opinião 
rle que um ministro não possa fazer justiça a outro 
ministro; portantQ a 'luestão não é se o ministro 
referendou o decreto que aposentou outro mi
nistro; a questão é se este minbtro que foi aposen
tado tinha direito a sêl ·o ou não. Depoiti disto devo 
de·· larar ao nobre deputado qu6 está perfeitame<lte 
enganado se acaso suppõe que o Sr. Almeida 
Torres aposentou o Sr. G-alvão, sendo ministro o 
Sr. Galvão; coosnlte o decreto de aposentadoria 
do Sr. Galviio, e vr.rá que nessa occasião, já o 
Sr. Galvão não era ministro. E11 aupponho que 
o nobre depnta.do entendeu que estas aposenta
dorias se eoncedérão sendo o Sr. Almeida Torres 
e o Sr. Gu.lvão ministros ; está perfeitamente 
en~~:anado porque quando o Sr. Galvão foi 
apo11entado já não era ministro, era simples 
magis\rado. 
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Sr. presidente, disse-se mais que esta aposen
tadorias erão contrarias á lei, em primeiro lngur 
porque os aposentados nãn tinhão 70 anuo~, o;m 
se,.undo lugar porque foriio aposenta.I•1S cCJm 
m~iores vencimentos do que tinh:lo. Quauto á 
primeira parte, não sei qu•.• haj .t lei algün1a que 
restrinj.a os casos de apvser.tadoriils á l:ypoth~se 
de ter aquelle que requer a ap<'>'entadoria 70 a.nnos 
de idade. s~ a ordenação citada pelos nobre,; 
deputados puJesse prevaleca neste sentido, scguir
se-hia o absurdo ~u,; o mngistr:.do que não 
tivesse 70 annos d.; idade, mas quo:~ tives,;e 
uma impos~ibilillade pbysica uu moral, em con
sequencla da qu:•l não pudesse mais exercer o 
seu emprego, não podia ser aposE<ntadu. Port~ntn 
entendo que este argumento uão pó.:le por fórma 
alguma julgar-se procedente. Quanro ao alvará que 
se citou, e que estabdece que ningu.:m possa ser 
aposentado com maiores vantageus do que aquellas 
que tinha na. occasião da aposentad (ll·ia, tambem 
não me pareM proced~nte ; em primeiro lugar 
porque não es~á demonstrado que nenhuma das 
pessoas de que se trata fu:;se aposenta da com 
maiores vantagens do que tinha na occa.siii.o áa 
aposeut~doria, nem pelo lado dos vencimentos 
nem pelo lado das honras ; e em segando lug:tr 
porque, admittindo que ellas foss.;m aposentadas 
com maiores vantagens, como o acto do governo 
não póde julgar-se perfdito senão depois da 
approvação do corpo legislativo, esta approvação 
equivaleria a uma revogação do alvará que os 
nobres deputados têm citado. 

Forào estas, Sr. presidente, as observações 
principaes a que ou julguei dever responder ; 
entretanto um nobre deput;~do pela provincia da 
Bahia emittio outras proposições que eu não 
sei explicar. O nobre deputado pela Bahia referia, 
sc!m attribuil-o a ninguem, um facto que por 
alguns poderá ser considerado uma allus~o. Disse 
o nobre deputad\l que elle e:;.taria prompto a 
conceder apose~ttadoria a qualquer mag:strado 
que, tendo sido presidP.nte de uma relação, 
negasse vista para embargos de 1·c!sti:uição, 
sendo ella pedida por me!lores. Sr. presideute, 
eu duvidu que haja procurador de causas que 
recusasse vista para embargos no caso proposto 
pelo nobre deputadu; portauto não posso crêr, 
per mais respeitavel que seja a aut .. ,ridade do 
nobre deputado . pela Babia, que houvesse um 
presidente da rela,.ão que negaslltl essa vhta no~ 
termos indicados ptlo nobre deputado pela pro
-vincia da Bahia. Não duvido porém que o caso 
se apresentasse cer.:ado . de tanta:j difficuldades 
e duvidas, que a vista se neRasse ; mas uão 
creio que elle se verificasse pdu maneira núa e 
simples que o nobre deputn.Jo pela Bahia declaruu. 

Se acaso o erro commettido por um pres1Jen• ; 
de relação, ou por qu .. lqucr outro magi:;trado 
fosse suffi-:iente p ,•ra se lhe dever conceder a 
aposentaJoria, eu des·1fio que t.tppareça esse n•a· 
gistrado quo ~e possa considerar tão isento de 
erros que nunca uma sentença sua fo~se mandada 
rever pelo tribunal supremo de justiça, ou po~ 
injusta, ou porque no processo houves~e alguma 
nullidade ; apresente-se esta magislrildo que possa 
dizer que nunca uma sentença sua foi reformada, 
ou que o tribunal supre:no de justiça nunca 
mantlou rever uma sentença em que assign!lsse 
como juiz, ou par ser ella notoriamente injusta, 
ou por haver no processo alguma nuliidade 
manife:;ta. Se pois a proposição do nobre deputado 
pela província da Bahia tem allusão a alguem; 
se ella póde referir-se a algum do~ magistrados 
de cuja aposentadoria se trata, e que já forão 
presidentes de relação, ha de me permittir o 
nobre deputado que ltle pe~a ~ue apresente os 
documentos que devem existir, e então a camara 
verá que o caso não é tão simples, tão nú, tão facil 
de comprehE:.nder como o nobre deputado pela 
Bahia apresentou. 

Sr. presidente. são e:~ta;: as observações que eu 
tinha de fazer ó\s que expendêr:lo duus nobres 
J~pntados c"ntra estas aposentado1rias. Se se pre
tend.;r e;;trar e:n exa111e uuü;; minucioso a r~:speito 
do .< scn ' .;o;; de cada um do.; ma~istrados, d~ cujas 
aposentd.orias se trata, eu direi francamente: a 
minlla opinião. 

o Sr. S:>u>:::t. Raxuos:-Sr. presidente, não 
sendo approvado o meu reqtteriment., , Cünti • 
nuando a discussão, eu vejo· me obriga·1" ainda 
a tomar parte uella, não obstante ter sido 
av<Jrbado de :;uspeito pel•) illustre ct;oputado por 
Minas Geraes, quan.:lo fc2' observar que a opposiçào 
il presente resolução tem partido do !~do que C<HIS
tant.~mente guerreou o gabinete r! e 2 de Fevereiro. 
T;;r1do o illu:>tre deputad•l por Minas Gerae~ sido 
mA,ubro desse rnesmo gabinete , e não obstante 
i,;to julgando-se competentr> para faltar a favor 
desta resolt1ç:io quil diz resp•;íto a dous membros 
de,se gabinete, ha de me permittir qui), autorisado 
por· seu ex~mplo, não aceite a suspeição qu" mo 
foi av~>rbada. Observou tamb'lm o nobrtl deputado 
por .Minas Geraes que a presunte re . .;o!uçào com· 
prer.~nde tres e não dous d~sembargadores. Não 
m•) rec'>rd " , Sr. presidente, de ter dito que a 
resoluç:i.o comprehandcl sómBnte dous desembar
gadores, e nem eu me oppuz á res•>lução só na. 
parte em que favorece aos Srs. Almeida Torres 
e G,llvão, mas oppuz.me a ella em t•Jdas as ~uas 
partes, porque. comquanto recouheç~ particular· 
rnenttl que o Sr. conselheiro Maia está impossi· 
bilitado para um serviço mais sturado, comtudo 
não vejo sobr~ a mesa d•>cumentos que isto com
provem. 
Fiz~rão, Sr. presidente, impres-;ão no i\lustre 

deputado por Minas Geraes algumas expr~ssões 
minht\S relll.tivaa1ent~ á resotuçãü que s;, discute 
quaod•l eu fiz apparecer o escandato que nessas 
apo~~ntadnrias su dá; mas me parec~ que não 
fui bem comprehen<.lido. Eu disse, Sr. pre~idente, 
quP., aposentando s~ dous Jegembargadures com 
V<lncimentos maior<ls do que aque!les que poderiiio 
perceber ;,e por veu tura fossem exercer S~>U::< lu
Rares, s~ p••r veutura trabalba:;seru, rrsultava 
daqui um escan<ial•\, bScan • .blo •lllS subi11 de ponto 
P••rque a ap.1st1nt H\orl11 do Sr. José Carlos tinha 
sido raf~re•1dad1' pelo Sr. Gul vão, e a de Sr. 
Galvi~'' pelo Sr. Jo~é Ctlrlos. 

Eu entendo que se d4 escandalo em um acta 
que, Stno.lo já eu1 si injusto, provoca de ma1s o 
reparo de muitos e a reprovaçã() publica pelas 
circumstaucias qui! o acomp~nuoio. Ninguem <li rã. 
que send(\ inju,tas, sobr.,nHldo injusta~ as apú
sentadorias dos Srs •• José Ca.rlo.s 8 Galviio, como 
eu demonstrd, dada a circum~t'lncia de estarem 
reciprocamente r<lferendadas pelos mesmos seuho
r.:s, não pNvoqtle ~ reprovação publica. Nt!m 
obsta, Sr. presidente, qut~ já não foss<J ministro 
da jusliça o Sr. Galviio na occllsii\o em que se 
deu a sua aposentadoria. Parece-me que tal cir
curnstancia não pód<3 dimiuuir a impressão que 
naturalm<lnte ha de fazer o facto qu<l Se observa de 
duas aposentadorias reciprocamente referendadas 
pelos :~posentatl os. 

Pretendeu o illustre deputado por Minas Geraes 
sustentar a resolução qu<J se discute, allegando 
que não ha lei que a ella se oppooha, e que se 
justifica pelos serviços L•a magistratura prestados 
pelos aposentados, prineipalmeQte pelos Srs. Al
meida Torres e Galvão em certa occasiào em que 
a relação onde elles tinhão llssauto foi de alguma 
maneira perseguida ou inconllnodada. Eu não 
disse que a presente resoluçãJ se oppuoha • um11 
lei expressa para o ca~o, e nem o P"dia dizer 
quando reconheço que não ha lei qrte regule a 
materia especial de que se trata. Eu nada mais 
fiz do que invocar os principio~ que a illustre 
commissão da casa tem julgaJo que devem servir 
de regra na falta de uma lei, princípios que têm 
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sido observados em outras occasiÕéS pela casa. 
Aqui :-~e acha o parecer da illustre commissão a 
que eu me referi, dado ácerca da apclsentadoria 
do Sr. Barreto Pedroso. Então dis~e eHc {Zé): 

« Vê-se pois muito expr.,ssamente estabelecida 
pP.la r.ommissão respectiva.. a regra d9 que só a 
impossibilidade para o exercício do emprego, uma 
vez provada, pôde servir de base a aposentado
rias semelhantes, em nada aproveitando a alle
gação rle serviços. >> 

NB discussão o nobre deputado pela província 
do Rio de Janeiro, relator da cuu1missão, vendo 
o seu parecer combatido peio nobre deputado pela 
província de Gnyaz, que invocou os serviços do 
Sr. Barreto Pedroso, d;,senvolveu sua opiniãcl di
zendo que na falta de lei a commissào tinha 
procurado estabelecer certos prmdpios que llle 
SPrviào de r"gra para a approvação de aposenta· 
darias, que es.-es principins erão a idade de 70 
annos, de que tr11.ta a ord. do lív. 2•, tit. 54 
e o impedime11to physieo prov11do depois de certos 
annos de serviço; que os serviços, ainda que 
relevante:~ fossem, nunca poderião ser invocados 
para a approvação de aposentadorias, fóra do 
caso especi ai de o aposentado achar·stl em mis!lria e 
necessita•· do soccon-o do cofre publico. Assim, Sr. 
presidente, reconhecendo eu que não l.ta lei que 
regule a materia, procurei dirigir-me pelos prin
cipiclS da illustre commissão da casd. Confron
tando as circumstancias destfls aposentados, quer 
do Sr. Maia, quer do Sr. Almeida Torres e do 
Sr. Galvão, náo vi que estivesse provada alguma 
da~ circumstaucias qu<l, segundo as regras da 
illustre commissã,.>, servem para a approvac;ão de 
aposentadorias semelhantes. 

Eu esperava, Sr. presidente, depois da rejeição 
do meu requerim<:nto, que o illustre deputado 
por Minas·Geraes, que se havia offerecido a 
dar tod,>s os esclarecimentos necessarios para 
conscienciosamente votaru10:1 nesta questão, satis· 
fizesse á sua promessa; mas eu apenas vi o illustre 
deputado por Mtnas-Geraes invocar os serviços 
J>r<-st~<dos na magtstratura pelos ::>rs. Almeida 
Torres A Galvão na occasiii.o ern que a magís· 
tratura foi perseguida, ou antAS a firmeza de 
caracler que eutã11 mostrArão. Eu não trato de 
averiguar este caso, pl•rque julg", de confor· 
midnde com a opinião da illustre commissiio de 
pen,;ões e ordenados, de nlguma maneira já 
ad•>ptada pela camara, que niio é esta a occasiáo 
opporLuna de avaliarmos os serviç•>S dús apo
seutadus que p,•dem 'er remunerados com títulos 
e honra~, sem ont rnr·SC o thesouro publico em 
favor dtJ homens abastado~, ou que pelu menos 
têm uma de,:ente subsisLeucia; }Jor i,;s(l nesta 
occasiào julgo dever não aceibr a discusl3iio no 
polnto em •Jlle o 11obre d~putado por Mtnas a 
deseja; e se por v.:ntura e !la tt vessc de cont1nuar 
nesse terreno, para o qual o nobre deputado por 
Minas-Geraes julgou conveniente chamai-a, a 
outros senhores que têm assento nos bancos da 
maiuria, e não a miu1 comnetiria contestar ao 
illustre deputado pfl~ Minas-Geraes, porque esse 
facto de perseguição, a que o illustre deputado 
por Minas se ref~rio, não foi praticado por pessoas 
cuja opinião política eu siga; ao contrario o 
ministro da justiça dessa época é un1a notabilidaae 
no partido a que pertence o nobre deputado, e 
que está em maioria nesta casa. 

O nobre deput>ldu peta província de Minas· 
Gerfles, para justificar a resolução, P.Stabeleceu 
tambem a sua regra-que para approvação das 
aposentadorias deve a camara ::ingir-se ao decreto 
do governo, e nunca ir-lbe pedir os documentos 
que justifiquem a11 razões em que o goveruo se 
fundou. Sá eu ex~tmioo, Sr. presidente, os decretos 
que concedêr1i.o t<S~as aposentadorias, ::1ão vejo 
allegada razão alguma: diz um, e os outros pelll 
mesma maneira: -bei por bem aposentar o eon· 
aelhe1ro de e11tado pre~idente da relação do Rio 

de Janeiro José Carlos Pereirl\ de Almeida Torres 
em um lugar do supremo tribunal ae justiça com 
o vencimento de 2:800$, dependendo ne;;ta parte 
da approvaçào da assembléa gtor••l.- Qual a 
razão, senhores, por que o governo concedeu esta 
aposentadoria? Se:rh pelos serviços prestado.~ 
na occasião em que a magistratura foi perse
guidrt 't Diz isto o nobre deputado pela província 
de Minas·Gerael!, quo poderá estar bem informado: 
mas não posso eu dizer porque não sei, nem a 
camara porque igualmente não o pôde saber, já 
qne os de.:retos nenhuma razão dão. 

Eis-ahi, Sr. presidente, purque eu queria que 
este objecto fosse submettido ao exame da com· 
missjio respectiva, porque então a commissão, 
zelosa como Sll tem mostrado no cumprimento 
de seus deveres, coherente com os seus princípios, 
havia procurar saber as razões por que se dérão 
taes apose .. tadoria,;, e exigiria os documentos que 
cornprovem essas razões. Mas no caso presente, 
Sr. presi.Jente, eu não sei porque se derão .;atas 
aposentadorias, e ninguem o póde ~aber a não 
ser inspirado: o que eu vejo, ::>r. presidente, é 
que. qu~esquer que sejão as razões, u!i.o se achão 
provadas, com.:~ se reqaer em vista da opinião 
manifestada na casa, e que mesmo nem referidas 
estão. Os decretos qne concedem as aposentadorias 
não expoem as razões em que ellas se fundão, 
e quer o ncbre deputa,lo pela província de Minas
Golraes que, em atteoção sõmente a taes decretos, 
sejão eHas approvadas, porque a camara não 
tem o direito de pedir ao governo, nem estas 
razões, nem a justdicação dellas: mas não é desta 
maneira, Sr. presidente, que a camara tem pro· 
cedido a respeito de outrCIS aposentados, nem é 
esta a regra que a illustre commissão da casa 
tem estabelecido. 

Concedem-se, Sr. presidente, aposentadorias 
a dese~nbargadores no supremo tribunal de jr1stiça 
com o vencimento de 2:!;008, e observão os nobres 
deputados que nisto não ha injustiça algum~, 
que não ha pouco zêlo pelos dittheiros publieos. 
Eu ao contrario vejo, Sr. presidllnte, que nisto 
ba injustiça que acarreta cumsígo uma proíii
galidride que deve cll~mar a reprovação publica, 
que ha, além de injustiça, escandalo. A quantia 
de 2 ;800$ é maior que n ordenado por inteiro de 
desembargador, comprebende a gratificação pelo 
exercício ta ... bem; e el'tre~an1o ~e dll esta ve11Ci· 
menta a quer.1 não v.~i trabalhar maior do que 
aquelle que teria Sfl p•,r veutura trabalhasse, 
se por ventura estive8se no ex~;rcicio do emprego ; 
injustiça que snl.>" de ponto quando atten.Jemos 
aos !acLo8 que têm siolo referi.JOS na caso., e que 
uãl) foriio cootet~tados, te.m-se negado aposen
t:tdoria n magistrado:~ encane::idos em seus empregos 
depois de longos annos de ttllrviço impossibtlitados 
pelas moleRtias: e àqu.,llo R quem uma vez se 
deu se reduzio seu vencim<onto. 

Não achou o nobre deputado pela provincil\ do 
Maranhão causa que devesse merecer reparo em 
ter·St! dado estas aposentadorias no supremo 
tribunal de justiça, porque diz o nobre depu
ta.Jo : - chamaudo-os a lei por sua antiguidade 
para esse lugar, ahi devião ser aposentados. Eu 
digo que estando ell~s impossibilitados de exercer 
aquelle lugar, não podião ser neUe aposeutados, 
e deviíio ser conservados no lugar em que estavíio. 
Mas d1z-se : - nenhum beneficio resultou aos 
aposentados, porquanto jâ anteriormente todos 
elles tlnbão as honras que cabem aos conselheiros, 
membros do tribunal de justiça. E' verdade, 
reconheço isto com o nobre deputado ; mas se 
não havi~< neces,;idade nem proveito, Sr. presi· 
dente, para que fazer -se isto desta maneira senão 
para dar lugar a que alguem possa dizer .que 
as aposentt:tdorias se 1izerão assim :dim de evlt&~
se a impressão que naturalmente devia produztr 
o vencimento de 2:8008, que não é tão exces
sivo em relação aó de 4:000[1 que oa membros· 
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effectivos vencem'! Niio faltarli quem d•g~. Sr. 
presidente!, que as~im sP. procedeu para SP. d arem 
as aposP.ntadorias com ordenado P ~tratificaç.ão p,•r 
inteiro, acobertando·se por s emelh'lnt-3 man e 1ra, 
ou procurando-se escond.~r est·" pr <"•diga\idade 
com um accesso no supremo tribunal de justiça. 

O nobr>l deputado pela província de Minas· 
G~raes tinha a•:batio lá suas razõe:o, seus rn otivu,; 
em que fundou o decreto da:< apo~entadorias ; o 
Dobre ddputado• pela província do Maranhão acha 
um outro motivo, e é serem dous dos apos€n· 
tados conselheiros ue estado s~ esta raziio 
prevalece~se, ella devia depOr cnutra um dos 
aposentados, o Sr. Galvão, que nii:o é cons~lheiro 
de estado. Mas tomando em consideração a obser
vação a t~ste respeito ~xposta pelo nobre depu
tado do Marnnhão, obs~rvarei tambtlm que, se 
milita e~ta razão para com estes dous Sr:o. d.;sem· 
barg~dores aposentados no supremo tribunai de 
justiça, que si\o conselheiros de estado, SH se lhes 
deu apos Antadoria sem que no decret·> de um dalle.; 
se mencione requerimento seu, a mesma razão 
se deve dar a respeito da outros magistrados que 
são igualmente conselheiros de estado ; e por 
consequencia o governo, se o fez levado por esta 
consideração, devia ao mesmo tempo aposemar 
aos outros desembargadores conselheiros de es
tado: elles por certo não rejeítariào a apos~n
tadoria, que é manifestamente vantajosa; e se o 
governo o não fez, me parece que a carnara, :oe 
votar por estas aposentadorias, tendo em vista 
esta consideração exp.•sta, deverá ao mesmo 
tempo fazer passar um arti~o qu<J a.utoriM o 
governo para aposentar os magistrados qua 
!órem conselheiros de estado ; e militandt> mais 
ou menoos a mesma razão a respeito dos msgis
trad<\8 que são senadores do imperio, dllve este 
artigo comprehendêl*OS iguat.nente ; e assim nã,, 
se poderá dizer que a camara approva aposen
tadorias a favor de qull não <;~e offerece dl~uma 
outra, razão nem ao m'lnos apparente : se atgum 
outro Sr. deputado não mandar á mesa utn ar
tigo additivo neste sentido, eu o farei, 2 o sus
tentarei, no caso que sejào approvad:\~ as 
aposeot~<doria~ l\m dbcussão . 

Já que ·o noobre deputado pela provinci:l ele 
Minas-Gerae~, quant.lo principie u u seu discurso. 
observou que a opposiçáo a esta resoluçito parti:\ 
d•> hdo que con~tant~ment« gu.,rrP.oU <l gabint>le 
de 2 de F.:vereiro , de •1ue fizHào parte doua dos 
apos~nlados, devo declarar na casa frarH:am•;nte, 
cou1 direito cie s~r acreditado, que o r,sp1rito de 
partido nii.o t •:m dirigidn wi:tha oppoaiçii.<J á re
snluçii.o que '"' di!lcutn, tant" qU<! eu igurlmantil 
voto contra a ap••seQtador!ll. do 8r con• .. lheiro 
José A.ntooi•• ..ta :5ilva Mllia, u qu,;m llluiLo r"s· 
peito, e que fui membro do gabinete de 20 d<! 
Jant!iro, cuja polltica tenho coustanteu••;ntll 
approvado: A até. Sr . presi<lent~, ha pouc., mP. 
com ~rornf"tti a votar com o 1llustr<J rel11t•>r clll 
cou1onissào, que não pódt! ,;er suspeito ,..., nohr<~ 
düputado por M:in>\S, D.;mai~. Sr. presid.,nte, 
Dão mtl persaado que qualquer deputado possa ter 
direito de intP.rpr~;tar a~ inteuções dos outr• .o s sem 
que lhes faculte o mesmo dire1to a seu re~peilo . 
Longe portm estou de pensar, que o esforço com 
que o nobre deputado> pela provi ncia de Minas
Gerae8 sustenta a resolução parta da razão de ter 
sido membro desse minist,~rio ou de qualquer 
consideração pessoal. 

Voto contra a resolução. 

O Sr. Limpo de Abreu:-Sr. presidente, 
eu peço licença ao illustre deputado que acaba de 
sentar-se para fazer ·lbe uma dPclaraçii<>, e mesmo, 
se elle tanto deseja, p11ra dar· lho! uma satisfação. 

Eu tJiio interpretei mal ss 1 ntenções do n<>bre 
deputado, nem dos outros senhoreM que fallárão 
contra as aposentarias; limitei-me a fazer uma 
ou duas observações piU'a ponderar: lo, que a 

opposiçii.J ás apus~ ntadorias tinha partido do lado 
dos SP.nhores qu P. gnerrP.àr >i•) o minis~" ri•J de 2 dll 
F~v<>r•·iro, " en1 s~egu , do lugar, qu e me parecia 
qa•! e ~ta opposiç:in nilo C•Jmpreheodia todf)S os 
apo~entado~, que el'ão tre~. mas apt>nas rloJns, que 
tio hão sido 111Prnbrn-< d o gabinete de 2 de F <! vereiro. 
P a rece· me que isto não significa interpretar mal 
as ir.otenções do nobre deputlldo pela província 
do Piauhy. nem dos outro!' senhores 'l"e falh\r iio 
contra as aposeutadoriRs: i;;to é apenas rP.ferir um 
fttcto, ou recordar um facto qua acabava de passar· 
se na camara . Eu estou certo (e nis to dou umu 
!:'atí >~façào a>) nnbre deputado) qtle qtlem o müve a 
fazer esta opposio,;ào é o s eu zelo patriot1co por 
uma parte, e pur outra parte r seu amor pela 
economia: estou certo que são este~ os mottvos 
qufl dirigem e movern nes~a opposiçàu o nobre 
dep11tado pela província. do Piauhy . 

Tenho tambem, Sr. presidente, de rectific ~r 
a.in ,ia alguns factos. 

En não dis~ '.l no meu di ~ curs •) que a camara 
não tinua direito ue examinar e dbcutir com todo 
o escrupulo estas apo.;entadorias: pelo contrario, 
reconheço que a carnara tem este dir~ito, tanto 
que, depois da d iscussão, pôde approval-as, se se 
conv<mcer d~ que ellas forào justamente conce
didas, ou reproval-as, se por acaso f,1rmar outro 
ju izn. e ente uJer que o go.lverno aão vbrou com 
juRtiça. 

Tenho mais a rectificar outro f1cto. 
Eu não disse que os actos pr:tticlldos em certa 

época pelo governo >l respeit•J de tlt>n~ do,; magis
trados que se apose trt:.rão forào actos de perse
guição: não qu >lliliqot,;i estes actos . No !llf: U 
mett discurso eu diss~ apenas que estes magistrados 
tinhão em c'"rta época dado provas, t~stemunhos 
authent•ct>s ·da sua fort.al eza de caracter, da sua 
integridade. O que qualitiquei foi o caract"r destes 
magi~trados , poréon não o-; a~tos do governo n~ ssa 
ép•l<!a I não ·lisse qua erão actos de perseguição. 

Tenh·• ma1s a explocar que não <1i~se n•> meu 
di:-~curso QU•! a • apt•:>ent>lt:lvriu;; tinhão s1do conce· 
didas em virtude dos serviços presta.lns n:;ssa 
época. Os motivus que moverão o governo a 
conced er estllS aposentadnrias, e,;tou co nvt~ncido 
que farão os serviçCis. serviços importantes pra
tica•los por todos os tres n1agistrudos desde que 
entrárão na vida da m11gistratura at~ o mornento 
e111 qu <l forào aposentau""; até: creio q•lil tod ,•s, 
pouco mais ou Ol <' llOR, r<'gulão pela mesma anti· 
guioia•i.:; dos tr~s magistrado~ d rl qu. , M: trata dous 
priacipiárào a ~ervi.- t!m 1820, " um ern 18~1. 
O qu t~ principicu 1\ servir euo 18:21 seria d ·! certo 
mais moà~rn'• do que 08 outros, ruds par~ce q•te 
não SP.rvio lugares que se co,.tumavl'io.l dar ne!;Se 
tHmpo ;\s ~wi'•oas mai-< favorecida": SeRUn·lO 
minha lembrança, SQr·:io <:n111 risco de sua vitla 
em :\!alto Gros:oo e e111 Goyaz, que não eriio 
lugnro<~ mu1to ambicionat.los ; ningut~w os in
V>~Java. 

Eu nindl\ insis tirei sr.bre a palavr;l-escRndalo 
-de que se ser\"io o nobro J~putado pela província 
do Ptauhy. 

Eu f:1 nt<Jndi que o nobre deputado tinha qualifi
cado dP. t!Sc~nduln o acto das aposentadoria,., por 
i:<so qu e tinh:1., sid o rcciprocam•'Dte concedidas 
por dous ministros u:n ao outrv. 

Eu mostrei ao nobre d e putado que elle estava 
enganad••, que ell~ estava em erro, porque a 
aposentadoria de um dos magistrados lhe fôra 
concedio:!a muito temp<> depois de elle sahir do 
ministerio. Mas o nobre deputado do P1auhy 
explicou depois que o escandalo c·•nsistia em elles, 
s endo apos':!ntad QS, r~cebe r.:m onawr ord~nac!o do 
IJUe receberiiio ~e acaso não f,lsSem apo~entadc.s, 
e continuassem s~u exercicio. Respond(\ a este 
argum•mto do n"bre l!eputado primeiramente, que 
a que,;tão r~duz-se a stt.bRr se a aposeutaJoria foi 
ou não bem concedida, se oa magistrados de que se 
trata ünhào direito~ ser aposentados. Es~a con:;i· 
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cleração de raceberem mais alguns réis sendo 
aposer.tados, não devia fazer com que elles uào 
tiv;,:;seul seus ordenados por mtc:nro, que por ven
tura devessem receber. 

O Sa. FERRA.Z:-I.lual a .lei'! 
0 SR. LIMPO DE ABREO : -Não ha lei. 
O Sa. FERR.&.Z•-Então não 1ia direito. 
<.) SI~. LIMPO DE ABREU : - Se fôr reconhecido 

pelo governo " as c11maras, constitue direih ; 
portanto, se as aposentadorias fõrem approvadas, 
é l·"'rque tinhão direito. Demais, tenho a lembrar 
ao nobre deputauo que é isto o que o gover••o 
constantemeuts tem praticado ; h··\ precedentes 
qua justitidl.o a concessão; aposéntadorias têm 
sido concedidas com ordenado por intdro, ainda 
na bypotbese figurada pelo nobrA deputado. Eu 
cit:trni ao nobrtl deputado do 1-iaully a apo
sentadoria concedida, e concedida justamente, 
muito justamente ao ::)r. visconde dll Congonhas 
do Campo. 

O SR. SouzA RAMo~:- Com 70 annos de idade, 
e mais de 50 arwos d~ serviço. 

O Sa. LIMPO DE Amu;u :- Log•J, desapparece 
o argamento do nour<J d•·put>ldo. A questão é se 
ha justiça em so concedtlr a aposentadoria ou 
porque os magistrado~ tenhãu 70 aunos de idad~, 
ou pori.Jue tt! nhào feitu s.:rvi.;os importantes, ou 
pot· outros motivos que o governo e as camaras 
reconh<lção attendiveis. 

Eu já disse ao nobre deputado qua justa e 
muito j ustamentoJ foi apostmtado nn supremo 
tribunal de justiça o Sr. visconde de Congonhas 
do C •mpo com o ord1madc por int~iro de -!:OOD,S. 
Se prevalecesse o argumento do nobre deputado 
pelo Piauhy, como dle nunca poderia recebor 
senão dou; terços do seu ordenado, visto que é 
senador, não pv<.lia ser aposentado com o orde
nado por inteiro, mas apenas com dous terços : 
eutretanto digu e rep1to (que, não sei quem foi 
o ministro que conceden essa ap•lsentadoria) em 
vbta doi longos serviços, da idade e de outras 
circun1stancias que concorrião no Sr. visconde de 
Coogonbas do Campo, que elle fui justa•nente 
aposent.ado com o se•1 orJenado por inteiro. 

Allegou t>1mbem o nul:>re deputado do Piauhy 
que o goveruo tinha recusado a aposentadoria 
a o:;~gistrados em iguaes ou melhores circum
Slllncias daquellas das tres apasentadorias di! que 
se trat•L actualmente, e apontou os Srs. Chaves, 
V;,rneck e Figut:liredo. N:io me con~ta (prido ser 
que t:u elc'te.ia enganado) que nem o Sr. Chaves 
nem o ::;r. Verne•k tenbào pedido a !!Ull aposen
tadoria. Não me consta: pod<Jrá constar ao nobre 
d~puta<.lo do Piaully, a mim não me consta. 
Quanto ao Sr. cnnselheiro Figueiredo, que é 
actualmeoto prestdente do tribunal supremo de 
justiça, consta-me que pell10 a sua apostlnta
doriE&. 

O Ss. FERRAZ:- Em 1838. 
O SB. Lt:w:PO DE Ana~::u : - Aceito o aparte. O 

Sr. conselhefro Figueiredo foi despachado pr~si
dente do suprc.mo tribunal de justiça, creio que 
em lts41 ou 1812; e á vista deste facto de ter 
aceitado a presidencia do supremo tribunal de 
justiça pergunt .. rei se dGve julgar-se ainda como 
prevalecendo o requerimento de aposentadoria de 
1838. En1fim, não sei ; o nobre deput~Sdo àecida. 
Ora, se estes factos que os nobres deputados 
allegão, ou são ir.teiranJente inexactos, ccmo 
parece que são os que se reft~rem á aposentadoria 
do~ Srs. Verneck e Chavés , ou não são todos 
faceis de r~solv<:r como se figura, nt:nhuma con· 
clusào póde del!etl tirar·So contr;. as aposeutadorias 
de que se trata. 

S"nhoreoJ, eis·aqui o que eu tinha a explicar. 

de mim que eu expuztlsse os serviços dos ma
gistra.tus de cuja aposentadoria se trata, que eu 
lhe déssP. as informações precisas para elle poder 
votar. Qu.aes .-ã.o as informações que o nobre 
depntado exige'! Peça, que eu lh'as darei. En
tro;tanto dtroli que estes tres magistrados são 
muiLo conhecidos, e se elles têm a desgraça de 
não serem conhecidos p,;lo nobre deputado pela 
província do Piauhy, acredite que deve conso. 
llll-,Js a fortuna dtl l!"rem conhecidos não só por 
quasi to<tos os membros de~ta c;~.sa. como pelo 
pai.:. (Numerosos apoiados.) Elles servirão sempre 
com honra e muita probidade muitos lugares 
em divt~rsas proviucias e nesta côrte. (Numeroso$ 
apoiados.) 

UM Sa. DEPUTADO :- Apoiadissimo. 
0 SR. LIMPO DE ABREU :-Por consequencia não 

du •· iJ.o que ell<Js lamentam a dt.sgraça de não 
s~ .... m seus serviços conheci.ios pelo nobre depu 
tadu, mas rodetn t'lr a satisfa•;ão no meu modo 
de pensar. 

O Sa. FERRAZ:- De terem a aposentadoria. 
O SR. LIMPO D& ABREU:- De em compensação 

disto serem muito Gonb.ecidos n•> paiz. (Apoiados.) 
P ortanto eu entendo que a apresentacão de do
cum.,ntos, pela qual tanto instii o nobre deputado 
do Piauhy, se alguma vez se pôde dispensar, é 
na oc,;asiao pr~sente quando se trata da magis
trados de cujos serviços na magistratura, e de 
cuja probidada, digo-• com toda a affouteza, 
ninguem duvida. (Numerosos apoi!ldos.) 

E' apoiado o seguinte artigo additivo do Sr. Souza 
Ramús: 

<< O governo fica autorisa:io para aposentl\r com 
05 respectivos vencimentos os magistrados que ao 
mesmo tempo fóram conselheiros de estado ou 
s~onadores, quando o raqueirào. 11 

O Sa. PuESIDENTE declam que entrará em 
discussão depoi~ de discutir o artigo da. com
misllão. 

o Sr. Silvu. : - Sr. presidente, eu prestei 
bastante attenção uos argnmtlntos qu.e se tém 
produzido, pró e contra, a respeito da questão 
que nos occupa. Tem ell•\ por fim a nposentadoria 
ue tres magistrados do supremo tr1bunal de 
justiça. Para e~t'ls aposentadorias é uecessario 
inda~ar se existem regras a reKpt!ito, ou alguma 
leRi~lação, porque, se existe lc~tslaçii.o, nenhuma 
duvida devo subsi8Lir sobrtl a t>ua observl\ncia, 
no ca~o de qu~ existiio a favor delles 11S quali
dades ou predicados que as leis exigem ; se 
porém não existtl lei, fic;~.ndo t\ casa o direito 
de decidir, eu julilo que ha de sempro observar· 
se que as apo~ent,ulorias teriio lugar ou dellt.•lráõ 
tle ser levadas a elfdto segundo a maior som1na 
de affeição ou desafftição que qualquer dos pre· 
tend<mtes á aposentadoria possa reunir ou con
seguir; e sendo assim, já !te deixa ver que 
transluz ou transpira a facilidade de dar·se para 
com alguns a injustiça pela negativa, e a outros 
pela concessão. 

O uubre deputado ào Pia11hy disse que esptlrava 1 

Se para formar o meu juizo :\ respeito recorro 
á lcgi>'laçào antiga, entro no conhecimento de 
que dc.us erà•} os casos ddinidos em que se 
concedião as aposentadorias: um que facultava o 
f<Lvor 011 direito á aposentadoria aos magistrados 
que tivessem mais de 70 annos de idade, e fos,em 
totalmente impossibilitados de continuar a exercer 
o seu emprego: e outro que a conferill, em honr~ 
das letras, aos professores que contassem _25 
annos de serviço, provados pela constante prat1ca 
e exercício do magisterio. Nenbum dos tres 
s"nhor-: '1 membros do supremo tribunal R~osen
tados, comprehendido no projecto em discussão, 
pelo que é sabido e tenho ouvido dizer geral
mente, tem aquella idade. Elles a seu favor 
não podem reclamar que lhes sejào appli;:aveis as 

TOMOU a 
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di!:~posições estabelecidas a favor das letras,_ c~jo 
ma,.isterio confere, no fim do prazo legal, o duo! to 
á :posentadoria. Por conseguinte é palmar que, 
pela legislação antiga, carecem dtJ direito á apo
sents.doria. Pela tn•lderna não ha nenhuma que 
me conste tenha mareado os cases em qno possii.o 
ser aposentados os magistrados, e assim prescripto 
regras que regulem a materia. 

Mas, d~ndo de bom grado que 01 falta de legis
lação não é compativel com as solidas bases da 
justiça, que os ma~istrado~ que não ti v~ rem 
os 70 anuo~, e physica ou moralmente forem 
impossibilitados de coutinuar no seu emprego, 
fiquem sem a recompensa de seus serviços, e 
sejão condemaaJo; a .supportar o peso das neces
sidades, cuwpre adaptar as disposições das leis 
ana.logas que não o nlvitre, para regular a mataria, 
e então cada um membro da casa decidindo por 
sua convicção, tem a affeição ou dosaff~içào 
campo vasto para sP.u desenvolvimento. Tomando 
eu por base ou norte uesta, e em todas as 
qu~>stõe~ identícas a opo~entadoria do:> professores 
pelo direitu antigo. estabelecido pelo decreto de 
3 de Setembro de 1759 e 27 de Outubro de 1813, 
e a que regulou os tlireitos dos conselheiros de 
fazenda que não forii.o empregados nas repartições 
creadas pela lei do th~so;uo que mandou aposentar 
com ordenado por i11teíro ao.> que tivessem mais 
de 25 annos dl" serviço, e que perdêrão 05 seus 
empregos pela nova or!.(~~ouisação, diminuindo-se 
o ordenado proporcionalmeute aos que tivessetn 
menos tempo de serviço, não estou convencido 
que qualquer delles tenha estes annos de ser· 
viços, faltào os documentos que me íostruão, e 
sem elles não :>ei como possa proferir o meu 
voto; sem estes esclarecw1entos estou embara· 
çudo, e na falta destes meios tenho de recusar 
o meu Apoio. São os documento~ que produzem 
a convicção, qu.; desterrão tüda e qual •.1uer duvida 
que traiJquilllsão a consciP-ncia ; !!em elles é pôr 
em perigo a decisão de qualquer ca11Sa por mais 
justa que seja, que tenha de ser decidida pela 
casa. 

Se allegou, Sr. presidente, que não era costume 
remetterem-se á casa documentos comprobatorios 
dos serviços; um do,; Srs. deputados que im· 
pugnou o project<~ de resolução contestou isso : 
niio ~ei pois como rne decid:l, todos são --:ie muita 
autotida-.le e respsito. Estou bem convencido que, 
quer seJa ou não col!tume, eu não posso conferir 
o meu voto sobre tal objecto, sem que tenha 
pre9entes ou ouça a leitura feita na casa, dos do
cumentos comprobatorio~ dos Sllrviços d•3 qualquer 
e do temp;> decorrido. Eu con>idero elle~:~ de tal 
necessidade, que não se póde prescindir de .. ua 
apre~ent•<Çà\l : elles vêm a ~er a luz que de
monstra a sua justiça e difficulta taes conc.;ssões, 
sempre onerosas aus cofres. 

Se disse, e eu reconheço, que os decretos de 
aposentadorias têm a seu favor a presumpç:1o de 
serviços. Não disputo, e nem é licito pôr em 
duvida essa pre:;umpção; mas como na falla de 
lei que regnle as ãposent,,dorial!, têm ellas de 
merecer, segundo a constituição, a sua ~<ancçà<J 
ou approvt~ção do corpo legislativo, ninguem 
~isp_utará o d1reito que este tem de exammar a 
JUStJt;a da aposentadnria para negar-lhe ou pres
tar-llle o seu consentimento, direito que é 
essencialmente inherente ás suas facu.ldades, 
porque tambem a seu cargo tem o de decretar as 
despezas e lançar impo>to~, e U!\O deste direito 
deve sem duvida ser exercido só•nente para as 
despezns necessarias e justas, e não para onerar 
o cofre galardoando empregados que estão em 
estado de continuar a prestar serviços ao paiz. 
Entendo portanto que não podemos prescindir de 
indagar-se a. favor do!! aposentados existem os 
annos Je serviço que a lei requer para os 
professores e empregados das extinctas juntas de 
tazen•l'l. A abstrahirmos destas considerações, 

veremos militas vaz~s P,Ste direito conferido a 
q11em em f,tcc da legislação o não tiver tambem 
garantido, como outro qualquer. 

Os precedentes da approvação das aposentado
rias sem documentos que comprovem os serviços, 
já declarei á cnsq qt1e não serve de regra ou 
norma para o meu voto, nem estabelece algum 
direito que nbrigatorio seja á camara dos Srs. 
dcput:1dos. PL'rtanto, eu nã.o posso prestar o meu 
voto a favor do projecto, pois na falta de es
clarecimentos, antes quero proferíl·o a favor do 
th<J;;ouro, isentand•>-o do oous da aposentaclorta 
que do~ aposentados, au~mentando a:~sim a 
escala dos ap.,~entados, e facilitando a outros 
o mesmc favor. Esta d ifficuldadtl cresce ds ponto, 
Sr. presidente, á proporçiio que se não pôde 
duvidar do que Stt diz qu~ dous dos aposentados 
estiio mui vigorosos e robustos para contiuuar 
a prestar servi~.os na magi:~tratuPI ; e o outro 
senhor que, comquanto padeça enfermiJades cbro
nicas, ~ontinúa no exercicío da procura·loria 
fiscal . Ora, sendo assim, que razão, que justiça 
ha para se tirar á magistratura tão hnnrados 
membros? Têm ellcs algum impedimento pl.Jysico't 
Nenb11m. O que tem exerce emprego publico: 
t.êo~ elles os annos de ~erviço não interrompido 
na magistratura? E' o que se não prova. Tem 
lllles a idade de setenta annos 1 E' o que se nega. 
Como pois rec<>nhecer-se o direito á aposentado
ria, estabelec'lndo-se tão injusto como fomesto 
precedmt~? Até onde chegará tanta liberdad~ nos 
dinheiros publicos, tanta generosidade e beue
volencia em pura pe;rda e prejuízo dos cofres e 
oppressão dos contribuintes ? Não é facil de 
prevE:r. 

Defendendo -se o projecto, foi um dM argu
mentos produzidos que havia incornp,•tibiliuude 
no exercício de membro do supr,.,mc tribunal de 
justiça com outro emprego que não fusse o de 
membro do poder legislativo, e que sendo os 
aposentadcs conselheiros da corôa, se lhes devia 
conceder a apo,;entadoria. E' e:tactame .. te, Sr. 
presidente, do< lei de 18 de Oatubro de 1827, que 
creou o supremo tribuual de justiça, que tal 
doutrina Sl'l deduz. Prohibe ~'<lia que os membros 
do supremo tribunal possão ex~rcitar 'llgum outro 
empre~o que não seja o de ruernbru do poder 
legislativo, e igualmente accumular ouLro algum 
ordenado. 

:.lotas quem dirá que os membros do suprPmO 
tribunal não possiio ser nornPa.;to~ conselheiros 
da corôa ? Eu não descortino essa prohibiçào : 
el\es podem s~r nomeados ; mas de fórnta alguma 
eXP.TCt!r os do•1s ·~mprego~, o de 1uembt·o d•• su
premn tribunal e o de cuns,;lbeiro : a prohibição 
versa sobre a accumulaç:io do exerciciu e or
denado de ambo!l; e é tão explícita a l~gislaçiio 
a tal re~peito, que part~cP.·mP. não St!r licito J>ór 
em duvrda que +'Ssa é 11 si~nificação que <'Xprrme 
a palnvra u exere•tar" qu~ u lei •3rnpre~a. Mas 
dalli não se pódtt deduzir que ipso facto os membros 
do supremo tribuu:ll act!!tando •:mpr•:go, que não 
seja o da membro do pod•.<r legi~lauvu, tenll<lo per
dido os seus lugartls : pelo contrario, ent••ndo que 
a prohibiçãn t1_o ex~rcicio ·~:1o póJ~ importar na 
lingua~P.m da JU~t•ça e d1re_1to a p~raa di) emprego, 
e sim que de1xa o exerclClll do mesmo para occu
p!ll-o quando ce,sar o imptldimento, e ~tl continuar 
a subshtir no e:x.~rcicío do emprego i ncompativel, 
esta subentendido '-JUe essa. prefereneia contiuua 
a príl.'al-o do ordenado de membro do sup1·emo 
tri!Ju,,al, e por con~eguinte é innegavel que fica 
ad libitum a<l membro do l'upremo tnbunal avaliar 
se Ih~ ~ vanta}Ho aceitar o ernpreg•J, com que é 
honrado pela coníian<;a. d& .:.oró''• ou não, e pedir 
a sua. demissão, quando o l!cja,e julgue ser-lb.e mais 
conveniente. 

UMA Voz:-Mas i;;,o não é possível. 
O Sa. SILVA: - P~~orece-me que não ha difticul· 
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dade, nt:m coaeçào alguma, \\ntes muita possibili
dade_ Se não é licito recusar a confiança da corôa, 
exerça o emprego de cunselheico, mas tambem não 
vença o "rdena•1o de membro do supremr, tribunal, 
quer, como nurner~~rio, quer como aposentado, 
porque a lei respec::tiva o pro!Jibe, e a nossa se 
nã,, conforma com tal doutrina. 

Outro urgume1•to produzido a favor foi que os 
spo,oentados tinhão r"levantes e longos serviços 
prestadcs ao paiz, e da grande itnportancia. Não 
contesto a verdad., da propo~ição. Não posso 
s•~ppór o c0ntrnrio, estou que tMsim s~ja: o que 
quizen ver expllclldn é Sfl e;;ses serviços ,;ão de 
ma~istratura, se forão não mterrompidos, porque 
entt~ndo qu~ a apnsentadoria 1HJS magistrados não 
p,)Jendo s!lr senão a reco1upensa do E-Xercieio dos 
ao nos de serviço pr;>scriptos pela lei, misr.er é 
que sua prova seja s11liente, que se d€monstre têl-os 
prestado, e assim :<atisfeit<::~ aos requisitos d4 lei. 

Faltào·nos esses e~cbrl!cimentos, por conseguínte 
não sei como os julgutl. Mas pelo que pude con
cluir da discus~ão é que esses serviços nào são 
tod~s ~e magistratur~. e sim dtl diversos empregos: 
ouvi citar os que haviào prestado ora nas prasi· 
dencias, c.ra nas divorsas pastas Q116 por v~zes 
occupárào e em qull todtlS .,ues prestárão rele· 
vaotes serviços. Ora, Stl niio é a aposeutadvria 
pel<>s serviços pr~stados na magistratura, é fóra 
de duvida a ill,;gitimidade da aposenta.doría qae 
se pretende apprHvar a est&s empre!{ados, a favor 
do~ quaes niio militando nem a idade de 70 aonos, 
nem o exercicio de 25 ann•)~ da serviços, nt:m 
impedimento al~um pbysico ou moral que impos· 
sib1líte de continu:u no mesmo empreg;> e a 
servir em outro, é claro que nenhum direito têm 
a serem aposentadr)s. Se porétn os relevantes 
serviços por elles prestndo:s impoem obrigação ao 
governo de recompensal·OB ; se elles niio po-iem 
desobrigar-nos de dar-lht.s ess~ recoHhecimento 
publico, venhi\o os document•JS para esclarecer-nos: 
saiba o paiz os fundamentos e a razão por que 
com ju~tiça a camara approvou taes mercês 
pecunhlrias: sailio á luz dl) dia e m"' esclareçiio, 
que eu não duvidarei pre!!tar rneu frac" apoio. 
Ma5 tambem seja a resoluçiio concebida em outros 
t~rmos: empregue-se a iiXpre;.;são propria de pen
sões ; pois 4ue só elle é a privativa de conf~rir 
mercês prop: ia mente pecuníarias, qu11ndo as bono· 
rificas não bastem para galardoar os serviços 
prestados ao paiz_ Nilll (, só o dinheiro, 1\ moeda 
da recompensa dos serviços extraordinsrios; de 
ambos se use com parcimonia e ju~;tiça para 
serem rodeados de esp\flndor e deYido apreço. 
Tenho assim, Sr. presidente, justificado o meu 
voto approvando o . adi•~mcnto proposto pelo nobre 
deputado do Piauby, e de tudo quanto hei dito 
a re.~peito da tilBoluçiio concluirei que c<> mo 
aposentadoria nego o meu voto, e como pensão, 
quando se substituísse o termo, o recusaria tambem 
p,mquanto não fosse conveur.ido dll sua ju~tiça. 
Voto portanto eontr' a resolução. 

Julgada a mataria discutida, é approvada a 
J'eSoJução, 

Entra em discussão o artigo adàitívo do Sr. 
Souza Ramos. 

O Sa. N. M.tCHADo propõe que do artfgo addi
tivo se faça uma resolução separada. 

Depois de breves otoservações dos Srs. Souza 
Ramos e Ferraz, é approvada ~proposição do Sr. 
Nunes MRcbado, e em seguitla ü Sr. Souza R~ mos 
pede e obtem licença para retirar o seu artigo 
additivo. 

A resolução é adaptada e remettída a commissiio 
de redacção. 

PENSÕES A. D. lllARlA CAROLINA DE A.Ll4ElDA E CASTRO 
E D . LUlZA CANDIDA D4 NOB:QEGA liAB'20S4 

E11trão em diseussãú e são approvildas sem 
debate as seguintes resoluções vindas do senado: 

" Art. 1.° Fica approvaJa a pen>~iio anoual de 
3008 concedida por decreto de~ de Agosto de 18.J..J. 
a D. li-faria Carolina de Almeida 8 Ca11tro. viuva 
do major graduado do lo batalhão dt: artilharia a 
p •\ José c .. rrêa de Castro, e !lUaS duas filbas 
ruenores Augusta e Candida, tm attenção aos bons 
serviços militares prestados pelo mesmo major 
por espaço de 17 annos. » 

« Art igo unico. Fica approvada a pensão annual 
I'IP. 300S concedida a D. Luiza Candida da Nobrega 
Barbosa, viuva de J oaquim Alves Barbosa, pelo 
d tlcreto de 2 dr. Ago~to dt! 1844, em plena r i! mune
ração dos serviços de seu finado marido no lugar 
de official da l:'ecretaria da camara dos depu
tados. » 

PA.GA.!otENT<> A MIGUEL TAVARES 

Entra em dis~:ussão o projecto mandanào pal!"ar 
a Miguel Tavares a importsncia de um n~~ovio 
apresado por l11rd Cochraue. 

O Sr. Sou:.oa e 0Uvelr;1:-Crei•l que estare· 
sr.luçã.o entrou em dis~:-ussi\1, no anno pa~sado, 8 
qu~por um adiamento q11e se requereu 111la f(li t\ 
commitisão da justiça civil par~ examinar o nu· 
goc10, e declarar sa estavii.o esgot11llns todos 011 
recursos da fazenda. Requlliro pois ao Sr. la secre· 

. tario qua me d11clare se exi»te na casa o paroc~>r 
desta coaunissiio. 

O Sn. DIAS I>& CARVALHO : -Vou mandar pro
ceder aos exames necessarios. 

A discussão tica adiada p~la hora. 
Levanta-se a sessão á 2 1/2 horas. 

Sessão em 6 de Julho 

PRESID!i:NCIA. :0~ SB. MUNIZ TA.VAR:&S 

Sl1M1l.~RIO. -Expediente. -Requerimentos. Dis
cursas das Srs. Antao e Urbano. Negocias de 
Pernamlmco. -Ordem do dia.- Re{Qr"ma da 
?_Ua,·da nacional. DiscussãG do:: arts. 32, 33, 
31, 35 e 36. Proposição de adiamento. . 

A's 10 horas a 3/4 da manhã abre-se a sessão e 
lê-se e approva-se a act11 da antecedente. 

EXPEDIENTE 

Remette -se á commissão de e:>tatistica o reque
rimento dos moradores nos sertões dos rios Ca
cangala , Marialle e outros pQntos adjacentes , 
ácerca de um projecto alterando os actuaes }imites 
entre a província do Rio de Janeiro, pelo lado do 
municip1o de Campos e a de Minas Geraes. 

A' commissão de marinha e guerra, o r~queri
mento de José Antonio Pereira Adrião , t11nente 
reformado de 1• linba do exercito, queixando· se 
lla sua reforma sem causa justa. 

Não ha mais expediente. 
Lê ·se e entra em discussão o seguinte: 
« Tendo fallecido o deputado pela província do 

S. Paulo o Sr. Francisco Alvares Machado de 
Vasconcellos, requeiro que se officie ao governo 
para mandar expedir o diploma a quem competir. 
- Gaviao Pei:coto . ,, 

o Sr. Antão:-Oomo a camara tem adoptado 
o estylo de indicar qual o deputado supplente quo 
deve ser chamado, julgo acertado que, ou o nobre 
depu,ado faça esta declaração, ou seja o requeri
Diento remettído á commissão respectiva para e11te 
fim. 

O SR. PBESlDBNrE:- Se s csmara não se oppõe, 
vai o requerimento á commissão de eouatitui.ção 
"poderes. 
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São lidos e approvados os dous !!egnintes reque
rimeutos do Sr. Silva: 

a Requeiro quP. •e peção ao governo com urgencia 
as seguintes informações: 

a 1.• Que numero de cautelas das emittidas 
em 1838 na occflsiiio do resgate do cubre em Ser
gipe existem verificadas verdadeiras e estão por 
paf!IH? _ 

« 2.• Qllal a importancia das mesmas e a rszao 
por Que não têm sido pagas? • . 

<< Rio, 4 de Julho de ltH6.- S. R.- StZNI .. J) 

« Requeiro que se peça ao governo com nrgencia 
a seguinte informação: 

a Que quantia" das votad.a;:; nas leis de orça
mentos anteriores para melhoramento das barras e 
phar6~s farão applicadas á província ~e S~rgipe, 
e se devidamente empregadas ou tao somente 
recebidas.- S. R.- Silva. 11 

o Sr. Antão:- Pedi a palavra, Sr. presi
dente, para ma~dar. um requeri~ent_o ~ mes:l 
pedindo que sejao 1mpr<>ssas e d1stnbu1das as 
relações do!' creditos de exercícios findos que 
tem sido remettidlls à casa po3lo governo, El ao 
mesmo tempo qu~ acompanhe e<tas relações uma 
tabella que demonstre as quantias pertencentes a 
cada um dos exerc\cios. 

Sabe V. Ex. que a pratica do corpo ~P.gislativo 
a respeito de exercicios findos tem s1do que o 
governo apresente as relaçõ~~ acompaahadas da 
proposta do respectivo credito. De,;la pratica 
pareceu desviar-se a administraçã•>, e ~u entendo 
que este desvio não é mui to convem11ntr, nem 
muito conforme (l boa regularidade que deve guar
dar-se nesta materia, e por it>so assentei de apre· 
sentar este requeri_mento .. Niio me parece, .~r. 
presidente, como )li o d\sse em outra occas1ao, 
que se deva adoptar o syst~U?a de serem con~em· 
plados os creditas de ex~rctctos lindos nas le1s de 
orçamento. V. Ex. Rabe que os creditos de 
exerciciOs findos não expírão, findo. o anno, como 
acontece ás leis do orçamento: continua-s'! a 
fazer as despezas que elles autorisão até que s e 
extinga o credito ou até que passe o prazo da 
prPscripção de cinco anoos. 

Uma outra razão accresce, e vem a ser que, 
votando-se ann1talmente receita correspondente á 
des!Jeza de um anno, não se pôde fazer applicação 
da reCAita do anno financeiro para pagar d~speza~ 
de annos anterh res . Ora , est>lndo nó!'. fazeudo 
esforços , trabalhando para equilibrar a d.osp~za 
com a receita, não sei como introduzir um outro 
systema que, bem longe de uos trazer a este 
resultado, nos lançará no cahos em que esteve 
esta materia em tempos anteriores. Entendo, 
pois, que o systema de exerci cios findos deve ser 
seguidu e obs.,rvado até que obtenhamos a regula
risação de nossas finanças. 

Tambem julgo que se tem posto de parte uma 
outra medida legislativa qae é o complemento 
dest'outra, e vem a ser a proposta que o governo 
deve fazer quando apresenta os balanços _para rea
lisar as contas de cada um dos exerclctos. Com 
estas leis de contas nós veremos se toda a de,..peza 
se tem realisado, se todos os creJitos que se t~m 
votado têrn sido esgotados, ou se é índispensavd 
qualquer outro cr.,dito supplementar; e assim 
poder-se·ha regtllatisar convenientemente a rlespeza 
e receita de cada um doa exercicíos, Para po
dermos obter este resultado, não nos devemos 
separar da marcha até aqui seguida, isto é, de 
vot.i : :nos os creditas de exercicios tiodos separa· 
damente. Todos os nobres deputados sabem qne 
nos credítos ordinarios, passados 18 mezes, ficão 
annullados aquelles que nã.o têm sido applicados 
effectivamente até que o cvrpo legislativo vote 
os novo11 creditos de exercicins findos ; portanto 
não nos podemos desviar deste systema sem 
transl.orno. Não se pôde mudar a legislação feita 

pelo corpo le~islatlvo a este respeito sem grave 
confusão, sendo a principal s doutrina qufl se 
quer estabelecer de se pagar exercidos fiados com 
ra<:ursos •lO anno fin·,nc.;iro corr~nte. O sy~tema 
J<! exerciciüs finJos d oJtermioa expressamP.ntll que 
nã '' se fação re~ursos de um auno despnas per
tenc~nt~s a annos at~teriores, e portanto, apre
sentando este requerimento, previno â casa que 
é miuba ioten•;fio pe..Jir desàd ja que a commis.•iio 
respectiva apresente os projecto:: para se conceder 
credito,; de exercicos findvs conforme tem s1do a 
pratica até o presente. 

E' lido e approvado o seguinte requerim ento 
do nobre deputado : 

« R"queiro QUe todas as relações de credores 
de exercici()s findos que f<Jrão rernetti•ios á can1ara 
pelo governo sej,i•J impressas e distr1buidas, 
acompaub.adas de uma tabella que demonstr~ . as 
quantias quil pertencerem·a cada um do,; exerc~cJOs 
para os quaes se pedem esses credrtos espec1aes, 
e quando esta não tenha s~do remet~ida p_el_a 
repartição compele~rte, reque1ro que SeJa solici
tada. 

" Paço da camara dos deputadvs, 6 de Julho 
de 18J6.-J. Antão. l> 

E' tll"l'lbem approvado o saguinte requerimento: 
« Ex.ijão-se do governo, pela repartiçiio compe

tente os seguintes Jocumentos e inforCJações : 
a 1:• Cópia de uma r<! presentaçiio dirigida 11.0 

"'O~erno imperial p;;la assembléa legi!dativa pro
~incial de Matto-Gros;;o, Cllntra :l admính;tração 
do actr11\l presidente da província, o parecer do 
cons.,lho de estado a respeito, e a r.esposta do 
mesmo presidente. 

" 2. • TtJda a correspondencia o:fficial daquella 
província ácerca das eleições de juizes de paz e 
camara municipaes ultimamente ftJitas naquella 
provinda,_ Pm cons'lquencia_ da l"i provinc1ai que 
reduzio a <tou~ annos a duraçao destas atltor!dades, 
e b"m as::im u:n ~x.,mp!ILr .!aR ref•lridas lei s . 

" :3.o Cópia do o:fficio do presidente da _provinda, 
quei:undo·se do pr-)cedrm ~ nto do colleg-1o eleitoral 
da capital por ~ccasi:'io da~ ul!imas el~içõt!~ pro· 
vinciaes, e pedmdo aut• >f!Saçao parfi tufiutr ad
minilltrativamente sobre o resultado de taes 
eleío;ões, e finalmente o parecer do procurador da 
cor0a a respAito. 

« 4.• O officio do presidente, pedindo ser auto· 
risudo · a empregar nos pontos mais n~motos da 
província, ou fazel-os remetter temporariamente 
para esta eõrto3, dous officiaBs da pnmeir~ Hnha, 
não obstante se rem ~stes deputados provmctaes, 
e o aviso do rninisteno da guerra a seUlelhante 
respeito. _ . 

« 5.• As razoes em que se fundou o presidente 
para demittir ao coronel .chefe de lPgiã~ de_gu~r.da 
nacional, quando por \In provmc1alllao v1tahc!os 
os postos de o:fficiaes da mesma guarda, e o mottvo 
porque foi e continuou ella suspensa em toda a 
província. 

u 6.• O motivo porqu'l acaba de ser suspensa 
11 camara muoicipal da capital, e adiada· prévia
mente a nova asoembléa provincial. 

'' 7 .o As razõ.;s em que se firmou aquelle pre
síd.onte para su,;pender do exerci cio de seu ~>mprego 
o comm1ssario pagador da pagadoria militar, e o 
o:fficío do mesmo presidente propondo logo um 
outro individuo para este emprego. 

11 S.o Finalmente, o parect:tr da commisgão es
pecial encarregada de examinar a gereneia da 
thesouraria de Matto-Grosso, remettido á thesor:l
rarí& pelo presidente em o anno de 1832. 

n Sala das sessões, em 6 de Abril de 1846.
Carnalho. » 

o Sr. Urbano :-Sr. presidente, eu t~nho 
de offer~cer á consideração da camara um reque
rimento. Proponho-me, Sr. pre,idente, a um fi.?" 
muito nobre, que vem a ser defender a reputaçao 
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J.e um cidadão respeitavel, de um digno servidor 
do estado; refiro-me ao julgamento proferido 
ultimauumte no tribunal dos jurados da província 
de Pernau1buco a respeito de um artigo que in
juriavll e calumnillva ao presidenttl úaquella pro· 
vincia. 

Eu, Sr. presider1te, não desconheço que esta 
discussão talvez tenha de ser calorosa contra os 
meus desejos, pois que e~ quizera que ella fosse 
fri:l, que os nobres deputados qua neHa quizessem 
tomar parte consultassem unicamente as suas 
consciencias, os princípios de justiça, para por 
elle se guiarem : fdizmente, porém, receio que 
a discussão se torne animada , porque tenho 
observado qut! os nobres deputados da oppOllição 
não perdem occ11sião de lançar sobre nós recrinli
nações. Eu portanto pe.;o aos nobres deputados 
que haverem de tomar parte na discus:;ào que se 
contenhào .... 

O Sa. SouZA R.!..\IOS:- Pois principie por dar 
o exemplo. 

O Ss. Ua~t.NO :-.... que se contenbão nos 
limites que o decoro parlamento t~m prescripto. 
Eu prometto aos nobres deputados dar o exemplo ; 
prometto-lhes entrar nesta discussão com toda a 
calma, com todo o sangue-frio. 

Tenho, Sr. presidente, Je fazer uma outra 
declaração prévia que vem a ser que no re· 
querimento que vou apresentar A casa nenht1m 
resaibo ha de opposiçiio, porque, como a ~;:amara 
sabe, eu declarei, prometti ao gabinete actual o 
meu apoio : continúo ainda a prestar·lh"o, e 
prestai-o-hei emquanto neste gabinete se conser· 
varem pessoas que me merecem a mais plena 
confiança. 

Principiarei, Sr. presidente, expondo a maneira 
por QUil foi org:misado o tribunal dos jurados. 
O juiz municipal que presidia interinamente a 
esse tribuual convocou o jury para o dia 18 de 
Maio. Note a camara aue esse dia era o marcado 
para a eleição de senadores ; não era o dia das 
sessões ~reparatorias da eleição, era o dia da 
vot:1ção, dia por consequencia em que os eleitores 
devia..) estar no- collegio eleitoral desde pela 
wanhi:i até concluir-se a apuração. Talvez, se· 
nhores, a alguem pareça indifierente esta circum· 
sta.ncia, mas eu não posso deixar de dar-lhe 
todo o peso, por isso que não era certamente o 
dia mais pruprio para a convocação do tribunal 
do;: jurados aquelle em qu'.l :tuasi a totalidade ou 
a grande maioria dos juizes sorteados erão elei
tores, e por consequencia estavão occupados. 
Não hav<!ndo motivo algum publico que exigisse 
esta urgenci>•, podia o dia da convocação do 
jury Stlr a 19 ou a 20, ou em outro qualquer 
dia : portanto. bem se pôde achar nisto um meio 
empregado para o fim de verificar falta de grande 
numero de sorteados. E, Sr. president~, foi 
realmente o que aconteceu: a maioria dus juizes 
de facto sorteados era de eleitores ; forão para 
a eleição, e não havendo numero suffi.ciente para 
compôr o tribunal, apresentou-se um dos juizes 
(pessoa cujos . sentimentos de hostilidade .contra 
o presidente da província são muito C.Jnhecidos), 
e propôz todos aquelle:> que devião ser chamados 
para sub:;tituir os ausentes. Essa pessoa é nada 
menos que um empregado da alfandega que pro· 
cedeu desta maneira para enxovalhar o presidente 
da província, delegado do governo. Organisado 
assim o tribunal, bem vê a camara a maneira 
parcial, a maneira, póde-se Jiz6r mesmo, facciosa 
por que elle fvi composto. Passemos a examinar o 
merecimento do julgamento. 

Sr. presidente, o autor do artigo chamado A 
responsabilidade não Rpresentou prova de natu
reza alguma, nem documental, nem testemunhal 
para pro?ar as imputações. Existe nos docu
mentos que farão publicados no Diario Novo e 
transcriptos no Jornal d<> Commerc\{1 uma certidão 

passada pelo escrivão do jary, na qual se declara 
que por occasião dest"' julgam~nto não se apre
sentou uma só testemunha, nem mesmo cópia 
ou certidão de uma ordem ou portaria da pre
sidencia á. o;xcepçào de uma unica que mandava 
adiantar ao Sr. coronel Martins a quantia de 
·kOOOS para ir· occorrendo ás despezas que tinha 
de fazer na ilha Je F~rnando. Ex.istem tambam 
documentos , cuja ltlitura não fuço para não 
cansar a camara, dos quaes se mostra que foi 
costume nunca interrompido adiantar ace comman
dantes que vão para a ilha de Fernando algumas 
quantias para irem occorrendo á~ despezes; e o 
mesmo Sr. coronel Martins no tempo do Sr. barão 
da. Boa-Vista teve o adiantamento de lO:OOOS. 
(Apoiados.) Todos os comrn:tndant~s de força ern 
todo:> os tempo~ que na província .dll Pernambuco 
têm de sahir da capital levão sempre dinheiro, 
para uma necessidade imperiosa. para ir occor
rendo ás despezas que se apresentarem imme
d iatamen te. 

Senhores. esses 4:000S que o períodico aec11sado 
di?.ia que tinh•'io sido meios de facilitar ao Sr. 
coronel Martins a compra de generos para ir 
negociar na ilha da Fernando, forii.o entregues 
ao almoxarife daquelltl presídio, como condta de 
uma certidão, e entregues na presença do ante
cessor do Sr. Martins (o Sr. Gomes Leal), o 
qual em uma carta responde ao Sr. coronel Mar
tins que com etfeito tilllla entregue esse dinheiro, 
e que elle havia assisticlo a es,;e recebimento. 
Eis-aqui a certidão allthentica, vinda da ilha de 
Fernando. (L~.) 

Ora, em vista disto, não tendo o accusado 
apresentado uma ~6 ordem, um só documen~'l, 
não tendo apresentado uma só testemunha em 
que podia fundar-se o jury para decretar uma 
sentença tão iníqua, uma sentença de gravidade 
tão grande como é reputar um empregado publiço 
prevaricador ? · 

Mas, Sr. presidente, se não existio prova que 
autorisasse este julgamento, eu mostrarei que 
nem ao manos as allegações do deftJnsor do accu
sado podiiio autorisar este julgamento. Eu trago 
aqui a defdza do periodico accusado, feita pelo 
redactor do Na;a1·eno, o Sr. Borges da Fonseca 
(oh! oh!), e publicada aqui no Mercantil. Ve
jamos, senhores, uma vez que não ha provas, 
quaes forão os factos alleg>~.dos para. provar as 
i •uputações. (L~.) 

Ora, eis-aqui motivos apenas allegados para 
provar taes imputações I Estes motivos são que 
o Sr. Martins da outra vez tinha negociado, que 
todos os commandantes negocião ; logo, o Sr. 
presidente que lhe mandou adiarttar 4:000$, era 
interessado no negocio I Ora, senhores, ha cousa 
mais risível ? Quando um tribunal do jury corn 
semelhante:~ allegações quer lançar o ferrete da 
ignomínia sobre u•n empregado honrado, ha nada 
que possa revoltar mais ao homem de bem ? 
Entretanto eis o unico facto que a defeza apre
sentou para provar esta imputação I 

Vejamos agora, Sr. presidente, os factos al
legados para provar uma outra imputação: estes 
factos são ainda ma1s risíveis. ( Continúa IJ 
ler.) 

Eis-aqui o facto trazido no jury para provar 
que o Sr. pres1dente da província tolerava crimes 
de seus subordinados I Um facto desta ordem 
não autorisou a declaração do jury de que tinha 

· havido negligencia da parte do presidente t>m fazer 
com que os empregados publicos cumprissem o 
seu dever; não, a .decisão que deste facto resultou 
foi <jUe o Sr. presidente da provincia para pro
mover interesse pessoal seu tolerava crimes e 
defeitos nos seus subordinados: e pergunto , 
quaes forão os crimes que tolerou T Qual foi o 
interesse pessoal seu? Foi o seguinte: consentia 
que o Sr. Lopes Gama não fosse ao lycêo, e não 
obstante recebesse seus ordenados! Ora, senhores, 
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quando se vê que o tr!bunal do ju_ry lev~do por 
um espírito reprehens 1vel de partido, nao pre
zando a propria honra ( porque o individuo que 
preza a propria honra não baratêa assim a honra 
alheia 1 (apoiados), procura con-1 julgamento de 
tal ordem den~grir a reputação de um empr~gado 
honrado . ... Mas, Sr. presidente, continuemos. 
examinemos a parcialidade c-:~m que se comportou 
o presidente do tribunal. 

O que fez este presideute ? De que maneira 
redigio elle os Quesitos sobrt~ os quaes d.:vta o 
jury responder? Pensa a camara que esses que· 
sitos assentArão sobre factos positivos allegados 
na defd:a? De modo nenhum ; esses quesitos 
forão feitos todos de uma maneira obsc11ra. O 
Sr. presidente do jnry pergunto11 :-Está provado 
que o presidente da província par11 promover 
interesse pe~soal sP.u toierou crimes de seus subor
dinados T- Mas não ile lemb~ou de qualificar, 
de definir qual era o interesse pessoal do presi
dente, nem de particularísar os factos ou crimes 
que elle havia tolerado: contentou-se com fazer 
uma pergunta assim em abstr acto, pau responder 
á qual o jury não tinha dados nem motivo 
nenhum . E ainda foi mais longe a parcialidade 
do presidente do jury, porque toleron que com 
todo o escandalo do decoro da tribunal, com 
escandalo da moral publica fossem, inslll tad11s 
pes6oas n1nito respeitaveis que nenhuma rehçào 
tinh!io com o pro..:esso de que se tr11tava. Con
sentia, por exemplo, que se chamasse hotnem 
debochado e torpe a um cidadão respeitavel que 
tinha merecido por muito tempo a confiança da 
corô&. Consentio que se chamasse ao nobre ex
ministro do imperio, o Sr . José Carlos, o maior 
!1os crimínoaos; e, o que é mais, Sr. presi
dente, consentio que a audacia chegast~e a ponto 
de oft'ender a familia imperial {apoiados) ; oft'ensa 
de uma tal gravidade, senhores, que não posso 
de maneira nenhuma reproJuzil-a na essa, mas 
q.uem quizer léa com attenção o. ·;•,(ercantíl onde 
foi publicada essa defeza, e eonvencer-se·ha do 
que acabo de dizer! 

Sr. presidente, uma vantagem tiràmos todavia 
dest~ julgamento : os nobres deputados estarão 
lembrados que comnosco se queria fazer jogo t.le 
um periodico publica.io em Pernambuco com o 
titulo de Nazareno ; queria-se fazer passar •U 
doutrinas desse periodico por nol!sas ; entr~tanto 
o seu redactor foi o advogado que se apresen· 
tou no jnry ; deu o espectaculo risivel de se 
estabelecer a B()lidariedade de uma opposiçào 
monarchica com a opposição democratica ! Como 
principia a defesa ? Vemos esse individuo, re
presentante sem representados (apoiados), porque 
elle não pôde ter representados em Pernam
buco (apoiados), vê se esse inculcado represen
tante de uma opposição democratica que não 
existe, declarando-se o.lli11do. solidario com a 
opposição monarchica, para defender os seus 
joroaes chamados á responsabilidade. CO!IClui
reis dahi que não somos nós que provocan.os 
esse individuo para baratear os insultos que 
tem constaotemente dirsgido áquelle que deve 
mer.ect>r todos os brazileiros o mais profundo 
respeito. (Apoiados.) E. Sr. presidente, o que 
mais me admirou foi que aqui mesmo na córte 
uma folha da opposíçã.o applaudissa essa risível 
solidariedade da monarchin. com a democracia, 
da opposição democratica com l\ monarchica. 

Mas, senhores, que moralidade pôde ter um tal 
julgamento, quando os n1esmos juizes, creio que 
no dia immediato, absolvêrão com a mesma so
lemnHade, com a mesma sem-ceremonia, um 
outro artigo que havia sido chamado á respon
sabilidade por injuria c:ommettida contra o im
perador, na qual se havia dito que !õra por 
durer.a de eoração, por iodifferentismo, para não 
ouvir as qneix.as de seus subditos, que elle 
tinha emprehe11dido a viagem ás províncias do 

sul 1 Que admira pois qua fosse tambem absol
vido outro artigo que havia tão atrozmente 
injuriado ao Sr. Cbichorro da Gama ? Eu, Sr. 
presidente. não pud e deixar de rir-me quundo 
li P- ssa defesa, e quando vi que o presidente do 
jury sô chamava o advogado â ordem füra de 
te111po l Quando o advogado principiou, recom
mendou-lhtJ toda a moderação ; mas quando esse 
advoga.jo pronu11ciava injurias, estava callado e 
só depois àe ellils proferida~ é que tornav~ a 
recomme11 dar mod eração. 

Sr. presidente , eu s ei que um tal julgamento 
nã·.) tem mor11lidade alguma (apoiados), não póde 
produzir effeito moral nos sentimt: ntos daquelle 
que prezar a honra de um empregado publico ; 
comtudo eu julgu&i pr.;ciso esclarecer esses factos 
na casa para evitar que alguem se queira apro· 
veitar de uma s <J ntença tão iuiqua para macular 
a honra daquelle que póde estar acima de todos 
os ataques da calumnia. 

Sr . presidente, s e pl\ra um outro fim se quizer 
aproveitar dessa decisão do jury, de certo ella 
não pôde prestar senão com intenção mesquinha 
para muito pequeno espírito de vingança. (Apoia
dos . ) 

E é nesta circumstsncia que uma folha, que o 
Brazil, por exemplo, clama pela demis3ão do 
Sr. Chichorro .ja Gama '1 Senhores, eu não posso 
neglir ao governo o direito de demittir um em 
pregado publico qualquer (apoiados) ; digo mais, 
não cunh<!ÇO homem nenhum no imperio necessario, 
á excepçào do monarcha; mas tambem não posso 
entender, não posso achar just!ficavel a demissão 
de um em pregado publico que não tem para 
isso da1o motivo, e sobretudo 6'D circumstan
cias excepcionaes em 'lUe uma tal demissão é de 
signific~ção muito alttl.. (Apoiados . ) Não Mgo aú 
governo o dtreito de demittir um presidente 
qualquer; mas dig() que a demissà•> do Sr. Chi
chorro ua actualidade seria um insulto feito á 
moral publica. (Apoiados), seria uma alarma 
para toctos os homens de honra, para todos ós 
l..lomens de bem. (Apoiados.) Eu de maneira ne
nhuma a e;;p 'lro: e com<l just1ficar-s e-hia uma 
tal demiNsão '1 Seria pelo espírito de c•mcilia
çã~? Pois, Sr. presid ente, seria espírito de con
cilill.r;à•J sanceionar-se a decisãCI do j ury, destruir 
a r eputação d<~ um homem que está acima de 
todos os ataq11es da c11lumnia ? E porque t 
P11.ra satisfazer o caprichü ? ••• 

O SR. Vu.ELLA. TA.vAaEs:-De uma facção. 
O Sa. UI(BANO: - •• • de uma facção, diz bem o 

nobre dep11tado, que não respeita princípios, que 
não resp~it11. mesmo os sentimentos .mais gene
rosos de justiça e moralidade publica. (Apoi!làos.) 
Eu, St·. presidente, se estivesse Ml!ocado na oppo· 
sição para um tomem que se achasse nas circum
staucías do Sr. Chicb.orro, julgar-me-hia descer 
dl\ minha dignid :1de, julgar-me-hi•\ aviltar e aviltar 
os senLime•1tos geneNsos que todo o homem de 
honra prvfessa, se acaso aconselhasse aos m •"us 
alliados um tal julgamento. Eu pod~ria aconselhar 
a absolvição do artigo chamado à responsabili
dade, mas de certo oãeo aconselharia, ao contrario 
embaraçaria se pudesse, o julgamento iníquo que 
a opposiçâo de Pernambuco não duvidou lançar 
sobre o Sr. Cbschorro da Gama. 

Q11ersm conhecer até que ponto chegou a íni
quidade, o escandalo desse julgamen~o? O proprio 
p~riodico chamado á responsabilidade, logo que o 
foi, no numero seguinte se desdisse de tullo, re
tractou-~e de toda a sua imputação, declarou que 
não tinha feito injuria nem calumnia nenhuma a 
S:. Ex:. ; e n~o .ob!3tante _isto~ o jury declara que 
uao só essas IDJUnas {orao fe1tas, como que forão 
provadas I 

Sr. presidente, eu não quizera trazer esta dis
cussão aqui par10 a casa ; o meu fim é esclarecer o 
paiz, é esclarecer o mesmo governo, desvanecer as 
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impressões que de proposito se tem procurado 
produzir com esse aeto •.• 

O Sa. NUNES MAcH.tr.Do:-E' salvar a honra de 
um cidadão. 

O Sa. URBANO: -Eu procurei outro meio; pro
curei, e proctuárão os meus amigos justificar esses 
factos pela imprensa ; mas que vehiculo devia eu 
procurar? Era muito natural que procurasse uma 
folha official ; puz-me a pensar qual saria o jornal 
ofiicial, qual seria a folha ministE-rial. Lembrei-me 
do TP.mpo, porque se diz que é ministerial, mas 
confesso que tive minha duvidll em reputar o 
Tempo folha ministerial, e por isso não a pro· 
cure1. Direi :i. camara a duvida qua tive. Eu vi 
este periodico fazer todo o esforço para dar á 
política de conciliação do actual gabinete um 
caracter todo de novidade; ora, eu vi que a 
política de conciliação tinha sido empregada e 
seg .. lida pelo gllbinetil de ~ de Fevereiro; como 
poderia suppõr esta política nova 'l Até por uma 
rAzão bem simples não devia ter tal supposição ; 
um dos nobres membros do a.ctual gabinete tinha 
servido no gabinete de 2 de Fevereiro em todos 
os períodos dessa administração; o se esse gabi· 
nete já proclamava a política da conciliação, como 
é possi~·el que se queira hoje dizer que a conci
liação é idéa nova 'l E' política que agora principia? 
A gloria desta politi.!a pertence sómente ao actual 
gabinete 't Daqui o que se poderia concluir era 
que esta propaganda de conciliação desde 2 de 
Fevereiro tmba :sido uma perfeita zombaria ao 
paiz, o que não posso sQppór do g>lbinete de 2 
de Fevereiro. 

Olho tam bem para o procedimento de dous 
nobres membros do gabinete que acompanhârão 
sempre esta politica, e que a apoiárão nesta casa, 
e não posso pHrtmadir·me que o Tempo l;eja 
folha ministerial. Além disto, Sr. presidente, 
o Tempo dizia que o ministerio não t.em partido 
nenhum, e eu creio que o ministerio actual niio 
póde deixar de ter um parUdo (apoiados) : o 
ministerio de 2 de Fevereiro rebabilitou um partido, 
sustentou-o, deu·lhe as posições officiaes: o Sr. 
João Paulo, o Sr. Fernandes Torres, nossos cul· 
legas, idontificárão-se comnosco oestes princípios; 
como podem hoje viver sem principiv3. sem po. 
litica, sem partido? Ainda por esta razão pois não 
podia eu considerar o Tempo como folha minis· 
teria!, e ninda hoje a não considero. 

Appareceu depois o 1\{ercantil, gostei das dou· 
trinas que ahi se publlcavão, julg11ei esta folha 
mini:;terial, porque >'hi vi quasi que reproduzida~ 
as explicaçõf:!s que os nobres minigtr.:~s derào no 
parlamento; mas oue desapontamento tive quando 
vi que sabbaJo pàssado um nobre m;nistro no 
sena.io mostrou·se absc,lutamente ignorante a 
respeito do Mercantil! Fallou. -se alli no .;.'\lercantil, 
nas provocações desta folha, e o nobre mini::~tro 
disse que não subia nada, que não fizessem caso 
dessas provocações. De maneira que não sei qual 
é a follia ministerial ; e por isso não pNcurei o 
vehiculo da imprensa. 

Se tom efi'eito estas duas folhas fossem minis
teriaes, seria isto digno de muito cuidado, de 
muita attenção, porque estas duas folhas comba
tem-se de mane1ra muito positiva. E neste caso 
não sei que juizo possa formar-se : eu estou 
prompto a apuiar o ministerio, estou prompto a 
continuar o meu apoio, mas quero franqueza. 
(Ápoiaà<.>s.) Sr. presidente, eu não sei se o Tempo é 
mimsterial; mas o que sei é que as suas doutrinas 
não podem agradar á. camara dos Srs. deputados: 
não sei se o Mercantil é ministerial; mas se não 
é, ao menos é folha dos princípios da camara dos 
deputados. Mas, senhores, se acaso infelizmente 
ambas tivessem este caracter, creio que seria 
chegada a occasião do nobre ex·ministro dos 
negocias estrangeiros fazer e:ffectiva a sua respon· 
nbllidadei que com tanta previdencía estabeleceu 

na casa. Sr. presidente, nas complicações que 
'emos a respeito dos negocios externos, a respeito 
dos negocies das províncias visinhas do Rio da 
Prat<l ; no estado em que se acha o paiz, é in· 
dispensavel mais. do que nunca a unidade de 
pensamiintos entre os membros da administração. 
Eu estou persuadido que existe unidade de pen
samentos no governo ; mas ssmpre seria melhor 
que entre as duas folhas que se inculcão mi· 
nisteriaes se pudesse distinguir a gralha de 
pavão •.•. 

O Sa. Pa&siDENTE : - Eu desejo saber do 
nobre deputado se o que acaba de ponderar é 
objecto do s6u requerimento, porque tem divagado 
por varias pont·.IS de modo que não posso bem 
entender qual é o objecto preciso do seu reque
rimento. 

O Sa. UaBA.NO :- Tudo isto tem relação com 
o requerimento que vou off'arecer. Este requeri
mento tem por fim pedir a cópia da corre~pondencia 
offieial do presi<lente da província de Pernambuco 
com o governo a respeito dos ultimos julgamentos 
do tribunal do jury; e come se pede a demissão 
d/) Sr. Chichorro pelo espírito d~ conciliação, 
vem tambem a pello a conciliação. 

Sr. presidente, eu nã,l sei com se poderã operar 
esta conciliação ; a conciliação de 2 de Feve
Teiro entendo-a eu perfeitamente; mtls a conci
liação que hoje se apregõa, custa-me muito a 
comprebender, ·até porque me parece que nenhum 
dos partidos a quer. (Apoiados. ) Hontem. no 
senado o Sr. Carneiro Leão fez um protesto mais 
que solemne contra esta conciliação ; elle disse 
que votava pela lei de eleicões, porque não offendia 
nem de leve a nenhum de seus princípios politicos. 
Portanto, Sr. presidente ..•• 

O Sa. PRESIDENTE:- Eu julgo que isto não é 
objecto de pedir informações ao governo. 

O Sa. UaB.tr.NO: -Sem duvida, nem eu quero 
que se peça a cópia do discurso do Sr. Carneiro 
L9ào (risa.das); mas acho que tem relação com o 
requerimento que tenciono apresentar ; entretanto 
eu vou já concluir. 

Ora, sendo assim, que conciliação ha de haver! 
Eu peço licença á camara para fazer uma ex· 
plicaçào que não sei se os nobres deputados 
da opposição aceitaráõ • O paiz foi montado 
pelo ministerio de 2 de Fevereiro com o fim de 
sep;uir uma política de concihaçào; mas esta 
politica a nobre opposiçào chamou a política de 
e1.:teru1inio, de perseguição e de atrocidade. Ora, 
quererã ella a conciliação de h<.~je T Eu creio que 
não ; ella dizia que os agentes de 2 de Fevereiro 
não forào agentes da conciliação, mas agentes· 
da perseguição, da devastação; por consequencia, 
quererá agentes novos. 

Bem se vê portanto que a tal conciliação traz 
comsigo como consequencia nec~ssaria a Inversão 
de todo o paiz; e assim os presidE-ntes de Per
nambuco, de .lllinas, S. Paulo, Rio de Janeiro, 
etc., como forão delegados da política da de· 
vastação, têm de ser demittidos; os chefes de 
policia forão instrumentos da política da devasta· 
çào ; por con&t!quencia fóra com elles ; o mesmo a 
respeito dos delegados, $Ubdelegados, ofticiaes da 
guarda nacional, etc. ; de modo que a tal política 
da conciliação, se o governo fôr guiado por ella, 
vem a ser uma inversão completa do paiz official, 
sew o que os nobres deputados não podem ficar 
satisfeitos. 

O :$a. LoP&S G.uu.:- E' uma patuscada. (Ri.
sad.as.) 

O SR. URBANo : - Ea não entendo outra con· 
ciliação senão aquella que tem sido declarada 
e explicada na casa, .que foi a mesma proclamada 
pelo gabinete actual no parlamento, isto é, a 
política do 2 de Fevereiro, jã conhecida por todo o 
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pa.iz, apoiada pela maioria da camara. Senhores, 
no governo representativo não s~ põde viver sem 
mail)ria no parlamentu, sem apilio de um partid<> 
político ; como seria possivel que alguem con
cebesse a esper!ln<;a de viver sem principias 
com a camara actual ? E' por ventura a camara 
dos de;:>utados actualme11le uma maioria artificial 
que esteja prompta a seguir o governo col!l 
quaesquer princípios, com quaesquer idéas? A 
aceitar todos os seus actos e factos que não 
derivão de um systema de regra fixa, factos 
dirigidos pela vontade do momento, pois que isto 
é que quer dizer governar :;em partido~ 

N.tda mais direi, Sr. presidentP.,; aproveitei a 
occasião para dizer alguma cousa sobre objectos 
que ent~ndo que têm relação com a materia do 
meu requerimento. 

}!;' lido, mas fica adiado por ter passad ,) R 
bora, o seguinte requt-rimento do nobre depu
tado: 

Cl Requeiro que se peça ao governo cópia da 
eorrespondencia of!icial do pt·esideute da província 
de Pernambuco sobre os ultimos julgamentos 
proferidos pelo tribunal ~o~ jurados nos proc_es~os 
intentados contra os penod1cos daquella proviDCia, 
por injurias ao imperador e ao presidente da 
mesma.-Pe.uoa de Mello. » 

ORDEM DO DIA 

REFOlUtA DA. GUARO.._ N.\CIONU. 

Contiuúa a discussão do art. 32 do projecto que 
reforma a guarda nacional, com as emenctas 
apoiadas. 

E' mais apoiada a seguinte emenda do Sr. Re
bouças: 

« Supprima-se a condição da ingenuidade . •> 
o Sr. R.ebou~as:-Ainda entreterei a ca

mara diriginJo .. Jhe algumas palavras s"bre o 
artigo em discussão. Sr. presidente, !Jilrece-me 
que o illustre membro, rela.l<Jr da con>missão, me 
não entendeu bem quando recorreu á resolução 
de 25 de Outubro de 1832. para provar que a 
mesma base que existe no projecto é a que Gntão 
passára; ci isto o mesmo que eu havia dito quando 
referi que nesta casa passára por um ou dous 
votos a idés qut~ tenho impugnado, de só poderem 
ser of!iciaes da guarda nac10nal os Íl•genuos : e 
que cahindo ao principio no senado, ao depois 
ahi se re~to.belecera. 

ú q1.:.e eu prete11dia d·emonstrar, e neces,;aria· 
mente resultA das razões por mim expHstas, é que 
semdh:mte acto legislativo repugna á lei funda 
m ental do imperio, acha· se en1 opposi"çiio a .. s 
princípios de justiça nella consagrado., e em 
contrario aos reaes interesses do paiz que 13e 
pret~nde melhorar legi~lando. 

Ora, nõs tratamos de reformar a existente le· 
gislaçà'> da guarda n :1cional. C•lmO nãu corrigil ·a 
n'um ponto evidenteu1ente demonstrado incoflsti
tucioual, absurdo e impraticavel 1 I 

Ha mesmo uma mui grande e notavel differença 
do que então ocr.orria, para o que actualmente ~oe 
deve praticar . Em 1832 tinha-se em vista co~rctar 
o excesso de alguns abusos de que não poucos 
exemplos havia, elegendo-se offieiaes das guardas 
nacionaes : mesmo supposicões tenebrosas preoccu
payão alguns animos em demasia susceptíveis. :M:a~ 
hoJe tudo tem e deve ter desRpparecido, não só 
:por efieito da experiellcia e já ser outra a época 
presente, como por nã o terem de ser jámais feitos 
de deição popular os offi.ciaes da guarda. nacional, 
senão por propostas e prom\!Çôes dependentes 
da approvação definitiva do governo supremo ou 
d~s . seus delegados nas presidencias das pro· 
VlDClaS. 

Ainda mais outra razão. Quando os offi.ciaes da 
guarda nacional erão electivamente feitos, poderião 

razões, posto que sempre especiosas, induzir a 
t omarem-se por b<\Se todas as condições prescriptas 
para se ser eleitor em analogia ás das elt:içÕ <lS 
parochiaes; o qu& vem a ser inteiramente anomal•) 
tratando-se agora de fazer nomear os officiaes da 
guarda nacional por propostas dos chefes do:> 
corpos na depcndencia de definitiva apr,r.,vação 
ou ~scollla dos goveruus provindaes e geral. 

Em verdade, a condição de ingenuidade para 
imprt~tH ivelmente se poder ser official da guarda 
nacional não é meuos inconstitucional, injustâ e 
absurda uma vez que se mio exige para os outros 
empregos de todas as classes, ainda da mai>Jr 
categoria, do que contraria á utilidade publica , 
s egundo not-o manifestão íactos muito notaveis 
de nos~a hístoria. Ass im é que, se t:.l condição 
existisse, não aproveitaria ao Brazil os relevantes 
.serviçO$ de toda essa illustre genealogia dos 
H enriques Dias de Pernambuco e Ja Bahia. 

Semelhantemente não Stl rviria para ser nem 
sequer alferes da guarda. nacional no Brazil um 
Ser~ius Talius, que ao llspecto d:~ soberba aris
tocracia dt> patriciado romano mereceu ser genro 
do quat·to rei de Roma, seu patrono o Tarquinio 
antigo , ttltor de seus netos IJOr especial escolha 
de! seu filho, e em fim S(;Xto rei. 

Não serviria entre nós para alferes da guarda 
nacional esse SalHcii<l, con1uistador e rei do 
Egypto, tão celebrad,> por escriptores sabios e 
críticos severo:; como Cornelil) Tacito. 

Lysandro, Gylippo, Callicatridas, celebres ge
n~ra~s de LaceJemonia, por serem Mothaces não 
servirião para alferes das guardas nacionae~ entre 
nós, pouco valendo o ex.;mplo de ceder-lhes a 
influencia e po,.ler do merecimento t t)da a rigidez 
de um pov.:> pNverbial n\l abU$0 que fazia do 
direito b,.ril para com os seus illotas. • 

Nem um Trasibulo de Callydiio (não fallo dü 
que atfront~ra e destruíra o poder atroz dos 30 
tyrannos), nem o pai do celebre orador Eschines, 
poderião ser cabidos para o menor posto de official 
das guardas nacionaes, aind:A que em Athenas 
por seu denodo patrbtico merecessem a denomi
nação Je intrepidos e uma especial reeommendaçào 
á memoria da patria fl~radecida . 

Sim, não sei q tte utilidade virá da continuidade 
da proposta exclusão, meramente lilleral, q1111ndo 
se queira apurar cor~tra uc: ciJadào qu~ reuna todas 
as boas qualiuaues para bem m~racer du g•JVerno, 
ap~zar de não ter nascido ingenuo. 

E', pois, seruelhaute dis posiçlio inteiramente 
alheia a toda a id .la de bem publicu, s"m base 
alguma de utilidade l•rov,.vel, offensiva <.la lei 
fuudamen1al do tstado, r(•pug-nante a todos os 
princípios du justtt;a. contraria á» recordaçõ,•s 
mais gloriosas <.lo Br~&zil, absurda. ímpraticavtll, 
e, por todos estes fundame utos , jámais admis· 
sivel ; nàu me par .. cendo que a camara po,sa 
deixar de a excluir approvanJo a minha emenda. 

Dá-se por discutido o artigo ; é approvado ; 
ficRo por conse.]uencia prejudicadas as emeu· 
das. 

E' lido e approvado o seguiute art . 33 da lei 
sobre a guarda nacional: 

" Art. 33. As nom eações quando feitas pelos 
presidentes das provi nc ias, ter i\ o logo effeito, mas 
ficaráõ dependentes Je conlirn•ação impi! rial, a 
quhl será solicitllda of!icialmtlnte pelos 1iltos pre
sidentes, que, á vista do aviso da confirmação, 
farão expedir as respectivas patentes. » 

E' lido e entra em discussão o seguinte art. 3!l: 
« Art. 34. P.:las patentes pagarâõ os nomeados, 

illém dos emdumentos de secretaria legalmente 
estabeleczdos, a .sexta parte ào soldo annual 
que competi1· aos of!iciaes de linll~ de iguaes 
posto~. 

« Exceptuão·se os c, mmandantes superiores, 
seus secretar1os geraes e ajudantes de ordens, 
assim como os majores e ajudantes que já for e~. 
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offieiaes de linha ou das ex.tineta.s milieias que 
só po.garáõ a qnantia equtvalente ao svldo de 
um mez. 

<< Os promovidos de nm a outro posto só pa· 
garáõ na razão da differença dos ;.o\dos e os 
ofticiaes avulsos_ ou aggregados que fore~ cha
mados ao exerc1c1o de secretarias geraes e ajll.· 
dantes dA ordens do commando superior, nada 
pagaráõ. » 

O Sr. R.odrtguos dos Santos :-Sr. 
presidente, eu desejava ouvir a nobre commiss;io 
sobre os motivos que ll induzirão a impór tão 
fortemente sobre as natentes dos offic1aes da 
g11.arda nacional. Determina o art. Si, que pelas 
patentes se pago1rã, além dos emolumtmtos da 
secretaria, mais a sexta parte do soldo que .:ompetir 
aos officiaes de linha de iguaes po~tos. Nós 
sabemos que na secrEtaria se exige uma quantia 
não peq~ena a titulo de emulumentv pelas patent~s 
dos offic1aes da guarda nacional; sabemos ainda 
que estes officiaes pagão, pelo se!lo de suas 
patentP.s, urna quantia, um tanto avultada em 
proporçíio dos p~stos ; qual serã pois a ruzão 
pllra que, alêm destes onus, vamos obrioar estes 
officiaes a pagar um. imposto equivalent~ á sexta 
~arte do _~;uldo_ de ll!lll~~? postos da primeira 
linha '1 Nao veJo qual s~J:l a utilidade. Se eu 
consultasse todas as razves que poderáõ justi
ficar a isenção de todos os d~reitos certaL'!eute 
eu acharia muitas e mui valiosas. ' 

Eu chamaria á considemçâo da casa o facto 
destes officiaes não perceberem vencimen\o algum 
pelos seus serviços muito imp,nt;.otes. Elles 
sã.o distrahid .. s de suas occupações ordinarias 
pa1·a se !3mpregarem, ás vezes por muito tempo, 
no serv1ço da guarda nacional. Elles têrn tle 
~azer, á sua custa, seu fardamento, qtte não 
Importa em pouca cousa ; tem mllsrno d9 fa1.er 
outras des_pez~s llue não se poaem classifica.r, 
mas que sao md1sp~nsaveis para a boa regula
rid~de ~ brilhantismo ae seus corpos. Se elles 
estilo tao sobrecarregados de despezas, se não 
recebem vantagem al~<uma do thesouro, que razão 
h ~•. "!>ara que, além dos outros onus a que estão 
SUJ ~lt•>S, se ''ccre,.ça mais este da sexta parte do 
soldo corresp•JOdentd ao de ig•1al posto da 1a linha'? 
Eu. não velo razão alguma para isto, antes vejo 
mu1tas razoes para se isent11r taes officiaes da 
sem•~lbanLe imposto. Eu desejaria que continuasse 
~ qUil está estabelecido, isto é, que paguem o 
1m posto do sello e os emolumentos da secretaria · 
mas obrig:n-se·os, alám disto, a uma ta:ta, ~ 
uma hxa P>)rmanentement<J €Mtabel(<cida, é o em 
que eu niio (!OSso couvrr. Póde ser que, em alguma 
Clrc_umstancla, as ex1genc1as .financeiras do P•liZ 
obnguem a estabelec.~r um impe>sto sobre todas 
~s especi()S_ de fuoccz?narios pubticos; mas este 
1m posto serra n;,cessanamente tomporario, deveria 
dur~r ~mquanto subsistissem as razões que o 
motlvárao, nuuca terá o caracter de permanencia 
por sua natureza, só poaeria ser conservado 
emquanto !:ermanec~ssern as circumstancias que 
o houve~sem ueterminado. Isto porém não acontece 
C?m o 1mpos~o decretado na lei da guard:~. n\
CIOD~I ; esEe l~posto tem. um caracter de perma
nencla: nao pode estar suJeito aos ex-tmes anouos 
porque pas~ão tJdas as demais imposições. Por 
-consequenc2a, emq_uanto ~ commissão não apre
senta~ ~azoes mu_lt?_ valiosas q~e me obriguem 
a desistir d~sta op1nJao, eu votarei contra o artigo, 
e_ a_doJ>tarel qualquer emenda que tenha por fim 
d1mwu1r as despezas das patentes dos officiaes da 
guarda nacional. 

(O. Sr. r,.e~idente deixa a t!adeira da presi· 
denc1a_ que e occupada pelo Sr. -oice-presidente 
Ottom.) 

nada pagavão os nomeados porque não tiohão 
patenttla, servindo-lhes apenas de titulo a acta 
da eleição ou um simpl.,.; decreto ; mas desde 
quo etn virtude de novas leis passárão a ser feitas 
pelo governo e pelos presidentes, começou a 
pratica de se darem patentes semelhantes ás dos 
officiaes"1:1o exercito, as quae• pagão hoje 11lém 
dos emolumentos de secretaria, va.rios ., ;direitos 
estabelecidos por leis provinciaes. A cÓ~I<nissão 
não _póde agora. diz~r exactamente a quanto 
montao esses d1reitos em cada uma proviucia, 
mas têm certeza do fo.cto, e sabe que, v. g., em 
Mi!"las cobra -se, além dos em~lumentos de secre
taria, uma quantia equivalente á metade do soldo 
dt~ um mez, como se o ollicial fosse de linha o 
que tudo faz parte da renda provincial; e que 
semelhante imposição existe na Bah1a em Per
nambltco, na Parahyba e em muitas o~tras pro
vincias. (Apoiados.) Al>llli r inteiramente este 
imp,sto não pareceu conveniente, tanto porque 
o tho:souro nacional tem delle verdadeira rzect~s
sidade, como porque é arrecadado com muita 
suavidade e pago com satisfação dos contribuintes· 
mas a . commis:;ão tratou de igualai-o em toda~ 
as províncias determinando que faça parte da 
r~ceita geral. Por est:l artigo virá um alferes 
da guarda nacional a pagar pela sua p11tente 60S 
além dos emolumentos de secretaria ; um tenenté 
70S, e a,;sim os outros officiaes conforme as gradua
ções: estas quantias, ainda que s ejão mais fortes do 
que as actualmente estabelecidas ern diversas 
províncias, nãc parecem ~xcessívas á cDmmissão 
p~Jrque ella est;'l bem C·)nV•mcida <.leque o officia!' 
nomeado quererá ante:; pagar 80S ou lOOS por 
uma patenttl vítali<!ia que lhe dê certas honras e 
reJ!al;as, do que 10~ ou 12S por uma que possa 
ser cassada de um momento para outro e ainda 
antes. da posse, como muit&s vezes tem a;ontecido. 
(ApOl~dos.) 

üb:>erva o nobre àeputado que é já znui forte 
a quantia que os officiaes pagão á secretaria de 
estado a titulo de emolumentos das patentes 
mas cumprA notar-se que o artigo não só refere-s~ 
em amolumeutos legalmente estabelecidos na 
supposição de que o puder legislativo terá ainda de 
regulai os pela . maneira maicl razoave'., mas 
~ambem dett>.rmma que só paguem metade do 
nnpost~ os otli~íaes que não são vitalicios, como 
os majores e aJudantes quaudo já forem ufiiciaes 
de hnha ou de milio:-ias, e bem assim os cornman· 
dantes superi<Jres, seu_s secretarios gara\ls e ajtl· 
dantes ll'vrdens, Cll.Ja:'l p<itout~o~ tem de 11.:r 
expedidas _pela secretaria de estado. 

A tudo 1s~o ac.:resce uma razàv, a mais forte 
no <lu tender da commíssào para justilic~tr o artígo, 

_e vem a ser ~ue, seg11.ndo a dispos1çào do projecto, 
deve tada a unp•;rt•tncJa doa direitos das patentes 
ser exchtsiv~mente applic!tda às despezas Ja 
mesma guarda nacional. 

O Sn. RooaiGOES nos SA!«"l'JS :-Para isso con
signa-se quantia no orçam~nto. 

O Sn. FE:RRE~aA .P.ENNA.:- Sim, consigna-se, 
mas essa quant1a e trio insutficieote, que apenas 
chega para pagamento de alguns instruc~ores e 
corne_tas, e entr~tanto vê-se a gullrda nae!onal 
carec1da em_ qua8l todo o imperio de armamento, 
bandeiras, 1n~trumentos e outros objecto8 ind•s
p~nsa_veis. (Apoiados.) Se se quer dar-lhe a erga· 
msaçao CO!IVeOiente f<>rnecendo·lhe todos os livros 
nec~ssarios para as matriculas e registros, se se 
quer que e~t,, se apr.e~ente arma-ia e prompta 
par.a o sernço e exerciCIOS, e na·JUelle estado de 
Luz1mento que todos nó~ desejamos, niill é com 
cem ou duzentos conto:; de réis que se ha de fazer 
a ~esl?eza em todo, o imperio, principalmente nos 
prtmenos a~nos e_ ()Or is:;o julga a commissão que 

o s~_. Ferreira. Pen.n.a. :-Em quanto as 
no~!laçoes p~ra os postos da guarda nacional se 
faz1ao na forma da lei de 18 de Agosto de 1831, 

é_ !_lecess!lno a~x1hal·a com o producto da impo
Blçao estabelecida no artigo que se discute. 

O Sr. Souza. Franco:- Tambem não sou 
9 TO:IIO n 
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deo pinião que seja adoptado o artigo que se di,;cute, 
p.)rque me não parec<' que seja t?ste o lugar 
compet~nte para lanç~r impostos, embora tenha 
~~~u prcducto d•l applicar-~" à guarda n~cionaL 
Alênl desta razão, t.enbo uma se~tunda. A impo
sição C•>mo imposição é desigual. E~ nàn admitto 
que sendo o l•tgar de official da guarda nacional 
tão oneros'J, e t..Jdo de serviço gratuito se lance 
uma imposição sobre elle ; !'!ll não acho conve· 
uiente que se faça como que Jcpen ·j<Jr· as no
meações de um pagamento que terá o carilcter de 
retribuição pela nomeação. 

Se é necessario u:ma impo~ição el<pecial para as 
despezas da guarda nacional, primeiramente direi 
que outro era o lugar de se lançar esta impo
sição, e demais creio que não deve ser limitada 
aos officiaes da guarda nacinal que aliás se deve 
suppôr que ace1tão o car!Zo como o~casião ele 
serviço e nii<l como vantagem que precisem 
cnmpP.nsar_ Eu seguiria antes o exemplo dos 
Estados-Unidos . Alli, os officiae~ não pagl\o 
P·>rque são officiaes ; elles e guardas em geral 
p:lgào as multas em que encorrem por falte de 
l?"rvíço,. e do cumprimento de obrigações, e esse 
e o meto de tazer pesar de uma maneira um 
pouco mais regular, um pouco mais sensível 
Stobro os que faltão, as consequencias de sua 
falta e de fazer a guarda nacion~l 11oroveitar 
em benP.ficio seu ~~~ faltas d<: alg11ns 'de seus 
tnf,mbros. Corno multa por falta de serviço, eu 
admitirei e~te meio de r~nda, mas de outra ma· 
neira uào, sobretudo nesta lei. 

<>. Sr. Coei.ho Bu.stos: -Sr. presidente, 
ouv1 au nobre dt!putado membro da cotnmis;;ão 
dí:ter que esta pr"punha o impo!'.to de que trata 
o artig? et>l discussiio para ser em;>rt•l:(ado em 
b~n~t1e1.o da. mesma guarda nacional; que tinha 
d1munudo o 1m posto sobrA as patentes dos officiacs 
ue commissi\o, e au~mentado Robre a do>< officiaes 
vítnlicios. Pareee-me que mesmo assim os o:fficiaes 
dil commissào ficão muito sobre.:arregatiüs com o 
imposto: nctuolmt!nte o com:Jlalldante superior 
paga de Pttlolumentos na secretaria de estado 
oitenta e tantos mil réis pela patente. Addicio
nat~do·S•l mais um mez de l!oldo, qc.e vem a ser 
cem mil réis, qua tanto recebe um c<>ronel da 
prime1ra linha , vem a p~tg>~r o commandarite 
superior ceuto e oitenta mil réis. Parece-me isto 
um impos~o muito elevado para um official que 
não _tem gara~t!a, ql:le tam de servir emquanto 
eonv1er á admuHstraçao. Para os officiae~ vita
licios me parece _o im!JORto tambem muito grandl!, 
porqno alem da 1mpos1ção que- paga ""' secretaria, 
paga mats dous mezes de soldo. Um t~n•1Dt>~· 
cor?ncl ~e!n a pagar cento e seso;enta mil téiR 
de tmpos•çco, adJicionando mai~ os emolumentos 
da secrHarla de estado talvez venha a pa<>ar por 
tudo du~entoM . mil réis. Portanto, se .._" nobre 
com~u;sao aeettar uma emAnda pam que os 
offie111es só paguem a impo~iç!io .da sexta parte 
d•• sol•lo, excluwdo toda a mass imposiçiio da 
qualquer natureza que seja, Vütarei pelo arti,.o 
manaando .;menda neste sentido. " ' 

O Sr-. Antã.o:-Eu creio que o nobre d<!pU· 
tado_ tem em parte razão q11an<.to entende que os 
o~c~aes ds. _gunrda naciorta.l t<!ndo de pa~ar os 
d1rettos des1gnados uo artigo devem ~er i~entos 
d;' quaesq?er direitos que ~e cobrem nas pr"vin
CJas. Eu Já me tenho lembraJo da eonveniencia 
de ~e e~tabelecer alguma cousa . mais explícita 
a resplltlo deste . artigo, prineillalmente pnrque 
teodo·se estabelecido em um arugo anterior q·1e 
todos os officiaes nomeados pelos presidentes 
entrassem logo em vsgor, ficando apenas dolpen· 
dente a nomeação da confirmação da sua patente 
parece·me que neste artigo haverá neces~idad~ 
de se explicar que por estes provimentos interinos 
os c.fficíaes não serão obrigados a pagar dire•to 
&lgum. Segnndo a disposição de legislações pro-

vi~ciaes, o!< provimP-ntos intel"ino!l podem ser 
su; ~1tos a Impostos ; mas julgo que por estas 
n omAaçiies não dllvem elles pagar ~molumento 
alg~m ; quando tiverem de tirar su&s patente!'<, 
ent:~.o paguem os dlreitofl est•lbé.l.,cido;; nest~ 
artigo. Eu creio que esta f,li a mente dos meus 
colleg ,\:< me.:-Jbros da commiRsão, isto é, que as 
patentes nao paliassem outros direitos que os 
emolumentos da secretaria legalmente estabele
cidos, e mais 1\ s<!xta parte dos vencimentos 
eorresponJP.ntes a postos iguaes de linha. Ha 
pr-?_viucias cuja legislação estabelece certas impo
s•çoes. certos emolumentos, e neste caso viria 
um ntliciat a e"tar sujeit() a duas imposiçõe,. 
ll_iversas, imposições geraes e itnposições proviu· 
c1aes, o que eu entP.ndo que nsio convem. SA 
o nobre di!putado :1lt"!rar a sua emenda de sorte 
que consi:;:n~ esta idéa, eu estou disposto a 
votar por ella, mas D(\o para que se supprima 
a parto:' relattva aos e 'nol umentos de s11cretaria. 
Eil acho que é conveniente que os officiaes da 
guarda nacional -:jUe viio ter patentes vitalicías, 
e gozar de grandes honras e consideração em 
virtude dellas paguem certos emolumentos, certos 
imposto>~ que são exclusivamente applicados ãs 
desp~xas dll propria guarda nacional. 

E' lida e apoiada a seguinte emend!l do Sr. 
Coelho B~stos : 

« P·!las patentes P''garãõ unicamente os of!iciaes 
a sexta p~rte, e o mais como no artigo. » 

O Sr. Ferraz:- Sr. presidente, eu não vejo 
abuso maior q1le o que se da nas secratariss de 
estado a respeito da cobrança de P.molumeutos; 
está âcim>1 de toda a expectação. Um documento 
qualquH custa muito: uma carta d.; remoção 
de magistrado custa 748000. Ora, um otlicial da 
guarda nacional que tem sobre ~i um encargo 
pbcuniar!o musto pesado, um encargu que, como 
dssse o nobre deputado p~las Ala~tóas, é maior 
ou menor, conforme pertence o offieial ao estado
maior on niio, e alé a destl'l en•:arg•' o tributo 
de serviço, e como .. 1ais soffrerá est'o:~tro em 
favor dos offici~es da secretaria, e do que a 
secretaria quizer levar por uma tabella que não 
esta approvada, nem !lerá approvada, que niio 
~erá natlit u1en•>S de 30SOOO ou mnis conforme o 
gráo da patente? Eu "ntP.ndia que os emolu
meutos d~v1ào ser pt!lo tr,.balho da carta, mas 
este trabo1lbn não valP 308000; meia hora que 
leva o emproJj:(ado pubhc<> a faz.,r uma patente não 
vali! 308 I Se os empregad•)R Slio mal pagos . a 
nação ~~~e os pague 111elhor. Um magístrado 
que é removido a bem do serviço pub!lco paga 
por uma carta d11 remoção, lljunt•mdo ,,. di· 
restos e os emolumentos, e!lrca de 74S. Eu não 
vl'jo aqui utilidade publ1ca, P. o m~;smo dig<) a 
rt!sp~ito dos offi~iaes da guarda nacinnal. Um 
pobre official send" nomeado tem d~ fazPr o seu 
uniforme, tem de man·tar, quanJ.o n:io reside na 
córtt>, tirar a sua p:•tente por um procura:lor, 
tem de pa~ar u:n imposto ttc., e acima disto 
paga emolumE>nto~ l V. Ex. não faz idéa do que 
se paga por uma certidão, onde se dP.clara npenas 
que un1 indiviau!) ainda não recebeu remuneuçào 
de seus serviç0s : paga-se 105400 em uma se· 
cretaria e poueo menos na ::.ulra. · 

&u chamo a attenção da casa sobre esta ultima 
parte do artigo ; e como trato de ernolumeutos, 
eu rev elarei {l ca~a um caso escandalo que se 
dá nas secretarias- Um procurador-fiscal que 
requer um documento para repre~entar em favor 
dos intere$~es da fazenda nacional, paga tres mil 
e tantos réis. 

O Sa. P&:mA:-Dá-se isto ? 
O Sa. FERRA.Z:-Aeaba de suecedGr com o Sr. 

Figueiredo ~eves. 
Outro abuso : um homem que em consequencia 

de ter escravos, é indevid:\mellte collectado em 
maior numero de escravos do que tem, e que 
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muitas vezes quc;r ficar isento de pagar 2S, r€
corre ao the~ouro, na conformidade da lei, e 
obtém provimento no seu recurso, o para que 
obtenha a isenção, conforme a dtcisão superior, 
tem de pagar 411 p;,lo aviso em que se communica 
á rrcebed•>ria que elle fd injustamente multado. 
Sendo o tributo 28, melhor ê paga.l-o indevida
menti'\ do que rl"!correr I As~im o recurso torna
se il!usorio. Peço à commissiio que fixe os 
emolnmentos. 

H:•je ainda :ls cousas vão pqior, p"orque; um 
empregado de justiça que é provisoriamente nv
Jnt>ado nas províncias, paga alli novos e velhos 
direitos, e emolumentos na secretaria, e aQui, 
dada a sua confirn.ação, paga novamente direitos 
e omolurneutos. nmltiplicando-se a~sim as des
pezas que elle faz sem necessidade, sem utilidade 
publica, que é o que a coustituiçiio exige para 
base de qualquer tributo e medida legi:!lativa. 

o Sr. Cvelh o Bastos :-Sr. presidente, 
se os emolumentos de que se falla entrassem 
para os cofres publicos, eu me acanhana um 
pouco em mandar a emend ... que mandei á mesa: 
porém peço ao nobre deputado que combateu a 
minha emenda que se lembre que os emolu
mentos da secretaria reve1tem ern beneficio dos 
empregados da me:oma secretaria. Ora, refl.icta o 
nobre deputado que quantia enorme vai reverter 
para a S•lcretaria em beneficio de uns pouc .. s de 
empregados que me parecem b·~m aquinhoados 
não só· com ordenado que tem como com os outros 
emolumentos que recehem. Peço ao nobre depu
tado que rdlicta no grande on~s que vai pesar 
sobre o cidadfio que tem de ser nomeado ofiicial 
da guarda nacional para rP.vert~:>r E:m beneficio dos 
offieiaes da secretaria. Tomü a liberdade de 
observar ao. nobre deputado que um alferes da 
guarda nacioual tem de p~gar dous mezes de 
soldo, que crtio equivale a 60S : addicione-se 
agora o sello e todas 11~ outras im;:osições, e veja 
em qunnto monta uma patente de alferes da guarda 
nacional. Um alferes vem a pagar mais d~; 100$, 
porque os dous mczes de soldo são 608, o sello 
v mars impo:1ições t•1lvez andem em 40$ ; e para 
que i~tr) 1 O núbrll deputado argumentou com as 
honras e a estima publica de qut~ dev~;m gozar 
os cidBdit•.JS que v:in ser nomeados officiatl~ da 
guarda nacional : ma~ o nobre deputado não re
parou no serviço, nos incornmod·•S pelos quaes os 
officiaes da guarda P.acioual têm de pas,;ar ; 
etn virtude da lei, elles têm pre$tar-se ás rP· 
qui~iç(h•.,; da ju,;tiça. Veja o nobre deputado os 
ine••lumndos 4ue resultão a um cidadão qualquer 
Rahir da sua cat~a pau auxiliar os mandados da 
justiça ; clles 1êm mesmo de expOr a sua vida, 
têm de deix:tr sua mulher, seus filhos en1 or
phandade, caso percíio a vida, e por isso é 
preci<>o uma compensação, e esta é certamente a 
estima public~~o e as honrr:s. Portanto, não negará 
o nobre deputado que essas honras e a estima 
publica que o official vai ter não é motivo p11ra 
s~r ell~ sobrecarregado com tiio grande imposição. 
Demais, veja o nobre deputado que um official 
da guarda nacional está obrigado a auxiliar a 
tropa de linha, a montar guarda, a fazer outros 
muitos serviços que pertencem á lropa de linha, 
e que :~em sempre o governo está suffieientemente 
habilitado para ter nas provincias uma força de 
linha sufficiente para o bom desempenho do 
serviço publico, e que neste caso e chamada a 
guarda nacional. Est.ls cidadãos devem ter uma 
compensação, e qual a compensação senão ~ 
estima publica e estas bonras 't Já que toco nisto, 
eu direi que entro em duvida quaes ellas sejão. 
Não sei quaes as honras que têm os ofiiciaes da 
guarda uacional presentemente. não sei se no 
projecto se manda dar honras de ofiiciaes de pri
meira linha. 

O SR. P.ENNA.•- Das extiucta:1 milieias. 

O SR. CvELHO BASTOS:-Se o nobre membro da 
commissão declarasse que elles devem ter as 
honras de officiaes · do exercito, então eu não 
diria nada ; mas como diz que devem ter ao 
honratS de officia<:~s das extir.ctas milícias, eu 
direi oue estando e!las extinctas, n:b vem as 
caso. E11 tenho Vl'tado pelo proje::to coustante
m unte, porque julgo que no estado em que s~> 
ach9; a guar~a na.,ional é conveniente qualquer 
rn ed1da : porem r€fl1cta a nobre commissão que 
o grande imposto com que se vai sobrecarre..,ar 
os cidadãos que têm de ser nomeados parâ a 

· guarda nacional, além de muito gravoso, não 
reverte em beneficio da guarda nacional. Eu r.ão 
pu~so d<~r o meu voto ao artigo pelas razões que 
acabo de ex pender. 

O Sr. Antão: - Duas qualidades ha de 
imposições estabelecidas oeste artigo do projecto, 
e sobre as quaes fallou o nobre deputado. A 
respeito de umas, que vem a ser a sexta parte 
ou dous mezes de vencimento dos ofiiciaes, e a 
r"speito de outras que -vem a ser um mez, o 
nübre deputado niio põe duvida alguma, assenta 
qucJ devem existir; e disse que sõmente fallava 
R respeito dos cmolun•entos da secretaria. Eu 
não s~i como então argumentou o nobre deputado. 
Disse elle:-Se todos e,;tes emolumentos r.,vertem 
ern beneficio dos officiaes da secretaria, p:>rque 
el!es não estão bem aquinb<'ados. augmente-se
lhes o 01·denado.- Eu creio que o nobre deputado 
confundia a segunda especie dv imposto com a 
primeira. Os emolumentos não são tão conside
raveia, e se acaso são, concordo que se fixem 
os emolumentos na menor quantia que fõr pos
sível. O nobre deputado argumentou, ao menos 
assim o entendi, com o augmento que devem 
tor os direitos a que ticão sujeil(lS os officiaes 
da guarda nacional. M·1s observtl o nobre depu· 
tado que se deve fa2:er distincçii.o entre os direito3 
que n commissão consid~rou como renda geral e 
os emolumentos. Co)ncordo com o nobre deputado, 
e votarei apenas para aqllelles emolumentos que 
sejão necessarios. Dec~aro mais que não sou 
muito amigo ào sy:ltema dos emolumentos da 
secretarh, porque sei que elles entorpecem a 
marcha dos negocioe publicas. Por exemplo, 
emprt>gados de fazenda ha. que não têm tirado 
os seus títulos porque estão sujeitos a dobrados 
emolumentos ; pagão emolumentos nas províncias 
e pagão tambe01 no ~besouro. Eu concordo com 
o que disse o nobrfl deputado, que os emolu· 
mentos têm sido estabslecidos sobre eou&ai que 
não deviii.o ser, por exemplo, em negocias de 
exercicioa finJo~. Um ind1viduo que tem de cobrar, 
ainda que 4tl de dívida de exercícios tiudo:~, 
nào p6de obter esse dinheiro sem uma ordem 
do the$OUro, pela qual paga 5$. Isto tem sido 
em prejui2:o dos diversos crt!dores de extJrcicios 
findos, e tem excitado· clam '. •rea. Ora, eu que 
reconbeçn estes inconvenientes dos emolumentos 
das secretarias, de maneira alguma posso oppór
me ao que disse o nobre deputado; mas eu 
desejára que não levasse tão longe suas conse
queucias, que ob0:1ervasse que é conveniente que 
as patentes sejão suj'litns a um unico emolumen~o, 
e este limitado. Se o nobre deputado quizer 
alterar a sua emenda oeste sentido, eu vetarei 
por ella. 

o Sr. su-...a:-Pela disposição consagrada no 
artigo em discussão se estabelece a taxa da 
sexta parta do soldo annual que eQmpetir aos 
officiaes de linha de iguaes postos, além dos 
emolumentos de ser:retaria, que tambem têm de 
pagar os officiaes nomeados para a guarda nacional 
pelas suas patentes, com exeepção dos comman· 
dantes superiores, seus secretarias e outros qlle 
terão de pagar a quantia eqaivaleote ao soldo 
de um mez. Uma emenda existe sobre a mesa 
para que subsista a disposição do artigo, menos 
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o pagamento d..,s emolumentos da secretaria, e 
P!imína as palavras-emolumentos da secretaria. 
Tenho de votar, Sr. presidente, contra a emenda 
e o artigo. Eu não posso descobrir, permitta a 
nobre commissão que eu use do tern>o proprio, 
a justiça em quo se funda a disposição do arti::?:o. 
Alguns senhores qu>J impugnào o artigo> motivã.• 
que a taxa é excessiva. Parece-me que não só 
ella é excessiva, como pouco ju::;ta. Que ella é 
excessiva basta prescrutar os soldos Jos officiaes 

• de linha, cuja sexta parte do que vencem em 
um anno dá em resultado a demonstração a mais 
evidente ; tomando para calculo o soldo que veuce 
o official de menor graduação.>, é irrecusavel que, 
tendo por mez 30/1, o :.lf<Jre$ é, corno já demonstrou 
um dos uobrPs deputado~ pela Bahia, o seu soldo 
por a.nno de 36011, e por conseguinte a sexta parte 
lOii que elle tem de pagar de dirtJito:; pela su 1 

patente afóra os emolumentos na secretaria. Ora, 
se o alferes paga de direitos 30$, afóra os erno· 
lumentos, que hão de V3rtar segundo os regula
mentos da secretaria, é facil de ajuizar-se ern 
quanto importará uma patente ; a de alferes 
tal vez não <:uste menos de 55$. e as dos outros 
otliciaes subiráõ de importaucia em propolrç:lo 
tambem da elevação dos postos. Já não S•l póoie 
portanto entrar em duvida que a taxa estal,elecid& 
é um pesado e insupportavel onus com que se 
pretende revestir a guarda nacional. Qae dla 
precisa de justiça é, a meu ver, de primeira 
intuição. A gua.t·::!a nacional, Sr. presidente, 
nenhumas vantag8n~ percebe: sempr'' prvmpts 
ao serviço, quan<lO lhe é ordenado, é tida como 
um corpo d~ reserva para as necessidades do 
paiz ; em muitas províncias tem estado el!a desta· 
cada ou aquartelada por muito tempo, revesando·se 
os batalhões uns aos outros ; e seus officiaes, e 
igualmente os guardas, têm como braz:1o recusa
rem seus soldos ; não se poupão a sacrificios, 
servem gratuitamente até qus sejão dispensado>, 
e niio se lhes póde negar que esses serviços ~ão 
dto summa importancia. 

Ora, onerados os gu:udas de serviços, querêl-os 
mais onerar de despez<s é desconhecer aquelles 
que são dignos dt> todo o preço e merecimento. 
O guarda nacional presta serviços gratuitamente: 
elle se farda ; elle concorre para a. b;1nda de 
musica se quer que seu batalhiio a tenha ; elle 
contribu~ para a C•)tnpra da bandtJira ; tudo final
mente recahe sobre o guarda: elle em nada é 
pe~ado ao thesouro ; é u.n corpo de def~s:l á 
nação, é a maior garantia da ordem publica, e 
ass1m mesmo pr~t.:nde-se sujcítal-a aos direitos 
da patllnte l Só no fardamento o official despende 
não !Jequena ~uantia, e nenhuma esperança tem 
de inclemnisaçiio; entrotanto qu~ outros ha que 
a nenhum imposto estão suje1tos. Eu fallo d·-·s 
Sro. senadores e deputados. Elles não pag:1o 
direito:~ 011 emolumentos alguns pelos seus diplo
mas. 

O Sa. ALENCA.R:-São de eleição popular. 
O SR. SILVA:-Não embarga: deverião concorrer 

igualmente para as despeza.s do estado, e a lei aue 
é igual, ou deve ser igual para todos, não 
exceptua de direitos estes títulos, que tarnbem 
poderiâo pagar os respectivos direitos depoi; de 
verificados pelas respectivas camaras ; e nem essa 
doutrina espantaria, porque já foi emittida a idéa 
de que os dip!.,mas dos eleitores, e julgo que 
tambem dos membros elo poder legislativo geral 
e provincial, deverião estar sujeitos a uma 
taxa. Ora, se os deputados que perct:bem 
annualmente seis mil cruzados e os senado· 
res nove não estão sujeitos 8'1 pagamento de taxa 
pelos seus diplomas, como se compadecerá com 
justiça que o offi.cial da guarda nacional, que só 
tem pensões, trabalb.os e fajigas, pague de direitos 
a taxa correspondente á sexta parte do soldo que 
competir ao seu posta? De fórma alguma é jus· 

tificavel a taxa que se pretende estabelecer, e 
menus procedente é a razão pela qual se crêa o 
dito direito ; porque Sol ao governo cumpre, e 
não á guardá nacio>>al, Íllrnecer o armamento para 
a dufesa do estado tl garante da tranquiHidade 
publica, se para a estubilidade da ordem t.;dos 
os cidad:'ios contnbutlm para as despeza3 do estado, 
Stl !-'ara issv são d~stinaclos o~ impostos. é claro 
que tal medida, além de v~xatoría é um im!Josto 
cread·.> fóra da lei du orçamento com honras de 
perpetuidade. 

Não sei t·lmbem, Sr. presidente, quaes sejão 
os ,~molumentos de secret<>.ria legalmeute estabe· 
lecid•)S : talvez que poucas sejão as que os t8nbão; 
o que não ignoro> é que elles ~;stão em movimento 
continuo de alta e baixa, segundo a affcição ou 
desaffBição diJ,; presid.en tes: elles varião, alttJrão, 
mu:l:lo, innovã•J ad libitum, e por isso algumas 
assembléas provinci>~es conf·õcciouárão uma tabelta 
de emolumentos para afastar o:> inevitaveis males 
das affeições, e a camara, se está propensa a 
approvar a doutrina do artigo, cumpre fazer o 
mesmo para obviar a repP.tiçào de taes abusos. 

Pare.:eu ao nobrt> autor da emenda que ella 
melhorava o artig<~ e diminuía as despezas das 
patentes: estou porem convencido do contrario: 
ficará tndo na mesma. Eliminadas as palavras 
indigitadas pola emeJotda, niio sç acha con~agrada 
a doutrina de paga dos emolumentos ; e verdade 
e exacto blo ; mas note o nobre autor que se 
ha de dizer •JUe estand., já r~g11lado> o~ feitios 
das patent~s (ainda qu~ nunca fossem approvados 
os regulamentos da~ secretarias das presidencias), 
n:io poldia a lei tratar desse caso e,;pecial .iá 
prevenido nos regulamento,; ; e quando não 
e:<t~vesse, que isso não era objecto de lei, e o que 
po~so asseverar·lhe é qu-3 a discussão não aplai
nará a difficuldade na execuçiio, assim Ctomo a que 
versou sobre os clerigos, quando se discutia a lei 
das reformas judiciarias, que não podião ser 
jurados, preciso foi depois uma nsoluçào para· 
explicar o õEmtido que se manifestou com toda a 
frauqueza em ambas as camaras. 

Observo m·lis,. Sr. presiJ.ente, que permittindo 
o art. 41 do projecto que os officiaes, indepen
dente de proposta ou ordem do accesso, sejão 
confirmados nos seus postos, se assirn parecer ao 
governo, têm elles de pagar novos d1reit,s, e 
S<Oja-me lic1to perguntar porque razão os officíaes 
que jà pagàrào os dtreitos respectivos nos cofres 
provinciaes, que nenhum accesso tiverão, que 
estão no mesmo posto, que a sua patente é a 
mesma, repetiráõ a mesma paga? Seja-me licito 
dizer que não descubrc>. Sorprende-me c·~rtamente 
que o official da guarda nacional, conservado' no 
mesmo posto, pague novos direitos e emolumen
tos. 

O Sa. PENNA. :-Passão a gozar de titulo vita· 
li cio. 

O SR. StLVA:-Em muitas províncias elles o 
tinhão ; não é pois para elles novidade ; a B"bia, 
Pernambuco, ::)ergipe; e outras garantirão a vi
talicídade das patentes, por conseguinte para elles 
tudo isto é a continuação do que já havia. 

Quanto aos outros que uão estavão garantidos 
pela legislação das províncias, tambem não é isso 
bastante: uma lei os reconhece officiaes ; outra 
os garante nos mesmos postos; logo, nada ha de 
novo, e por conseguinte não devem !'lagar emolu· 
mantos nem taxa, porque já com a outra despenderão 
no mesmo objecto. 

Finalmente noto, Sr. presidente, que pela dou
trina do art. 39, sendo gratuito o titulo das 
reformas, cresce de p()nto a injuo~tiça. Que um 
official que vai gozar de sua reforma tivesse de 
pagar alg110S direitos tran<eat ; mas o que eon· 
tiniu a servir, repugna á toda a razão. Nàu ha 
proporção entre e>~ta doutrina o a do .. rt. 31, 
e assim como os reformados que coutinuào a 
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gozar de _todas as. honras sem novo dispendio 
pelo seu tJtulo, ass1m tambem parece que devia 
ser procedente a mesma disposição áquelles offi
ciaes que fossem couserv••dos nos mesmos postos. 
Portanto voto cúntra o artigo a a emenda. 

O Sr. Ferreir.:... Penn.a :-Parece-me que 
eu e o meu nobre collega da C•1tnmissã'l havemos 
dito quant•) tÍ sufficiente para ju~tificar o arti"'O, 
mas responderei ainda a algumas objecções que 
se têm reproduzido. Ia;istom os nobres deput&.dos 
em pondcJrar quanto são excessivos CJS emolu
•uentos da.s pato;~otes que já Sd pagão na secretqria 
de e~tado, mas a commisi:to nem diz que ell<ls 
sejào muito razoaveis, nem se opporá a que sejão 
reduzidos: o que &lia pensa é que não é esta 
a lei mais proprla para regular o~ emolumentos 
das secretarias de estado, e por isso limitou-se a 
fazer menção dos legalmente estabelecidos. Se os 
actuaes são excessivos, cumpre que o corpo legis· 
lativo roventlo o regulamento que os estabeleceu, 
os modifique como fôr mais j11stn, e para isto 
concorrerão sem duvida com seu voto os membros 
da commissão. 

A emE>nda do nobre deputado pela Parabyba 
tem por fim abolir os emolumentos d11.s patentes, 
mas e11 devo observar que ainda sendo ella appro· 
vada não aproveita senão aos officiaes dos 
commandos superiores e aos do município da 
côrte, cujas patentes têm de ser expedidas pela 
Recretnria de estado. Todas as outras devem ser 
passadas nas províncias depois de confirmadas as 
nomeações pelll governo imperial; e poderemos 
nós abolir por uma lei geral o imposto creado pelas 
nssembléas provinciaes a titulo de emolumentos 
de secretaria , que , ou fazem parte da renda 
provincial ou pertencem aos empregados? Pa
rece·me que não. Eu entendo que considerados 
os postos da guarda nacional como empregos 
geraes, é licito impór-lhes uma taxa que se arre
cade para o cofre geral, mas não que essa facul
dade se estenda a ponto de abolir os emolumentos 
correspondentes ao feitio dos titulas que pertencem 
a uma repartição que se considera meramente 
provincial. E' verdade que esses emolumentos 
podem ser tão excessivos que venhão a prejudicar 
a imposição geral, difficultando a expedição das 
patentes , mas se as assembléas provinciaes não 
procederem nesta parte com prudencia, abi está 
o remedio no acto addicional, que autorilla >lO 
poder legislativo geral a revogar as leis que assim 
offenderem as $UQS disposições. 

Por ultimo observo que a iottlira abolição dos 
emolumentos seria até prejudicial ao serviço pu· 
blicc: o interesse de percebêl-o contribuirá para 
que b:~ja mais actividade na ~xpedição da'i 
patentes, o que nem sempre acontecerá se fOrem 
gratuitas. 

Diz o nobre deputado do Pará que é mal cabida 
nesta lei uma disposição que estabeleça um im
posto; mas a proceder esta observação, não se: 
como poderemos sab.ir do embaraço, pois ~ue 
quando se trata do orçamento diz·se que se deve 
rejeitar tudo quanto tôr estranho á proposta do 
governo, e agora que se discute uma lei especial 
para a guarda nacional não se acha bom que ella 
regule os direitos correspondentes ás patent.;s. 
Entretauto parece-me que eu poderia apresentar 
~o nobre deputado algun~ exemplos semelhantes, 
Isto é, leis que não sendo de orçamento estabele· 
cérfio uovas imposições on em beneficio dos em
pregados que ellas creárão , ou do thesouro 
nacion:\1, como seja a de 4 de Outubro de 1831, 
o projecto sobre a concessão de ttlrras, etc. 

Não vejo pois inconveniente algum em que se 
~xe ~gora o direito das patentes para ser depois 
mclu1do no orçamento como parte da receita 
geral. 

Ao nobre deputado por Sergipe parece que esta 
nova coutribuição peeuniarla será aummamente 

onerosa para aquelles officiaes que achando-se 
já nomeados nenhuma vantagem vém a ter com a 
execução de$til projecto; ma:S eu discordo desta 
opinião por estar persuadido, como já disse, que 
todos a pagaráõ de bom grado, uma vez que as 
nov<:.s p3.tentes lhes eonfirãv garantias e honras 
que actuahnente não gozão. Muito mais onerosos 
são o~ impostos actuaes attenta a facilidade com 
que são demittidos os officiaes, e ainda assim se 
ob<Jerva _que bem rar~s são aquelles que deixão 
de_ so!_!c1tar suas patentes. Julgo pois que as 
ob}ecçoes produzidas contra o artigo não são taes 
que devão inftuir para a l!Ua rejeição. 

Dao_do-se por discutido o artigo, é elle appro
vado JUntamente com a emenda. 

Sem tlebate i ulga·se disc11tido o seguinte art. 35, 
que é approvado: 

« Art. 35. Os di~eitos das patentes que ficão 
pertencendo á rece1ta geral do sstado, serão e:xclu
s~vamente applicados ás despezas da guarda na
cronal. » 

Ent.:-a em discussão o art. 36, que diz assim: 
((Art. 36. Os officiaes da guarda nacional gozr~rãõ 

das honras que tinhão os das extínctas milícias 
e sómente poderáõ perder os seus postos por 
demissão voluntaria, ou nos casos e pela maneira 
marcada na presente lei. 

_c E:x:ceptuão·se <'Ommandantes superiores, seu11 
ajudantes d~ orriens .e secrei.arios geraes, bem 
como os majores e aJudantes que fórem officiae;; 
reformados do exercito ou das extinctas milicias 

. os qu!l~s poderáõ ser exonerados quamto o j11lga; 
C?nv:enrente_ o governo e os pre~identes de pro
Vlncia, ouvidos os respectivos chefes. » 

O Sr. Toscan.o do Brito: -Quando se 
discuLio o art. 28, alguma duvida appareceu a 
respeito dos postos de majores e ajudantes de 
be:tal_!lão; diss~·se e!1tão que a intenção da com· 
m1ssao era que os majores e ajudantes de batalhão 
quando fossem officiaes reformados ou de milícias' 
não podiào ser dispensados pelo gover.no, e que ~ 
COJJ?missào nenhuma _duvida teria d~ pôr o arti&o 
mais claro, caso se Julgasse que nao estava isto 
bem especificado ; e ern virtude desta declaração 
do nobre membro da commissão, a camara rejeitou 
uma emenda que lhe foi aprese~:~tada esclarecendo 
o artigo por saber que tal era a intenção da com
missão, e que tal pensamento de alguma fôrma 
se manifestava nas palavras do mesmo artigo; 
mas n•J art. 36 se vê que o nobre deputado não se 
lembrou desta nova disposição, porque por esse 
art. 36 se vê claramente que os offi.ciaes do exer
cito q_ue fOrem majores ou commandantes de 
batalhao podem ser mudados. 

Não entrarei na que~tão já suscitada na casa a 
respeito da conveniencia desta medida, porque 
creio que a casa se con:penetrou bem das razões 
que então se expuzerão, sendo uma dellas que 
isto era pór á disposição do governo os batalhões, 
se os officiaes r~formados, que servissem de majores 
e ajudantes, pudessem ser dispensados ; porq•.te 
nós vimos a influencia que elles tioilão nas antigas 
milicias, sendo verdadeiramente os commandantes 
de batalhão ; não apresentarei pois de novo essas 
razões, e espero que a nobre commissão explique 
com clareza seu pensamento. 

o Sr- Coelho Bastos:- Peço desculpa á 
illustre commissão por lhe dirigir ainda algumas 
observações. (U o artigo.) Eu tenho a ob:;ervar 
á commissão que acbo alguma incoherencia no 
modo por que está redigido o artigo. A lei de 18 
de Agosto determina que na formatura a guarda 
nacional tomará a direita dos corpos de 1• linha, 
dá-lhe o lugar mai3 distincto de b.onra entre os 
militares. Esta disposição não está revogada pelo 
projecto , mas por este artigo os offic:iaes da 
guarda nacional passão a ter as honras que 
tinhão as antigas milieias. Ora, tomo a liberdade 
de ponderar a eommia•io qae os olllçiaes du aa _ 
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tigas milícias !lão g<•zavãu perfoJita•nP.r.te das mes
mas honras dos officiaP.s do ex~rcito, porque um 
cor..nel de milicias, ainda que fosse eff~ctivo, 
quando entrava em parada, ~ tinha de ex~rcitar 
sPu posto em competencia com outro de linha, 
ain<ia que fosse graduado, o de linha comman
dava, entretanto qu~ o corond graduad,1 não é 
coronel, mas só tenPnte·coronel, e de coronel tem 
apenas :l.S bonras. Eu acho incoberencia em que 
tendo a guarda nacional lle occupar um posto 
de honra, isto é, mais distincto, os seus <•fficia\)S 
sejão desta maneir:• um pouco rebtlixados, ou 
então a commissão se encarregue de revo~ar e~te 
artigo, dizendo que a guarda nacional, quando 
entrar em parada, occupe o mesmo lugar que as 
antigas milicias, ao que não mP. opponho, porque 
estas sempre ficavão á esquerda da linha, mas 
não acontece assim com a guardo1 nacional, 
porque occupa a direita da linha, que é o lugar 
de honra entrtl os militares. Ora, fi.caráô os 
corpos llm lugar mais distincto, entretanto qut! 
seus officiaes ficão com menos honra do que os 
corpos ? Não me parece isto muito razoavel. 
Uma de duas; ou volte a guarJa nacional a 
occupar o mesmo lugar qu" occupavão as mili
cia,;, ou então os S<)U~ officiaes tenhã.o a" mesmas 
honra,; dos officiaes do exercito. Desejo que a 
nobre commh;são regularise isto de maneira que 
não appareça esta incoh~rencia na lei. 

São apoiadt~s a:; seguintes emendas 
u Supprima·se na 2• parte do art. 38 desde 

as palavras-bem como os majores-ate as pa
lavras-extinctas milicias.-Túscano de Brito. » 

(C Díga-se-gozaráõ das mesmas honras que os 
offici-1es do exercito-o mais como no artigo.
Coelho Bastos. » 

O Sr. Ma~quos Lisboa: -Não posso 
deitar de votar contra as ;,mer.das apresentadas ; 
e a favor do artigo, porque a sua disposição me 
parece curial, e inteiramente conlorme ás leis em 
vi~or. 

Como poderá o governo deixar de ter acção 
sobre officiaes de primeír& linha, embora refor· 
mados sejão 'l Que inconvenien:es poderàõ re
sultar de que elles sejão dispensados do serviço 
da guarda nacional pela fórma que o artigo dis· 
põe T Não vejo inconveniente algum, porque bté 
o artigo exi~e que sejão ouvidos os respsctivos 
chefes dos corpos da guarda nacional. O contrario 
é que eu julgo que seria prejudicial, isto é, que 
elles não puàessem ser dispensados desse serviço 
que.ndo o bem publico· o exir;:isse. Casos baverà 
em que os mesmos chefes da guarda nacional 
julguem urgente e necessaria a retirada desses 
otliciaes do:~ corpos em que servem, jà porque 
apresentem irregularidade na sua couducta, já 
porque mesmo se possão torn9.r partidarios, e 
causar por cousaquencia compromettimenlos á 
ordem publica. E' verdade que, quando se dís
cutio o art. 28 appareceu a. idél\ de quo o governo 
niio poderia retiru es•es officiaes, mas AU não 
fiquei convencido della . Por 1sso estou de accórdo 
com o artigo, elle deve persistir. . 

Eu tambem não concordo com outra emenda 
que quer dar á guarda nacional maior proemi· 
nllncia do que ás antigas milícias. · Q11anto ao 
ponto ea. que pareceu mais insistir o nobre ds· 
putado quo me precedeu, que foi a respeito de 
sua formatura á direita dos corpos de primeira 
linha, dir-lhe-heí que este artigo não deroga isto, 
que deve ficar existindo em pé essa disposição : 
mui justa e mui razoavel pa:rece ser essa di11· 
tincçào, que se telll dado, e que deve continuar-se 
a dar á guarda nacional, quanto aos corpos: 
não p6de daqui resultar inconveniente algum. 
Mas a emenda do nobre deputado exige mais 
(parece-me que o tenb..> bem entendido). ella 
ex.íge que os officiaes da guarda nacional, logo 
que tenhão a graduação, supponhamos de co· 

ronel, commandem os coroneis gr~du~:~dos de pri
meira linha . Notarei ao nobre deputado que d •l 
pa,;sar esta medida não pod<lm resultar vantagens 
ao serviço publico. 

Se a guartla nacional tiv·~ sse dP. compar.,eer 
com a primeira linha SÓ!ll<!Ot8 em formaturas 
de o't~ 11tação como par><das, pro.::issões, etc., 
então eu con~onlaria con1 o nobre deputado ; 
mas como a guard '• nac ional póde. tambem ser 
chama.ia para s~rvir em campanha combinada· 
mentA com a tropa de linha, permitta-me o nobre 
deputado qu e lhe <'bserv.; IJU<l gra\'lde inconve
nie,te resultaria de um coronel da guarda na
cional passar a command~r coroneis graduados 
de primeira linha, porque é innegavel que os 
coroneis da guarda nacional não devem estar tão 
habilitados como os coroneis do linha para diri
girem as operaçõP.s que a guerra exige ; e de 
passarem estes coro11eis do linha a serem subor
dinados aos da ~:uarda nacional, poderião re· 
sultar mui graves inconvenientes, como derrotas 
resultantes de má direcção dos corpos que lhes 
e:>tlvessetn subordinados, e falta mesmo -:le dis
ciplina. e de bo!l ord"m nas forças •!ue esti
vessem em operações. Eu tive alguns exemplos 
disto ; eu vi que na cnmpanha do sul algumas 
o pel."ações tinhão sido mallogradas por se dar 
es t.a preftl rencia a officiaes da guarda nacional 
sobre os officiaes de linha, e que muitas vezes o 
general em chefe se via embaraçado na. nomeação 
de um cotnmandante para uma expedição, porque, 
cor:forme a f,m;a della, devia ser um offlcial de 
patente superior. Era mister empregar de combi
U!l.ção a tropa d~ linha e a guarda nacional, e 
eis que se apresentava o comuHmte da forç~ da 
guarda nacional que tinha de marchar, com pa· 
tente igual ao outro, e exigia que vence~se a 
antiguidade. De tacto isto se seglliO até certo 
tempo ; porém devo informar ao nCJbre deputarlo 
que o governo, conhecendo os males que resulta vão 
de se dar uma tal preferencia, consuhou o conselho 
supremo militar, e segundo uma consulta deUe, 
os officiaes da guarda nat:ional não têm outras 
prerogativas em comparação com os de primeira 
linha, senão aqucllas que tinhão os officiaes das 
extinctas milicias. Isto está deliberado, e por 
consequllncia o artigo em discussão manda seguir 
o mesmo que se acha em pratica. 

O Sr. Rodrigues dos Santos:-Farei 
algumas observaçõos em apoio da o;>inião susten· 
tada por aquelles nobres deputados que comba· 
t eriio o artigo, e rectificami as recordações do 
primeiro nobre deputado que fallou a este respeitl•, 
decl!>rando que em minha opinião o art . 28 foi 
approvado em consideração à explicação dada por 
um dos nobres membr<Js da com:.nissào, quando 
disse que a commissão estava de accordo em 
~mendar o projectu dtl modo que os majores e 
ajudant.e~ da gu,..rd,l nacional, ainda tirados da 
classe dos reformados de primeira linha ou das 
extinetas milicias, gozarião da vantagem estabe· 
lecida a favor dos demais olficiaes da guarda 
nacional. Ora, seod<l isto o objecto do '.i e bate que 
e11 provoquei sobre o !!.rt. 28, e tendo a comntissào 
manifestado por esta m:~neira a sua opinião, en
tendo que a camara approvou o art. 28 debaixo 
desta condição, deixando de att'lnder ás ponde
rações que se fizerão nessa occasião, porque não 
erão .oesse l11gar bem cabida::~. Para mim é certo 
que a commissão tomou utn compromi:tso que deve 
agora ser realisado, e que os majures e 11judantea, 
embora tírad:Js da clasae dos reformadol4, ou das 
autiga.s milícia$, com 110ldo, niio deYt!m &tlr &<ljei~oa 
a dl:lmissõt>s ad nutum. {Apoiados.) Edc:UIIO 
recordar as razões expostas por IIIim e outros meua 
nobres collegas para provar os inconvenientes 
que podião resultar de ficarem os njudantes e 
majores da guarda nacional sujeitos á demisaão 
sem condição alguma ('reestabelecida e simples-
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mente n arbitrio do gol"erno. Parece-me que são 
bem obvios os inwnvenient<Js de se deixar um 
tal arl>itrio; escuso pois rept!til-os. As razõ~s QUFl 

hoje prodnzío o nobre deput,.do pelas Alaç:óas 
niio me cnvencêrão da necessi<hde de approvar o 
artigo tal qual. Eu vejo que os majore~ e aju· 
dantes dos corpos de linha tem tal qual perpetui· 
dade; o governo ~ó os póde remover, em certas e 
determinadas eircumstancias (assim ::omo pód!l 
re;:nover a todos os outros officiaes) de um para 
outro corpo, ma:'! não os póde demiltir ou rebaí· 
xal-os de sua gr:1duaçào. O argumento que se 
poderia tirar das regras seguidas na primeira linha 
não póde aproveitar á opmiào que eu combato ; 
porque pelo menos darta em ultin•o ~:esultado 
uma ínconsequencia ínjustíficavei. Se acaso se 
invoca a necessidade da conliança mutua que 

.;o deve exi~tir entre os majores e os ajudantes e o 
commaodaote do corpo, então este argumento 
tambem d"ve prevalecer no caso do;, taes officiaes 
serem tirados da guarda nacional (apoiado~) ; mas 
quando a commissio estab~lece uma diversida•1e 
ae disposiçõt's nas duas hypotheses, creio que não 
é por e~ta razão, mas por outra com que não posso 
atinar. Se fosse essa a razão, então a necessidade 
de Cúhereucia t>brigaría a adoptar-se o mesmo 
principiO de amovilnlidade para com os majores 
e ajudantes lirados da guardli nacional. (Apoiados.) 
Estou convancido, Sr. presidente, e sustento-o 
com toda a siuceridade, que muito pela contrario 
é de utilidade, e at~ de toda a justiça, que os 
majorei' e ajudantes, mesmo quando tirados da 
classe de reformados e Ja segunda linha, tenhào 
as mesmas garantias e vantagens dus tnais officiaes 
da gnarda n ·•cionaL: e hsi de persi&tir nesta opinião 
emquanto (O que julgo dif:icil) não se me de
moustrar que podem resultar inc:onvententes da 
a<:lopção desta opinião. 

Tendo assim exposto as minhas opiniões, confio 
íntuiramente que ellas. prevaleção, parque, além 
de serem em si só muito sustentaveis, têm em 
seu apoio o valioso patrocínio da eommissâv, 
porque, como já se fez nutar, tratando-se do 
art. 28, prooun.:iou-se a nobre eommissão de ma· 
ne1ra a f~t"er crt!r que ella compartia inteiramente 
o meu parecer, e qu<l opportunameotc o· con8i
gnaria t:Xplicito. Conto purtauto com o votu da 
commissli.o paru. a passagem da emenda. do nobre 
deputado pela P~trahyl>a, que compreb.endeu e 
formu<ou perfeitam'"'te o meu pensamento, e, 
ouço dizêl·o, o t~ensamento da nobre comm1ss:io, 
cot~ quem folgo de estar dt~ accor:io. AgtJra tra· 
tarei de outra espec1e deste arttgo que teu1 para 
mim muito maior 1mportancia. 

Diz o artigo que os oflicíaes da guarda nacional 
terão tod11s llS 4onras e preroga.t!Vas que pertc;n· 
eiào aos das extinctas mtlicia~. Acho muito cou· 
veuieuLe e mesmo cauteloso que algumtls expli· 
cações se insirão nc~ttl artigo, que possão re· 
mvver duvidas que não são uovas no IIO$SO paiz. 
Approvaudo-'e o artigo tal qual, enlendo que 
os officiaes da guarda nacwnal licavao suje1tos a 
serem julgados em consdlho de guerra, em certas 
e determllladas circumstancias; por bso que 
d"sde que s~ lhes dào as mesmas honras, ião-se 
suscitar a respeito delles as mesmas queslões 
que se suscitárào ácerca de offictaes das milicias. 

Ha poucos annos houve um governo que su
jeitou os ofliciaes das extinctas mtlicias ao jul
gamento pelas leis militares, perant.e o conselho 
de guerra, allegando que elles tinhão os mesmos 
foros e honras que os officiaes de 1• linha, e 
portanto estlivào sujeitos a ser julgados por con
&tllbo do guerra, e de lhe ser imposta a pena 
dll codigu militar. E~~a opimão do goveroo fví 
MJIOiada em algumas decisões de tnbunaes, que, 
"or aeretn eontr~&Jic~oriall e divergentes, não Jetxão 
por i•ao de t~ltabelecer duvidas, setr.pre favo
rllvell ao arbl\rio, principalmente quando elle é 

desregrado e insaciavel. E' vllrdade que passou 
aqui uma resotu,.>'io o nnno passado esclarecen:1o 
a materia, mas niio foi ainda approvada uo se
nado, e assim entendo que é muito prudente, 
e tntl,;n10 ínJispanSAvel, que se declare ate que 
ponto es~as honras e foros q11e se concedem aos 
officiaes da guarda nacional os obriga em ::-elaçào 
aos privileg1os de foro, e que se declare bem 
que as honras e garantias do~ ofiiciaes da guarda 
nacional, equiparando·os aos ofliciaes de milicias, 
não os obri~a 110 julgamento no conselho de 
guerra. (Apoiados.) Para mim não era isto ne
ceRsario, porque me parece muito claro que os 
ofiiciaes de milícias não estavão sujeitos a ser 
julgados em caso algum por conselho de guerra; 
mas esta opinião tem sido contestada; opinião 
contraria fo1 emittida pelo governo e sustentada 
por um tribunal, e por eonsegui .. te, existindo a 
duvida, qutl foi creada arbritrariamente em uma 
épllca de que não desejo recordar·me, dá isso 
lugar a qual•1uer procedimento arbrítrario contra 
ofiiciaes da guarda nacional. 

Eu, que os quero livrar de todos os perigos 
do arbitrio, não posso votar por este artígo sem 
os resguardar do perigo que tenho denunciado, 
stm que a commissão explique o artigo de modo 
que nunca se possa entender que os officiaes da 
guarda naciontil, pP.lo facto de gozarem das honras 
que pertencião aos das extinctas milícias, fi.cão 
sujeitos a serem julgados pelas leis militares em 
qualquer circumstancía. Aproveitemos as lições 
da experiencia. ; previnamos os males que uma 
vez presenciAmos ; saibamos ao menos tirar delles 
algum partido em beneficio do paiz. (Apoiados.) 

O Sr. Ferrelra. Pen:no.:-Eu não pude as
sistir por enft\rmo á discussão do art. 28, e por isSQ 
não tive occasião de QUVír a explicação dada pelo 
meu nobre collega da .:ommi~são, com ll qual 
srgumenlào agora os illustre~ deputados eoutra a 
ultima pt.rte do art. 36 ; mas fJStou persuadido 
de que essa t!:X:plicação foi mal comprehendida ; 
nem ~ei mesmo como pudessem os nobrds depu· 
tmdos regultu por e!la os seus votos, sendo em 
senLido contrarie>, e tão expressa a disposição 
deste art. 3G q ae não admitte duvida alguma. 
Se os nc.bres deputados o tinhão lambem em 
vtsta;;, como crei<•, Logo devião perceber que 
comprehendiào inex.,ctanumte o sentido das pa· 
lavr .. s do meu colle~a, qut~ provavelmente limi· 
tou ·se a notar a diff.;rença que o projeclo esta· 
belece quanto á fórma da nomeação dos offieía<!S 
em geral, e quanto á dos maj.lres, e ajudnntes 
qua jti fórem officiaes de patente. 

A commissão, tendo estabelecido como rGgra a 
permanencia das patentes da guarda nacional, 
com exeepção dos postos, que não podem deixar 
de ser de inteira confiança do gov'lrno, como os 
de commandaotes superiorP.s, entendeu que sem 
otfdnsa alguma do pnncipio estabelecido p<.>derião 
ser tambtJm amovt v eis os maj :lres e ajudantes 
que já fossem officiaes da linha ou de milieias, 
por cor1siderar que, aind" sendo dispensados da 
guarda nacional, não se dana o inconveniente 
de ficarem reduzidos á condição de simples 
guardas, como acontece hoje a respeito dos outros 
cidadãos: ella tambem pensou que muitos casos 
haveria em que conviesse ao serviço que esses 
majores e ajudantes fossem desligadoa da guarda 
nacional para se empregarem em outras eommis· 
sões, ainda mesmo mudados de uns para outros 
corpos, por estarem sujeitos, na qualidade de 
officiaes do exercito, á acção do governo, eon,o 
acaba de observ .. r o n•Jbre depatado pelas Alagóas. 
A eommi~sào porém não faz grande cab~dal deste 
artigo: se ·lle ror approvado, parece-lbe que não 
trara incouvenientes na pratica, e se fór rejeitado 
nem por isso ficará o projecto muito defeituoso. 
:Muito mais discutid!l deveria ser esta disposição 
u se admittissem os omciaes da terceira classe · 
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do exercito aos postos de majores e sjudantes, 
mas esta idéa uão passou por ora. 

Quanto ás honras que o projecto confere aos 
officiaes da guarda nacional, tenho a observar 
que a commissão cingio-se litteralmente ao que 
dispóz a lei de 18 de ARosto a respeito das ex· 
tinctas milícias : ella não alterou a di ~posição 
pela qual deve a guarda nacioaal tomar a direita 
da linha quando concorre em parada com outros 
corpos do exercito, mas neDI por isso entende 
que a um official da guarda nacional considerado 
individualmente se deva dar proeminencía sobre 
os do exercito, que tiverem igual graduação. 
Conceder honras ou tratamentos honorificas a 
qualquer corporação é cousa mui diversa de 
concedêl-os a cada um dos membros q'ue a com
poem, e disto temos nõs muitos exemplos . No 
primeiro caso podem haver razões de utilidade 
publica, no segundo um privilegio injusto e até 
odioso. 

Demais , se medito sobre a significação da 
palavra- honras- mal posso comprebender a 
distíncção que faz o nobre deputado pela Para
byba entre as que competiào aos officiaos das 
extinctas milícias e as que competem aos do 
exercito. A com missão entende por -honras
as continencias que os officiaes recebem dos 
guardas e corpos militares, o tratamento corres
pondente á graduação, a entrada em certas salas 
do paço impedal, o acompanhamento de tropa e 
as descargas iJOr occasiào de enterros, etc., e 
nesta parte persuade-se que os officiaes das ex
tinctas milícias esta'l"ão equiparados aos do exer
cito. 

O nc.bre deputado pelas Alagóas informa-nos 
que dando -se no Rio Grande do Sul o caso de 
concorrerem officiaes de guarda nacional com 
outros do exercito que tinhào iguaes patentes, e 
suscitando-se ques~ões de preferencia, foi decidido 
por consulta do conselho supremo militar que 
o commando competia aos do exercito, esta decisão 
assenta de certo em muito boas razões de utilidtlde 
publica, por ser manif~st,.. que entrando a guarda 
nacional em operações como auxiliar do exercito, 
grande transtorno poderia resultar de se conferir 
o commando de qualquer força a um ófficial 
estranho á arte militar com e:xclusão dos de liRba. 
E~tes casos pois devem ser regulados pelo governo, 
em virtude da autoridade que tem para f~zer 
organissr os corpcs destac.ados : e o projecto 
nenhum embaraço lhe oppõe nesta parte. 

Tambem ponderão alguns nobre;; deputados que, 
a não >e defi.uirem com toda a clareza a~ honras 
que se concedem aos officiaes da jZuardo. nacional. 
poder-se· ha entender que elles fi cão sujeitos ao 
julgameuto por tribunaes militares, como já se 
eRtendeu a respeito das extinct.as milicias. Parece
me, senh?res, _que a questão quo se suscitou a 
es.te respe1to nao procedeu tanto da disposição da 
le1 de 18 de Agosto, que conservou aos ofiiciaes 
de milícias as honra:s de que gozavão, como da 
lei de 3 de Dezembro de 1841, que sujeitou ao 
julgamento pelas leis e tribunaes militares os 
militares implicados em certos crimes ; mas em 
todo o ~~so entando que semelhante questão não 
poderá Jamats _suscttar-se a respeitos dos officiaes 
da suarda D&.CIOnal, á ViSta das dispOSiÇÕeS deste 
pro)ecto (apoiadus), porque elle manda txpres· 
samente que as faltas e crimes comnlettidos em 
acto de serviço sej:io processado" por conselhos 
compostos de officiaes da mesma ~uarda, e todos 
os outros pela compl-ltente autoridade civil. Atten
dào os no~res deputado:~ ao art. 37, e ahi verlio 
bem man1festo o pensam~::nto da commissão. 

O Sr. Oaxnpos ~1ello:-Sr. presidente. A 
primeira vez que p~:di a palavra sot.re esta 
materia, eu disse que me afilígia ver a maneira 
l'Or que este projecto ia sendo díscuti!to e votado; 

eu continú_o a pensar do mesmo modo, e por 
consequenc1a a ir votando contra elle. 

Sr. presidente, eu devo declarar à camara com 
t nda a fra~queza que não compreheodo como é 
que a ma10r1a a que pertenço vai dat~do o seu 
apoio, vai deixa_ndo passar um proj scto em que 
apparecem con,;tgoadas duutrinas e princípios 
que em minha opinião devem no futuro crear 
muitos embaraços. 

Sr. presidente, eu disse da outra vez que tive 
a honra d~ fallar sobre esta materia ::)Ue julgava 
assaz perigoso mudarmos assim tão de repent~, 
sem uma d1scussão mais ampla, sem o soccorro 
das luzes e opinião do governo, a fõrma inteira 
da guarda nncional. S enhores, aniquíllar ou 
pe_lo_ m~nos inverter completamente uma insti· 
~u1ça?, e sem duvida co usa m_ui delicada e grave. 
(Ap~aados.) Creámos, como Já o d!sse, 11. guard11 
naciOnal pela maneira consignada na lei de 18 de 
Agosto ; 2 annos depois foi ella reformada; e 
como tudo se fez sem maduro exame, appare
cêrão logo novos clamores. novos embaraços, 
novas necessidades; e põde dizer-se hoje que 
em cada uma das provinchs do imperio ha a este 
respeito uma legislação especial. Vê-se p(•is que 
este object<> é da mais alta gravidade; vê-se que 
sem uma discussão bastantemente desenvolvida 
em presença do governo, nós, em minha humilde 
opinião, commet~eremos uma grande imprudencia 
em fazermos ass1m, se:n ma is nem meoos inteira 
inversão do que existe na actualidade. 'Primei
ramento os officiaes da guarda ndcional erão, 
colr!o se sa~e.. de eleiyào popular ; depois em 
muttas prov1nc1as ficavao sendo escolhidos pelo 
governo, . per111anecendo nos postos, emquanto 
bem serv1ssem ou merecessem sua confiança · e 
porque abuso tem havido, quer-se agora q'ue, 
nomeados uma vez pelo governo, fiquem vita· 
lic1os; mas, senhores, na occasiào de semelhante 
inversão, que opinião politica dirigirá o governo 
do paiz? 

Ora, Sr. presidente, eu quero fallar com toda 
a franqueza ; eu quizera que os nobres deput••dos 
tanto da maioria como da opposição me dissess~m 
se por ventura darião realments seu apoio a est':l 
projecto, não teudo esperaoças de estarem no 
poder os seus co-religionarios no momento de o 
executarem 'l Quero, senhores, que c11da lado 
desta casa em boa fé me diga se, tendo a certeza 
de achar-se no poder uma opinião contraria, 
dar-lbe-biào todavia a faculdade de crear no paiz 
um c<?rpo numeroso de em pregados vitalícios, 
escolllldos d'entre seus partidistas unicamente, 
e que tamanha influencia devem exercer na s!ls
tentaçào de doutrinas !nteiramente oppol:\l"s 
á sua? · 
Pos~o eu. por ventura _acreditar que a m:1ioria 

dá seu II.J'OIO a este projecto, e o dsria mesmo 
estando o poder nas mãos de nossos adversario s, 
que irião reconstruir a guarda nacional com officiaes 
Vitalícios, escolhidos entre influencias de sul\ 
cór política unicamente? 

Se a maioria da ca6a ti'l"t:Ssc isto em vista, 
dir-lh t<-ll1a que não marchava com os princípios 
nem mesmo de conformidllde .:om o seu dever· a 
maioria pois não vota esta lei senão porque co;1tll 
executai-a; mas quem nos assegura isto 'l 

Senhores, marchemos corn vi11tas mais no futurll 
do que no presente. (Apoiados.) Eu nã<> darei 
ao go.verno meu adv~r~ar:10 o puder de pl><ntar 
no p:uz ma1s de 1,000, muato mais lalvi'Z de 2 ()()() 
empregados vitallcios, t1 não o doo1 mesrno ' ao 
actual, pcrqu., tuio sei se_ o actual será o que terá 
d~ executar esta let, nau entrando ua qu~:t~tào 
se é ou uãQ conveniente iRvert.ermos de~ta sorte 
a instituição da guarda nacional. A opposiçào 
va1 lambem approvaodo a lei, sem duvida porque 
espera executaJ-a. 
~m todo o caso, senhores, acho summamer.te 

per1goso fazermos leis desta qualidade, com vistas 
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talvez mais no presente do que no futuro. Nós 
tivemos ha pouco o exemplo do que aconteceu 
entre nó ; : creãrão-se leis, que não sei se com 
razão cu sem ella, mas que nesta casa e fóra 
della altamente se disse erão só votadas no 
int11resse d~ um partido para se manter no poder; 
~ o que aconteceu, contra quem são ellas hoje 
applicadas'l Agora fazemos nó~ ainda mais ; agora. 
não queremos simplesmente empregados amo· 
viveis, {lU que teohão pelo menos uma duração 
a prazo certo : queremos, sim, empregados vi· 
talicios I E quem serão esses officiaes da guarda 
nacional? 

Mas, senhores, eu vou mais ávante. Não vê 
a nobre commissão, não vêm os nobres deput~dos 
da maioria e da opposiçiio que sustentão o pro
jecto, não vêm que, creado e organisado esse 
numeroso corpo de emj:lregados vitalícios em todas 
as províncias do imperio, vão sem duvida alguma 
levantar-se muitos embaraÇos ao governo imperial 
e a seus delegados ? Supoonhamos, SP.nhores, qne 
em uma provínciA qualquer fica a guarda na
cional toda montada em um sentido político; ora, 
triumphando nova optnià<l no governo, e havendo 
por toda a parte tanta exag~raç:'io e tanta int9· 
lerancia, como se haverão os novos delegados 
do governo 'i Quantas lutas não veremos appa
recer entre o governo na cõrte, os presid«ntes 
n''S províncias e todas essas infiue.lcias locaes 
encastelladas na sua vitalicidade ? 

Senhores, este objecto, quanto a mim. é muito 
grave ; cumpre tomal-o na maior consideração : 
invertemos pvr um lado a instituição da guarda 
nacional, e vamos por outro lado crear ce repente 
no paiz um batalhão cerrado e numeroso de 
empregados vitalício,; sem termos em nenhuma 
conta as paixões que actualmenta agitão o paiz, 
nem o estado daquelles que ficarem para sempre 
excluídos de tae!l empregos. 

Actualmente os offi.ciaes da guarda nacional são 
em quasi todas as províncias demittidos ã von
tado, e muit"s vezes R capricho dos que governão ; 
sei que isto tem seus inconvenientes ; mas agora 
o que fazemos 'l Vamos cahir no extremo opposto; 
vamos crear um numeroso batalhão de empre- . 
gados vitalícios, de tal modo que se o gnverno 
se quizer ver livre da turbulencia, ou declarada 
opposição de alguns, ha dtl recorrer aos proces~os, 
ou ver-se forçado a commetter violencias, creando 
assim novos germe na de novas desordens- SeHhores, 
os extremos sempre são perigosos. (Apoiados.) 
Por isso eu queria ouvir a opin iào do governo 
em materia tão grave ; declarl\•ldo desde jã que 
receio tanto de r.emelhante inversão, que, ainda 
que o. governo a sustente, eu não lhe darei meu 
voto, porque, não jnlgando vantajosa esta inversão, 
nem sabendo que opinião executará e~ta lei, não 
quero correr o risco de amanhã Remer na minha 
província, ou em outra qualquer parte, como 
simples cidadão, ou d~legado do governo de· 
baixo de infiuenci"s vitalícias, contra as quaes 
não haverá meios de lutar. Cumpre portanto que 
a camara refticta bem nos males futuros que daqui 
podem vir. 

O Sa. T. BAsTos:-Apoiado: por minha parte 
tambem já abandonei o projtlcto. 

O Sa. CAMPOS MELLO:-Nào sei qual o numero 
dos officiaes que ha no impeno; a commissão 
de certo deve saber se sobem a 1,500, a 2 on 
S,OOO. Ora, em um paiz como o nosso plant~tr de 
repente t~ ntos euopregados vitalícios, cujo numero 
nem mesmo a commissão talvez o saiba, permitta· 
&e·me que diga, é muita imprudencia, impru· 
dencia quA aquelles que votarern por este prin
cipio terlio talvez de lamentar. Portanto, eu tenho 
votado, voto, e continuarei a votar contra a lei, 
não porque não deseje que se reforme a guarda 
nacional, mas porque vejo, como disse, e repito, 
que nella vão passando princípios que, na minha 

TO'IIO II 

opfniã<l, são desorganisadores, e hão de embaraçar 
muito e muito a marcha do governo, além de 
arrancar por outro lado muitas garantias a im· 
mensidade de cidadãos que assim estarão sujeitos 
a offi.ciaes contra os quaes em vão lutarãõ. Nós 
tratamo:~ de estabelecer vitalicidade para os 
offi.ciaes da. guarda nacional, e não nos lem· 
bramos dos numerosos cidadãos que como sol
dados vão ficar debaixo do eterno commando 
e domínio de pessoas que talvez lhes sejão bem 
inferiores : destes pouco tratamos. 

Agora, Sr. presidente, eu direi qu~ a duvida, 
ou antes que as reflexões apresentadas por meu 
digno collega por S. Paulo, quanto ás honra>~ de 
milícias com que ticaráõ os officiaes da guarda 
nacional, são muito bem lembradas. Não é pre
ciso recordar o que ba bem pouco tempo houve a 
eilte respeito. 

O Sa. Tonu.s:- Hão de esperar occasião para 
repetirem o que já fizerão. 

O Sa. C. i'-ÍELLO:- Ora, se ha uma duvida, ou 
ant~s uma decisão. que obriga os officiaes de 
milícias a serem julgados pelos tribuna11s mili
tares, vamos . SIJjeitar certamente aos tribunaes 
mtlitares todos os olficiaes da guarda nacional : 
tornamos assim vitalícios os offi.ciaes da guarda 
nacional e os submettemos aos tribunaes militares. 
Ora, quantas in novações? 

O Sa. FERREIRA PENNA: - N:io é assim ; lê a o 
art. 37, que tira toda a d11vida. 

O SR. C. MELLO: -Parece-me que não ; mas 
se essa é a mente d11. commissão, lla de ao menos 
o nobre deputado convir commigo que alguma 
cousa mais clara é nec;:sl!aria a este respeito. 
Emfim. senhores, vej ào o rolatorio do pre~i
dentt! da Bahia : vejão como alie se queixa amar
gamentt! de uma lt!i provincial.q ue nessa província 
torn•J U vitalícios os officiaes da gullrda nacional, 
E11 creio que, sem sabermos que numero ha de 
offi.ciaes da guarda nacional em todo o imperio, 
sem ttlrmos a este respeito uma discussão, como 
já disse e repetirei, muito mais ampla e escla· 
recida em face <lo governo, não devclmos votar 
por esta lei antes de examinarmos se entre o 
arbilrio das demissões e a vitalicidade de taes 
funcções não haverá um meio termo qualquer. Eu 
ao menos não vutarei por ella, púrque não 
quero que á custa dos interesses pu~licos, ou 
prllo m~rtos de uma imprudencia, uem OI'! meus 

· amigos e muito meno:1 ,)8 meus adversarios po
líticos se constituão na posição de commandar 
et~rnamunte. 

O SR. T. BAsTos:-A opinião que executar tal 
IP.i ficará S9mpre dispondo da força publica ou da 
guarda nacional do paiz. 

O SR. C. MELLO : -Voto portanto contra 
este artigo, e continuarai a votar contra todo 
o projecto a paEsarem princípios que, em minha 
opinião, devem-nos causar muitos males. 

o Sr. coelb.<> Bastos:- E11 vejo preen
chido o meu fim, que foi suscitar uma. discussão 
muito séria sobre este artigo, para que não 
p '1ssasse do~sapercebido, porque no primeiro la:1ço 
de vista pouco parecia : concediiio·se aos officiaes 
da guarda nacional as mesmas honras das antigas 
mtlicia:~ ; mal!l eu julguei dever provocar uma 
discus~iio mais detalbada a este respeito. Emfirn, 
o nobre deputado por S. Paulo, . cujos talentos 
eu muito respeito acaba de recital" . um discarso 
em que mostrou que elle tinha tomado esta 
disposição na consideração séria em que eu a 
tomei, mas a q11e por meu acanhamento não 
pude dar expansão. A camara se ha de recordar 
que eu disse que não insistia na minha emenda, 
que dava aos officiaes dJ\ guarda nacional as 
honras dos do exercito ; mas á vista do discurso 
do nobre deputado por S. Paulo, não posso deixar 

10 
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de mandar um requerimento de adiamento desta 
discussão até que compareça na c .. sa algum dos 
membros do gabinete para em sua presença 
discutirmos estd srtigo. 

Eu avançaria mais que a discussão fosse feita 
pérante todos os ministros, porque me parece, 
pelo que leio nos jornaes, que o mmisterio não 
esta m11ito solidario, purque a folh •• official do 
g<,veruo, o Tempo, se é que.é official, publica 
artigos cuja doutrina osté. um pouco em opposiçàll 
com as que professã.o alguns membros do governo, 
cujas idéas firmes não podem ser essencialment~ 
mudadas de um momento para outro, porque 
são p•ssoas àe ha muito conhecidas pela cohe
rencia de seus principias em todos os tempos 
:sustentalios com lealdade, e nunca suffocados 
por um interesse qualquer. Se eu, pelas di!!· 
cussõe:i do s ~nado, e pela imprensa, pudP.sse 
julg ·~r que havia uma completa solidariedade no 
ministerio, contentar -me·hia com um dos membros 
do gabin .,te: mas como não posso conbec11r qual 
é a fracçào dissidente onde existt~ a divergencia, 
eu queria ouvir todo~ os ministros, porque, 
senhores, a disposição contida nest<l artig•l é de 
um alcance immeuso, e eu quizera ouvir a opinião 
de alguns dos ministros ácerc11 disto. 

u,na que~;tão ainda não foi aventada na casa, 
a .,u peço li.;ença para trazêl·a é. dtscussào. Pela 
constituição comp~te ao poder executivo conc,,der 
honras, condecorações, etc,; ora, eu julgo que 
a ct~mara não deve vutar uma disposição que vá 
encvntrar tia parte dos outros rawos do poder 
legi::~lativ.> embaraços muito serios, porque se a ca
mara dos deputados exorbitar das rait\8 de suas 
attribuições, e tlale selo fõr praticado em ausencia 
dcs ministros, o senado applicará o correctivo ; 
m!ls quando passasse no senado, " poàl!lr utode
rador ~e veria na rigorosa obrigação de sustentar 
o equilíbrio <los poderes, e aqui t emos nós um 
conflicto entre os ramos do poder legislativo. 

Peço desculpa é. cam:1ra por aventar uma dis
cussão por esttJ lado. A camara desculpará eslas 
mmhas a sserções mal alinb ... vt~.das, porque não 
tenho o necessario talento para bem formular o 
me.u pensamento. Desejo que os nobres depu
tados, cujos conhecimentos não são contestados, 
principiem uma discussão seria a este respeito. 

Não vamos pois votar um artigo qoe concede 
honrol.!l, que talvez alguem possa suppór que é 
uma exorbitancia, e uào V!lmos por outro lado 
cabir D<l inconvt~uiente que punJerou o nobre 
deputado de S. Paulo, não vamos fJ.zer uma 
votação que nós não temos a certeza se será do 
"grado do ministerio, e se estav.t na esphera de 
nossas attribuições. 

E' apoiado e fie" adiado pela hora o seguinte 
requerimento: 

« Requeiro o adiamento da presente discussão até 
que compareça na casa algum dos membros do 
gabinete.- Coelho Bastos. » 

Levanta-se é. sessão ás 2 horas e meia. 

Sess~o em '2 de .Jalho 

PRESIDENCU DO SR. OTTONI, VI<)E -PBE:'lJ)Jt.."'!Til: 

Smor.uuo.- Expediente. -Negocias de Pernam
buco. Discu•·so do s,•. Lopes Gama. -Ordem 
do dia .-Filh.os illegitimos. Discurso do Sr. 
Ferra:.-Reforma da guarda nacional. Ad\(J
mentos dos Sr1. Coelho Bcutos e CamjiOS Mello. 

A's 10 horas e 3/4 da manhã abre-se a seaaào, 
lê-se e approva·se a acta da an\e~edente. 

EXPEDIENTE: 

Um oflicio do Sr. ministro do imperio, parti· 

cipando que na data de 4 do corrente se expedira 
aos prasiJ~ntes das províncias do Pará e Minas 
Geraes &:i convementes ordens, afim de qutJ as 
respccLiva::; camaras municipaes passem os com
petentes diplomas a Angelo Custodio Corrêa, 
supplcnte pela primeira tias ditas províncias, para 
supprir a falta do deputado Marcos Antonio 
Bricio, e a Francisco Diogo Pereira de Vascon
cellos, supplente pela segunda para supprir a do 
deputado Paulo Barbuz:o da Silva.-Fica a ca
mara inteirada. 

Oulra do mesmo miuistro, remettendo o ~x
tracto da consulla da secção do conselho de 
~;stado dos negocias do imperto sobre as leis da 
assembléa legislativa da proviocia de Sergipe, 
promulgadas na sessão ordinaria d \l anno passado, 
scnàtl do parecer que a mesma assemblés havia 
exorbitado de suas attribuições nas leis de 10 
e 12 de 'MarçD que aposenta professores publicas, 
e na de 15 do referido mez que autorisa a 
concessão de uma gratificação a quem apresentar 
na província novas machinas para o fabrico de 
assucar com as condições que ei1.1 indica.-A' 
cotnmtssão de assembléas proviociaes. 

Yai á primeira com missão do orçamento o 
mappa demonstrativo da substituição e assigna
tura do papel-moeda. 

A' commissào el e pensões e ordenados o re
quarimt:nto de Manoel Braz Martins Moscoso, 
pedindo uma peos >i o. 

Não ha mais expediente. 
Sjo approvados sem debate os seguintes pa· 

receres : 
" A primeira commissão do orçamento, a quem 

foi presente uma repr esentaçãn da junta di· 
rec:toria da. I\>SSOc1ação co mmercial da Bahia, pe· 
diodo o pagamrlnto da quantia de 13:6748408, 
importancta dos alugueis de differentes salas e 
commmodos J.o edifício da praça do commercio 
occupadas com ai! duas repartições publicas, mesa 
do coust1lado e correio g<Jral, feita a conta dos 
ditos alugu~is desde os ultim os psg"mentos, e 
que se coutinuem est~s nos ~mnos seguintes, 
requer qu~ se pt3çào ao gov11rno informações 
é.ctJrca desta pretenção, declarando principal· 
mente: 

« l.o Desde quando começárão oa pagamentos 
dest.,s alugueis que se dizem suspensos . 

« 2. 0 Quem os percebeu dura11te o tempo. em 
qua ti verão lug 1r, por qu<J razão se mandárão 
pagar e .t,pois ~uspender. 

ct 3. 0 Quo applicaçã•.> tiverão os ditos alugueis 
ducante o tomp· ' em que forio pagos. 

« Paço da ca.mara dos deputsdos, 7 de Julho 
de 1846.-Sou.::a e Oliveira.-J. Antllo. " 

n A' commissão de constituição e poderes fci 
prestl nttl a petição do padre Antonio da Co;ta 
Pint,,, subdito portuguGz, qud pede dispensa de 
um a ano que lhe falta para completar os dous 
que a lei requ.;r para ser naturalisado cidadão 
brazileiro. allegando achar-se residindo neste 
bispado ha sete annos. 

n Não achando a commissão motivo sufficiente 
para se dispensar na lei, e attendendo que o 
espirito dcstii camara manifestado em diversas 
votações o. anno passado, é que permaneça inal
teravel a regra estabalecida, é de parecer que se 
indefira ao supplicaote. 

« Paço d' camara dos dPputadol'l . õ de Julho 
de lSio.-U. s. Pessoa de Mello.- i. B. Ottoni. 
-J. N. Machado. » 

o Sr. Urbano : -Sr. presidente, pedi a 
palavra para fazer duas recttficações ao discurso 
que hontem proferi na casa, e vêm hoje publicado 
no Jornal. Qaaodo fallei dos clamores que têm 
havido para a de ruissão do Sr. Chichorro. o 
Jornal não exprimia o meu pensamento; o que 
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eu dis:!e foi que, se os inimigos do Sr. Chichorro 
se aproveitassem do julgl\mento do jury para 
promoverem a sua demissão, mostrarião um co
ração pequenino, dirigido por baixo espírito de 
vingauça. 

Quando tratei da política de conciliação, disse 
eu que, apregoando-se esta política no Tempo como 
uma novidade, e tendo pertencido o org&oisador 
do actual gabinete ao de 2 de Fevereiro em todos 
os seus períodos, o qual tambem proclamava 11. 
politica de conciliação, poder-se-hia dabi concluir 
que o passado, isto é, a propaganda da conciliação 
do 2 de Fevereiro, tinha sid<~ uma perfeita zomba-· 
ria ao paiz e uma traiçãa á corôa, e por isso 
não podia Rcreditar que o Tempo f<Jsse peri<Jdico 
ministerial. São as correcções que. tenho a fazer: 
outras inexactidões houveráo, que deixo passar, 
sentindo que desta vez, contra o costume, não 
me fosse mandado o discurso para o rever. 

Julgou-se objecto de delib~ração e forão a im · 
primir os seguintes pareceres: 

<< Os irmãos d11 confraria de S. Francisco de 
Paula da cidade da Bahia requerem á assembléa 
geral a concessão ou doação á 01esma confraria 
de uma capella da invocação do predicto santo, 
a qual, por · execução feita pela fazenda nacional 
contra José Antonio da Costa e Abreu e Domingos 
José da Silva Couto, foi adjudicada á fazenda 
nacional, junt•lmente com algumas moradas de 
ca~as, QUtl constituião o patrimonio da dita capella, 
e pedem mais que lhes seja igualmente doada 
uma das moradas de casas, que formavão o pa
trimonlo da mesma capella, :.1.fim de que, com 
os rendimentos deste predio, possão juntamente 
com as esmolas dos !leis; acudir aos reparos do 
templo, e despez1s do culto divino, que os sup
plicantes intentão manter continuamente na L"efe
rida capella de S. Francisco Je Paula. 

« A commissão de fazenda tendo considerado a 
referida petição e documentos, veio no conheci
mento de que os supplicantes jA se achão de 
posse da capella, por um despacho do juizo dos 
feitoK da cidade da Bahia, que lhes concedeu a 
graça de usarem da mesma eapella para as 
funcções do culto, e tambem os autorisou a reparar 
as ruínas do templo, que se achava em estado 
de graods deterioração : o~ quaes reparos os 
irmãOd da dita irmandade fizerào á sua custa, 
e actualmenle a conservão com asseio, e nella 
fazem celebrar constantemente o culto divino. 
Considerando mais a commissão que a proprie
dade desta capella entre os proprios naciooaes, con
correria seguramente para a sua ruína, vi11to que 
de nenh11m uso póJe ser para a fazenda publica; 
que por consequeocia nenhuma. providencia daria 
pura despt~nder dinbeiros com os seus reparos: 
considerando que nenhuma applicação mais apro
priada pôde ter a referida capella do que os fins 
de devoção, á que a dedicão os supplicantes, 
nenàuma duvida tem em que lhes conceda a 
propriedade, ou usoftucto perpetuo da dita capella. 

a Não julga porém admissivel a concessão da 
seguoda parte do requerimento dos supplicantes, 
que vem a ser a doação de um dos predios, que 
constituião o patrimonio da capella. Porquanto 
estando por lei applica:io 6. cai:ta de amortisa
ção o producto da venda de taes bens, convém ao 
credito publico sustentar-se aquella appliceção. 
Portanto é de parecer que se defira aos suppli · 
ca~Jtes sómente com a conceesão da primeira 
parte da sua petição, para o qne offerece o 
seguinte projecto de resolução: 

u A assembléa geral legislativa resolve: 
« Artigo. Fica concedida á irmandadll de S. 

Francisco de Paula da província da Bahia, a 
propriedade da capella da invocação do mesmo 
santo, adjudicada á fazenda nacional, em conse
quencia de execução movida. c;on~ra José Antonio 

da Costa e Abreu, parn o fim dos irmãos da 
dita confraria celebrarem nella o culto divino, 
sem lhes poderem dar outro differente destino. 

« Art1go. Fi cão revogadas as disposições em 
c<.~ntrario. 

«Rio, 4 de Julho de 1846.-S. Mllrtins.-Souza 
Franco . -Mariz. » 

Continua a discu<>siio do requerimento do Sr. 
Urbano sobre nr.gocios de Pernambuco. 

O Sa. LoPES GA.lllA: -Pe~to a palavra. 
0 Sa. 1• SECRETARIO : -Pró OU COutr"! 
O Sa. Lon:s G.uu:-A favor, par:\ dar uma 

explicação que di:r: respeito á minha pessoa . 
O Ss. Vxcz-PazsiDEN'tE: -Então não a póde 

ter, ~o!que · a discussão deve principiar por 
oppos1çao. 

O Sa. LnPES GAMA:-Neste caso · não seja essa 
a duvida: pedirei a palavra contra. (Risadas.) 

O SR. VxCE·PR&SlDENTE:-Tem a palavra. 
O Sl". Lope_s da. Ga.tn.a : -Fallarei sobre o 

objecto do requerimento, bem que pc.uco ou quasi 
nada tenha. a accrescentar ao que disse o nobre 
deputado que o offereceu: todavia eu hontem, 
segundo se ouvio, já entrei aqui nP.sta discussão, 
assim como jà entrei na discussão do jury em 
Pernambuco ; força é pois que sáia por mim e 
diga algumas palavras. Alli, senhores, o advo
gadQ por p:>.rte do periodico denllncíado um 
homem bem conhecido em todo o Brazil (apoia
dos) •• • 

UM S&. DEPOTA.oo·-Ute rabula. 
O Sa. LoPES GA.MA:-Mas estava alli com o 

caracter de advogado. Esse homem, di~o, teve 
a ous:~dia de dizer que o Exm. prP.'Iidllnte daquella 
proviucia, o Sr. Cllicborro da Gama, me assala· 
riava para escrever o que bem lhe aprazia : mas 
a prova disto foi a maior das miserias ; foi um 
raciocínio, que chamarei irmão gemeo da burlesca 
dialectica de Fr. Gerun.dio de Campazas •.• 

O Sa. N • .MACHAoo:-Poço fundo, agua clara; 
ergo piabas. 

O Sa. LOPR'I Guu..-••• pois quo só na cabeça 
de Fr. Gerundio entraria semelhante argumentação. 
A prova foi esta: -o padre F. é professor lio 
lyceu : não dá aula, anda passeando por toda a 
pa.rte ; entretanto escreve: logo, escrevo, porque 
é pa~o p:ml esero~ver e doedar os homens de 
bem do partido da ordem. Que tal a dialectiea I 

O SR. NoN&i MACR.\DO:-Recebe ordenados; logo, 
é pago para escrever, 

O Sa. LoP&s GAKA:-Isto é logicot desgraçadis· 
sima I Eu espero que a camara me fará a justiça 
de não acreditar em semelhAnte imputação ; do 
contr>lrio, eu me comprometteria, se não confiasse 
na honra e probidade da augu$ta camara, a provar 
por um documento authentico a calumnia e falsi
dade desse advogado: este documt~nto nada menos 
é, senhores, que o pQnto do lyceu. Se por este 
documento mostrar que não faltei ás aulas senão 
quando alguns dias estive doente, terei desmentido 
o calumniador. 

Sr. presidente, o Exm. Sr. Ch!cilorro da Gama, 
pela sua honra, probido1de e repu~o. confessada 
nelas seo.s adversarios (Gpoiados), pois que uma 
folha alli da opposição, opposição sui generis, 
opposiçio de Pernambuco, chego11 a dizer isto 
mesmo; o Sr. Chichorro da Gama, digo, está a 
cavalleiro de todas essas imputações, de todas 
essas calumnias. (Apoiados.) A grande culpa do 
Sr. Chichorro é não se ter curvaJo a certas 
io1l11encias provinciaea, avezadas a dominar Per
nambuco como seu feudo (opoiados) ; é ter sido 
fiel ao governo, porque, se elle fosse desleal e 
traidor, teria recebido grande applao.so, nem 
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soffreria tantos e tão reputidos insultos na sua 
pessoa, e até. Sr. presiJeute, .na da sua cara 
esposa, senhvra respeitav-el por suas virtudes, 
e maltratada por esses pasqu.rns com grosstlrlll, 
com des1·ortezia e immorat1dade nunca vista. 
'Apoiados.) E isto praticado, senhores, em Per· 
~ambuco por um partido que se intitula partido 
da ordem I O partido dos fi<.lalgos, dos ricos e 
do~ sabios I 

Mas o que houve neste jury já hon~m o meu 
illustre collega apontou ; porém esqueceu·lhe uma 
eircumstancia a meu ver mui attendivel, que 
vem a ser, a especie de ingerencia que pareceu 
tomar neste negocio o corurnandante das armas 
de Pernambuco ; porque como que deu á reunião 
do jury um tom de alarma, distribuind,; soldados 
por toda a parte, um major de linha ·entendendo
se com o presidente do jury, o qual presidente 
do jury (seja dito de passagem) é voz publica 
que escreve tamb~m para a Carranca. Ora, Sr. 
presidente, se o Exm. Sr. Chichorro fosse es"e 
homem que elles dizem despota, sanhudo e fu
l"ioso, muitos meios tinha em sua mão para 
arredar dll presídencia do jury a esse juiz: porém 
na rectidão que praticou ácerca deste negocio, 
bem mostrou a sua imparcialidade e ao mtlsmo 
passo deu testemunho publii!o do muito que con
fiava na justiça da sua causa, e em sua consciencia 
limpa de culpa: porque o presi.:iente do jury não 
é juiz de direito, é um simples juiz municipal, 
e u.n1 presidente de província tinha muitos meios 
de embaraçar que elle fosse presidir ao jury. 
Mas não o quiz fazer por ser um homem muito 
rec;o, muito inteiro; deixou-o livre, e quanto a 
mia1, para maior gloria do me,;mo Exm. Sr. 
Chichorro (muitos apoiados); port.juanto a facção 
avançou com tal ancia, que no seu mesmo furor 
deitou-se a pertl.er, varou a barra além de todo 
o verosimil, e demonstrou toda a negrura e 
perfidia jo seu trama. 

Mas, como ha pouco disse, nesse movimentll 
da tropa de 1& linha pód.:l·se suspeitar ingerencia 
do Sr. commandande . d:1s armas. Parece que 
assim foi {não affi.rmo), parece que entrou nest6 
n~;gocio ; esta especie esqueceu ao meu illustre 
ccllega ; eu por isso a trago á discussã:>. 

O presidente do jury entendia-se.com um major 
de 1• linha, que entrava e sahia a cada passo; 
soldados pelas ruas, quando na bypothese da 
que fosse mister empregar a força, o que não 
era preciso, lá estava mais que sufficiente no 
corpo de policia. Senhores. ·Pernambuco está hoje 
coUio nunca esteve a respeito de paz, de socego, 
de ordem ; não ha mais facadas de dia no meio 
das ruas como ern outro tempo, nem salteadorll;; 
por toda a parte (apoicaàos) ; mas ainda no caso 
de alguma desordem tumultuosa, lá estava, como 
disse, o corpo de permanentes: para q11e pois 
seria mister entrar nisto o Sr. commandante 
das armas, elle que seguramente deve cumprir 
as ordens da presideneia sem se envolver em 
partidos? Se elle tal f.;z, é indigno de com mandar 
as armas. 

Eu tenho feito a minha. explicação ; não n:e 
estenderei mais, porque o Sr. Chichorro ·é tão 
conhecido por homem probo, por homem honrado, 
que elle honra-se desta decisão do jury, jury 
que na mesma occasião absolveu periodícos de 
tal partido da ordem, qne por vezes hão levado a 
sua desesperação a ponto de insultarem a augusta 
pessoa do imperador. Com isto tenho dito tudo. 
(Apoiados.) 

A discussão fica adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

PBOJBCTO SOBRE ll'ILEOS ILLEGITl!ltiOS 

Continúa a 3• discussão do projecto sobre filhos 
illegitimos. 

o Sr. Ferraz :-S':lmpre que tomo a palavra 
em matarias tão graves e importantes, como a de 
que ora se trata, o faç:.J com grande repugancia 
e temor. ; nunca porém, Sr. pre;idente, esta re
pugnaacia e temor se s.poderou tanta de ruim 
como neste momento. 

A primeira razão a que attribuo este receio 
vem a ser a gr•LVidai.; e importancia da mataria 
do projecto; grave e importante é elle, porque 
diz respeito á paz das famílias e á moral publica: 
tão grave é a sua mataria, que convencido estou 
que se não pôde sobre o rr>erito da medida pro· 
posta discorrtJr á doutiva. Pre~iso é ter princípios, 
preciso é estudo profundo .; grande cabedal de 
instrucçà•J para evitar o certo naufragio. Ora, 
convencido <la penuria dos meus talentos e de 
minha instrucção, como não receiar envolver-me 
nesta discussão? Verdade é, senh•)res, que muita 

·gente seu1 principio:> e sem instrucção l:la conse
guido applau;;os e nomead•l : são capricho::; da 
fort11na a que se não póde dar razão ou funda
mento certo e seguro. 

011tra razão tenho para este ternor, e vem a 
ser a promessa que fiz quando este projecto estava 
em :2• discussão, de to mar parte no presente de
bate. Esta promessa, foi no ardor da discussão, 
ftJita quando me vi atrop13ltado de apartes que me 
desori(;ntavão, qfl:\ndo um nobre deputado me 
atirou um riso da mofa ..•• 

O Sa REnouçA.s :-Não, de mofa não .•.. 
O Sa. FErtRA.Z: - A' promessa~ teitas e as 

proposições .;nunciad.as no calor da Jb;cussão 
são imme<iiamE~Mte acompanhadas do arrepclndi· 
manto. Ell arrependi-me logo, Sr. presidente, 
de haver fdito esta promessa, não por outra razão 
qut~ uão seja a de poder ella ser attribuida 
á vaid:1de, vicio que eu abomino como o maior 
inimigo do aperfeipam.;nto da minhas faculdades, 
unica gloria quB aspiro. Paço i>Ortanto á ;;S.mara 
qut.J me desculpe este pas;;o que desapprovo. 

A terceira razão vem a !ler o respaito que devo 
ás luzes e sabedoria da camara, o haver sido 
precedido por tiio e.;claracidos juriscocsultos, e o 
entrar na discussão em hora que já acho a ma teria 
na maior luz p()ssivel, e de modo que nada mais 
se póde accrescentar ::;em cahir no vicio da re
partição. 

lndulgencia pois peço a camara, e creia ella 
qne estudo com o fim unico de e~clarecer-me, e que 
fallo neste caso com o u.nico fim de mctivar o voto 
que tenho de dar. Concedão-me portanto os meus 
nobre,; collegas a sua attençào, da qual uunca 
precisei tanto .como na presente occasião. 

Antes de entrar na materia do projecto, per· 
mítta·se-me que acompanhe o nobre deputado 
pelas Alagôas a respeito do modo de legislar 
que devemos se~uir na reforma o melhoramento 
da nossa legislaçao civil. 

O nobre deputado mostrou os males resultantes 
da multiplicidade das leis, do estado em que pára 
a nossa Ie~islação, e concllli:J pela adopçãiJ do 
presente prOJecto. Acompanho, adolpto os princípios 
do nobre deputado, aparto-me porém da conclusão 
que tirou. 

Por certo, ,:;enhores, a multiplicidade das leis 
é um grande mal, todos úS homens illustrados 
dos di!ferentes paizes em que esta grande mal 
se dá procu.rão extirpal·o, ou clamão contra a 
sua exístencia. Esse grande jurisconsulto francez, 
que por diveraas vezes o nobre deputado a que 
me refiro tem citado, Cambacirés, reconhecendo 
a gravidade desse mal, dizia que grande servi';o 
far-se-hia á França, lançando-se de um jacto em 
uma fogueira todos os exemplares do Bolletim 
das leis. Tão grande é esse mal, qne elle julgava 
de necessidade lançar mão desse remedio heroico 
que substituía o mal da confusão pelo da auseneia 
de todas as lf:lis, ou, c?mo bem diz um celebr~> 
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juriscondulto russo (Mr. de This), a inanição á 
pléthora. 

O mal p.:>rém resultante da multiplicidade Jas 
leis é sem comraração muito mais grave quando 
as leis, espaihadas por um sem numero dtl col
lecções e compilações, são feitas sem methodo e 
e:ystema, sem attenção ao que existe em diff~rentes 
épocas, por di:ffarentes razões, e ás vezes por 
algumas razões de momento, por circumstancias 
mui particulares, qua.Jdo estas leis são bem conhe
cidas, e parte dellas nem corre impressa. O 
resut•,ado de um tal esta;!o é ignorar-se o que 
está em vigor ou não, o que se deve executar e 
o que está ~;m uso. Daqui as ques~ões levantadas 
pelos advogadns, as decisões contradictoria~ e mil 
inconvenientes faceis de comprehender. Daqui o 
mal das leis perderem a sua força, e ao passo 
que o magistrado probo põde-se desviar sem 
intenção da senda da ju · tiça, o parcial tira argu
mentos para desculpar sua má fé, e o corrupto 
para encobrir seus crimes e torpezas. 

Nós somos victimas deste grande mal. Temos 
a compilação Philippina tão defeituosa, tão cheia 
de antinomias, tão incompleta. sem sy11tema nem 
methodo, e tal, que o distincto jurisconsult'> 
Ferreira Cardoso a chamava- cáhos monstro 
Loraciano. 

Além desta compilal}ão, temos um sem numero 
de leis extravagantes, impressas e não impressas, 
feitas sem attençã'.l ao existente, em differentes 
épocas, por difforentes razões. Ternos as lei~:~ feitas 
do mesmo modo, depois da nossa independencia. 
Temos o dir>lito subsidiario, que, na f>llta de 
disposição de direito patrio, se deve seguir con
forme a boa ratão ; temos direito consuetudinario, 
opiniões de doutores, o direito canonico em certos 
casos, etc. 

Qual é o resultado de tudo isto' E' ignorarmos 
muitas vezes o que está em vigor ou não, o que 
está em uso ou desuso, ·a que se deve ou não 
seguir. 

Ora, sendo tudo o que acabo de expór verdr~deiro, 
o qu!l devemos fazer? O nobre deputado aconse
lha-nos a adopção do projeeto em discussão : mas 
este projeeto sobre o seu objecto deixa tudo no 
mesmo, e com o que estabelece de novo complica 
mais a legislação existente, conf11nde e barulha 
tudo, e a~sim, em vez de minorar o mal, aggrava·o 
maia. Com elle seguimos o modo de legislar !_:llle 
reprovamos e cujos males demonstramos. Isto 
pcllto, não me é possivol concordar com a conclusão 
do nobre deputtldo, comquanto ache sãos os seus 
prl acipir•s. 

O nobre deputado pelas AlagOas, tratando doa 
meios mais idoneos de melhorar este mal que 
soffremos, decide-se pelas reformas pareiaes e 
successivas, e daqui conclue pela adopção do 
presente projecto. 

Ainda desta vez vejo-me na necessidade de 
acompanhar o nobre deputado no seu luminoso 
principio, e de apartar-me delle na sua conclusão. 
Tres escolas existem sobre esta materia : a phi· 
losophlca; a histories e a pragmatica. A phi· 
losopbica ou a de Bentbam, considera o mlllbor 
meio de legislar, formar codigos sem relação ás 
leis existentes e aos costumes. Os inconvenientes 
deste systema são patentes. Taes codificações 
sempre são conjecturas quasi sempre inopport11nas 
e ás vezes funestas. Nilo demorar-me-hei sobre 
este ponto, porque é um pouco alheio do meu 
:flm, e basta só considerar que aquelles que _o 
seguirão por algum tempo virão-se na necessidade 
de .o abandonar. O fallecido conde Speranskl, 
na Russia, o seguio no reinado passado ; mas 
depois do seu auxilio o abandonou e adoptou o 
systema da escola pragmatlea. O systema da 
escola histories, ou dos compiladores, tem em 
seu favor a clareza que dã a legislatura de um 
paiz; mas. não preenche todo o fim do legislador, 
o aperfeiçoamento das leis. A escola pragmatica, 

baseada sobre o eccletismo, colhe as vantagens de 
ambos os syst~>mas acima, aproveita o existente, 
coMdena~o, melhora-o e aperfeiçoa-o. 

O Sa. REBO~ÇAS :- Apoiado. · 
O Sa.. FERRAZ :- E' esta a escola propriamente 

dos jurisconsultos. Esta escola ~;e divide em 
duas fracções : em uma se alistão os que de
sejão e querem as reformas ou coordenações 
inteiras e simultaneas ; na outra, os que a querem 
parciaes e successivas, e esta me parece a opinião 
do nobre deputado pt~las Alagôas. 

O referido juriscon~ulto russo, Mr. de This, 
que occupa hoje um dos lugares mais proemi· 
nentes do seu paiz, para que se siga este ultimo 
systema, nos ••ponta o exemplo dos atheuienses, 
conservando por seculos o navio de Tbeseo quasi 
do mesmo modo e !õrma que foi fabricado. Para 
este fim tinhão elles o cuidado de subl'tituir as 
peças estragadas e arruinadas por outras novas ; 
~as de modo que em nada alterasse o plano 
da primitiva canstrucção : tal foi o cuidado 
que tiverão , que o navio pareceu sempre o 
mesmo. 

As reformas ou e.oordenações parciaes e succes
sivas são mais apropriadas para o aperfeiçoamento 
das leis, e mais proprías do systGma parlamentar. 
O espírito cansa-se ; occupado ao mesmo t&mpo 
em differ~ntes mataria•, não põde comprehender 
tudo, e apparelhar e ordenar de um modo per
feito. Por outro lado, os codigos, ou são approvados 
por acela111ação, e é isto um mal, ou são dis· 
cutidoR por artigos ou partes. A attenção da 
assembléa se perde, o espírito fatiga-se, e dahi 
o resultado das más votações : taes obras ficão 
sujt~it·1s ás ondulações frequentes e irregalares 
dos corpos deliberantes, e por isso sempre sahem 
mutiladas, aterradas e imperfeitas, e ás vezes 
contradictorias. Tanto mais longo e systamatico é 
o trabalho quanto maior risco corre de sahir mu· 
tilado do combate, e o menos que póde soffrer é 
perder o merito artistico. 

A Inglaterra ultimamente nos tem dado o 
exemplo para seguirmos este systema com os seus. 
billa gdneralisadores do mínisterio Peel. Todos 
sabem qual o estado da legislação ingleza: nm 
unico exemplo darei de sua confusão para prova 
do que digo, e vem a ser a legislação sobre o 
jury. Disposições sobre esta mataria existião no 
acto sobrtl as eonstrucções das prisões no acto 
que prohibia os boticarios de certos cargos mu· 
nicipaes, e até no acto sobre a exportacão dos 
couros. O systema adaptado pelo ministerio 
Peel vem a ser colligir todas as disposições sobre 
uma especialidade, separar o abrogado, explicar 
o duvidoso, salvar as antinomias, supprir as 
lacunas e aperfeiçoar o existente. Assim se pro
cedeu nos bills relativos as jury, ás quebras e 
fallimentos, ã administração dos pobres, ao trafico 
de escravos, etc. : esta é a marcha que devemos 
seguir na r~forma de nossas leis civis ; mas, 
adaptando o principio do nobre deputado. não 
posso adaptar a sua conclusão, porque ella não 
preenche o seu tlm ; não se póde considerar este 
projecto como reunindo todas as partes dispersas 
da legislaçã" a respeito dos filhos uataraes, como 
aperfeiçoando-os e ao mesmo tempo harmoni· 
sanilo todas as disposições sobre o objecto. Tanto 
é este o pensamento do nobre deputado, que 
nos trouxe o exemplo da maneira por que foi 
diseutid:> o codigo civil francez. Elle disse que 
este codigo foi discutido por capitulas : na ver
dade foi assim •.•• 

O Sa. REBouç.u :-E promulgado. 
O Sa. FERB.LZ :- • • • e não só foi o codigo civil 

franeez. mas o Svod ou o Digesto russo, obra do 
grande conde Speranski. 

Mas o codigo civil franeez, no capitulo que 
trata dos filhos illegitimos, é uma peça completa , 
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abrange todas as bypotheses, toJos os dift'erentes 
casos que se podem dar; e este prnjeeto poderá 
por vrntura preencher estas vistas'! De ctrto 
que não ' o proiectc. é ioeompletCI em todas as 
suas partes. e :l.té ultimamente passou á terceira 
discussíio todo mutilado , todo coutradictorio . 
(Apoiados.) 

O SR. REBouçAs : - Emendt:m os nobres de· 
putados. 

O SR. FERRJ.Z :- O nobre deput.1do acaba no 
seu ap!!rte de rep~tir o que disse na discussão: 
-emendem os nobres deputados-. Sr. presidente, 
todos os publicistas, todas as pessoas que tratão 
de estabelecer regras para as discussões das 
ossembtêas rdlectem que uma emenda improvi
sada, uma emenda qualquer apresenbda em uma 
discussão âs vezes transtorna, vicia, mutila o 
trabalho o mais completo, todo o systema de um 
projecto Capefigue, na sua hisioria da restau · 
ração, diz muito propriamente que a tribuna ê 
feita para as vastas discussões ; mas, para os 
porn1enores de um projecto, a tribuna nunca 
póde prestar. E' o que nós vemos todos os ctias 
nesta casa. 

Assim, partindo deste principio, muitos regula· 
mentos de camaras e assembléas estatuem que 
nenhuma emenda poderá ser oft'erecida il discussão 
sem que a commissão respectiva dê o seu parecer 
so~re ella, declare se é _admissivel ou não, se 
va1 ~ran11tor~ar a economia do proJecto em dis
cussao ou nao, para poder ser adoptada. Eis 
pois uma difficuldade que ha contra emendas 
oflerecidas no~. terceira discussão, e mesmo na 
seg~nda; quererei sempre que a reforma de um 
proJecto parta .de uma commissã.o, parta do frio 
estudo do gab1nete, e não dos improvisos da 
tribuna, do calor da discussão. 

Mas quando o nobre deputado nos convida· 
para emendar, talvez o faça com alguma maligni· 
dade, talvez exprobrando-nos a nossa íncapaci· 
dade ••.. 

O_ Sa. R&BouçAs :- Conhece o meu caracter; é 
mu1to gratu1ta semelhante su:>posição. 

O Sa. FERRA.Z:-Perdóe-me o nobre deputado 
que ~he faça es~a observação: o nob~e deputado 
considerou o proJecto como obra de summ" perfei· 
çiio, considerou-o como correetivo da moral , teceu· 
lhe o mai.s bello el11gio: e eu esperava que na 
terceira discussão o nobre deputado tratando nf\o 
pelas ramal!, não como a borboleta toe&udo nas 
fiõres, mas sim aprofundando o estudo de que 
clle é capaz, e a que a sua longa experieneia 
de 82 . lln__nos do fóro lhe dá üireito, nos levasse 
á conv1cçao dl\ bondade deste projecto, uus mnK· 
trasse que elle era obra de summa sabedoria. 
Mas o nobre deputado niio fez isto ; ao contrario 
como cahisse na segunda discussão a parte d~ 
projecto que diz respeito ao modo de herdar dos 
filhos illegitin1os, o nobre deputado não traton 
mais desta parte ; e quando o nobre deputado 
por Pernambuco questionou a respeito do artigo 
que trata da excepção do rapto, o nobre deputado 
em vez de o SUl:õtentar, ao contrario disse que se 
emendnssE:. Quando o mesmo nobre deputado por 
Pecna~?uco_tratou da injustiça de :se admittirem 
á leg1t1maçao por subsequente matrimonio os 
filho" incestuosos, e não os E.dulterioos o n?bre 
deputado tambem não demonstrou a c\ln~eniencia 
desta disposição . Ultimamente o oobr~:~ deputado 
se fixOil n'uma só ídéa, que vem a ser a das 
provas escriptas. mas estou persuadido que á vista 
da doeílidade do nobre deputado, se se demonstrar 
<ple nesta parte o projecto traz m~les, o nobre 
depotado abandonará todos os periodos todos os 
pontos, todas as vírgulas do projeeto; l!i& pois 
utn dos motivos porque me julgo na necessidade 
de combatt>r o projecto, é a. ansencia de razões 
que o sustentem, 

Entrando na mataria eu vejo que o projecto é 
esp~cial à. pattlrnidade e filiação natural, qu3 o 
proJecto nem trata da grande questão sobre a 
paternidad~ fictici~ ou legal, a adopçào de que 
as ordP.naçoes fallao per accidetts, e que entre 
nós existo sem uma regra fixa por mero estylo, 
que alguns escriptore~ dizAm estar em desusC>, 
ma~ que a lei de 22 de S<"tembro ele 1828 de 
proxima d·•ta, no art. 2•, ~ 1• n. 1 dá como 
?Sada guano.lo manda que as justiças da primeira 
mstancta C•lm recurso pa. ra as da segunda con
ce<lão-lbe confirmação. Vejo pnis que o pr<Jjecto 
é incompleto nesta parte importante. 
M~s vam~s a_o qua elle trata. Trata da lPgiti

maçaoem pr1me1ro lugar. Conhecemos duas especies 
de legitimação, a legitimação por subsequente 
ll!a~rimonio ·e a hgitimação per rescriptum prín· 
c~pts. 

O projecto não acaba com a legiti1 1ação per 
rescriptum principis, ao contrario a admitte, e 
nesta partA não só vai de encontro aos seus fins, 
mas ainda não é completo. Senhor~s, a legitimaçao 
per rescriptum pri1'1.cipis é efl'eito da soberaoia 
usurpada, consistia em mera graça do imperante 
sobre pet!ção do pai que queria legitimar seus 
filh os, e como diz um praxista (Portugal de do
nationibus reg,is}, para a sua existencia devião 
concorrer :lO mestno tempo-Imperantis voluntc:s, 
et pc-testas patl'is,-e não õr:< mais do qu e
donum pat1·is, et actus imperantes- infallivel· 
mente era preciso a vont<~de do pai e do príncipe ; 
mas emfi.m era um11 graçt~., e hoje se acha desna· 
turada do se11 verdadeiro caracter A essencia . 
Pela nossa legislaoião actual em vez de ser uma 
graça, é como uma obrigação da parte dos tri
bunaes. Sr. presidente, eu não posso conceber 
que n'um estado re-gular possa haver no paiz 
uma autoridade que dil:õpense aquillo qui! a lei 
julga incompatível com os princípios da razão e 
da moral, e tal é o caracter da ldgitimação per 
rescriptum principis. 8e é necessaria a disposição 
que proscreve o fructo do adulterio, deve sar 
cumprida á ri"ea, Ne e il•iu"ta, que seja abrog•lda ; 
mas nunca se dê a uma autoridade o poder de 
di~penss.r a lei. En acho portanto que o projeclo 
nesta parte autorisando esta !egitimaçs\o é sobre
mod" Injusto. 

Mas vamos exatninar o systema do projecto, 
varnotl ver como a legitimação por aubseq11eote 
m~ttrimoaio ainda destr6e todo o syslema do 
mesmo project~. Qual o fim pllrque se exclue 
da l;,gitimaçãn por su.bl!equllnte matrimonio os 
adul-terinos ? E' o fim moral ; o nobre deputado 
demonstrou da maneira a mai!l lucida os inconve
nientes de admittírem -se os filhos adulterinos á. 
legitimação. Em -verdade suppos'o · que pareça 
desrazoavel que nlg11em innocente carregue com 
culpas alheit~.s, supposto pareça que pela nossa 
constituição ninguem deva soffrer peua que a 
outrem caiba, que a pena não deva passar da 
pessoa do delinquente, comtu.do as leis dtvem ter 
por tim aperfeiçoar a moral publica. A~ leis 
devem ter por fim não tolerar o que se oppõa á 
base llssencial da sociedade, que é o casamento ; 
as leis devem ter por fim cortar ou pOr obstac11lo 
a tudo que possa contribuir para que esta base da 
sociedade (o casamento) seja combatida ou alluida. 
Daqui parte, Sr. presidente, esta grsmde dispo
sição que se acha em todos os codigos que não 
admittem os adulterino~ a direito algum &.lém do de 
exigir alimentos-ne pereant {ame. 

Mas não ha sómente esta razão; outras existem 
que fazem com que esta rtlstricção se dê. · Os 
homens a não acharem obstaculo algum, facilmente 
se dão á pratica de todos os actos os mais repro· 
vados, e assim esta limitação serve de freio às 
paixões; torna as mulheres mais reservada& e 
acauteladas e os homens menos laceis em fazer de 
~uas proQlessas um jogo para conseguirem seus 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:04- Página 6 de 17 

SESSÃO EM 7 DE JULHO OE 18.!6 79 
fins libidinoso~. Eu, pois, approvo em todo o 
sentido o principio do nobre deputado; mas con
testo que seja este o principio do projecto. Em 
primeiro lugar, pareceudo o projectll acatar o 
mais possível o sacramento do matrimonio, como 
bas~ fundamental da sociedade, da comtudo mais 
valor à graça do príncipe, porque pelo seguinte 
matrimonio se ftão podem legitimar os filhos 
adulterinos, entretanto que pela graçR do príncipe 
o são. Por outro lado os filhos adulterinos legiti· 
mados pe1· rescriptum principis na fórma do Si 118 
do regiment•> do desembarg_o do paço, têm o dtreito 
de herdar, como se legiti.mos fossem, entretanto 
que pelo reconhecimento o filhv natural, o simpl"!! 
fi.lbo natural erc soluto et solute1 não póde herdar 
senão de seu p1u e de sua mii.i, e sómente a 
totalidade .dos bens delles na falta dos ascendentes 
ou descendentes legítimos deste ! E' pois o projecto 
nest~ parte mais propicio aos ad11lterinos do que 
aos filhos meramente naturaes. 

Mas não fica só nisto ; se o seu fim é o aper
faiçoameuto moral, como, an passo que os proscreve 
da successão, lhes da a faculdade de herdar de 
parceria com os legítimos, como se legítimos 
fossem 't Não pedem succeder ab intestato, mas 
podem por testamento ; não podem succeJer como 
os filhos n,•turaes reconhecidos, mas G podem como 
filhos legitimos, dada a legitimação per .-esc,.iptum 
principis, não podem succeder como os lilbos 
naturaes, mas podem como adoptivos I E onde o 
fim moral do projecto ? E note a camara que este 
direito de adopçào é tao pernicioso, tão fatal à 
moral publica por favorecer aos filhos naturaes 
reconhecidos e não reconhecidos contra o fim da 
lei, que todos os jurisconsultos francezes hoje o 
deplorão; ha pouco trlmpo M. Du.pin, no tnbunal 
de cassação, apresentou um documeu'o of.ficial 
tirado do:J rel(istros do tribunal de segunda 
instancia de Paris, para provar que, durante 
quatro annos, de 37 a 41, houverào 70 adopções, 
e a maior parte dellas, 37, enio de filhos reco
nhecidos, e o restante, segundo M. Victor Molinier, 
podia-se reputar filhos que, pelv direito, oão erão 
admittidos a serem reclnhech.los. Da.·~ui ~e vê 
que a adopção ne::;ta hypotbese é um grande mal 
ao systema do proj~ctu, se o systema do pro
jacto é aperfeiçoar a tnoral publica. 

Mas ainda não fica nisto o projecto ; elle ainda, 
em outro ponto, é atais f<~.vor•wel ao:~ filho:~ 
adulterinos que aos íilbos naturaes. Os lllbos 
adulterinos, para serem legitimatios per res
criptum principis, r.iisse o nobre deput,.do pnlas 
Alagôas que era de mi~ter escriptura. publica ou 
testam•mto. Senhores, nada ba dt~ positivo a 
respeito disto; porque a ort1. do liv. ::Jo, ttt. Só, 
$ 2• diz que esta legitimação foi introduzida entre 
uõs pelo estylo. Conforme ll pratica, admlttem-se 
outras provas alem Ja escriptura publica e do 
testamento, 6 isto direi á vista da oviniào de 
grandes doutores. Diz Pega.,;, a ord. li v. 2•, 
tit. 3o, Si lo, n. 72, e eu creio que é autoridade 
muito seguida:-suffice·re probare t:~el per testa· 
mentum, vel per escripturam, vel pertestes, per 
conjecturas, persigna, seu per alium quemcum· 
que modum .a: jure approbatum.-CJul Pega< o 
mesmo dizem muitos outros praxistas, cumo Va
lasco, Guerreiro, Portugal, Lobão, etc. Logo, se 
vê pois que o filho adulttrillo póde ser recebido 
entre os filhos legítimos per resc.-iptum prindpis, 
bastando provar apenas por testeo1unbas a von~ade 
do pai ou por signaea. ou por qualquer outra 
maneira, como por presumpções, entr.,r.aoto que 
para o filho natural, erc soluto et soluta, ser 
reconhecido é preciso instrumen'o publico e todas 
as mais provas escriptlis que o projecto exige. 
Eis pois mais propicio o projecto aos filhos adul
terinos do que aos naturaes, e isto é um graude 
inconv:eniente, se é que o projecto tem por fim o 
aperfeiçoamento moral. 

Mas, Sr. presidente, dado que o projecto quiz.esse 

admittír, como admitte, a legitimação per l"es
criptum p,.incipis, deveria marcnr·1he a norma e 
modo, t<~.nto mais <jUanto é esta actualmente 
conferida por deliberações dos tribunaes; nós não 
temos uma norma a este respeito estabelecida por 
lei, mas por costume, por opinião dos doutores. 
Ainda pois nesta parte é o projecto ineomplfto. 

Vamos tratar da legitimação por subsequente 
matrimonio. O proj ecto não occupa-ae de duas 
grandes questões que bXi~tem sobre esta especíe: 
uma, fundada na. ord. ltv. 4°, tit. 46 que vem a 
ser: se ~ admissivel ou uão a legitimação dado o 
cRsamento in ea:tremis, in articulo mortis ; nesta 
parte apenas ha a opinião dos doutores, apenas 
ha as doutrinas do direito canonico ; mas o pro
jacto nem ao menos trata disto. Eu trago isto para 
mostrar que o projecto não segue os princípios do 
nobre deputado; seus princípios são verdadeiros, 
mas a applicação não é completa. 

O projecto tra'll unicamente da legitimação dos 
filhos por sog11inte matrimonio, e parece com o 
se11 silencio excluir a dos netos, no caso do falle
cimento dos filhos, anterior ao matrimonío : se· 
guodo todas as rt>~ras de todas as V~gislações 
podem·se legitimar -os filhos dos filhos, os netos: 
entretanto o projecto tr>lta sómente dos filhos; 
nesta parte, portanto. tambem me parece incom
pleto. 

Senhores, igualmente o favor que se concede aos 
filhos adulterinos, e que é tirado de algumas 
disposições do direito romano , e de algumas 
disposições do direito canonico não é pelo projecto 
permittido. Não 11e considerão adulterinos os 
filhos, quando no momento do seu nascimento o 
impellimento que existia na occa~iào dll. sua con· 
cepçào não p~rt11anece. tttmpore conceptionú aut 
no.tivitatis. 

Ora, esta é a doutrina corrente entre os pra
xistas; e tirada, parece-me da lei 5• D. de statu 
h.omin.um, que man11a que manda qu., quando a 
mài no momento do nascimento do tUbo ae acuar 
liberta, o filho seja considerado ingenuo. Aílida 
mai,; outr.\ lei: a 26 do mesmo titulo eAtabelece 
como principio que o filho conceb!do nunca seja 
cousidt~rado uxiatent.. senão em seu provt~ito e 
utilidade. Tarnbem est.a doutr10a é fundada em 
outro prmcipio etltabelecldo ua L. 11. C. de 
natural, 'liberil, quo diz mutto expressamente
nom conceptionil sed temptu p11~tus inspicicstur, 
e accrt~acenta que só desta regrll tSe deve prescindir 
quando 11ej" conveniente examinar o tempo da 
coucepçllo, um proveito do mesmo filho. E &>!Sim 
no me11mo sentido a novella 89. C. 6. 

Nós temos ainda a optnião do direito canonieo, 
do grando papa Benedicto XIV, que, escrevendo 
ao arcebispo de Spanioln, na sua carta qae prin
cipia - Reddite nobis- diz positivamente- nom 
legitimatur pr"Oles, cum copula habita est inter 
impeàitos, et p•·oles nattJ est, eo impedimento 
pe,.severante, SJ vero constet prolem natam esse, 
sublato impedimento ••.• tunc in fat:~orem prolis 
judi ium {erend.um est. Mas o que vemos no pro
jecto '/ Apartando-se de oO\las es~as regrns com· 
muns exclue os filhos adulterinos sem distincção 
alguma, e conforme o artigo que trata do rapto, 
parece assim considerai os em referencta ao terripo 
da cooc~pçào, sem ser favoravel, como é sempr'3 
a nossll actual legislação, aos filhos pelo principio 
de que elles nenhuma culpa têm dos delictos de 
seus pais. 

::>r. presidente, dous systemas se têm seguido a 
respeito da legttimaçào por subsequente matri
monio: uma é a do direito romano, seguido pelo 
codtgo francez e por t.odos os codígos das nações 
civllisadas da E11ropa, que estabelece a declaração 
au terior ou no momentc do casamento para que 
por ella se conheç~t quaes são os filhos que se 
le;.:i\imão por subsequente matrimonio. O direito 
romano a exigia tab~lis dotalíbus íntenlenien
tibus ; são as suas expressões ; e o direito france;,; 
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exige a declarnção ou antes ou no momento do 
casamento. O outro systema seguido pela nossa 
actuallegislaçâo vem a ser o sy.stema de symbolos, 
da retroactividade do casamento ; o systema das 
ficções, este ~ystema do qual se achão vestígios 
da · mythologia dos gregos , donde todos sabem, 
consta que Juno, subindo para o leito, tomou 
contra o seio Hercules, e através dos vestidos 
deixou-o cahir á semelhança do nascimento natural. 
Ora, nos outros paizes eomo nos Paizes Baixos, 
no dia do casamento punha·se o filho debaixo do 
véo nupcial, e por este acto se considerava per
feita a legitimaçi\o por subsequente matrimonio ; 
não era pois a legitimação o eff.,ito da lei, era 
o effeito do casamento. A Dos~a legislação tem se
guido este principio, o projecto actual tambem seg11e 
o mesmo principio. Mas, senhores, para que este 
principio ? Para que esta ficção 't Nada na ordem 
natural ou .;ocial deve ter r:ffeito antes de sua. 
existencia ; a ficção deve ser desprezada pela lei, 
a lei deve ordenar. E, senhores, a nec11ssidade que 
exige que o casamento seja a base fundamental da 
sociedade, é o que ta.mbem t=>xige esta legitimação 
por subsequente matrimonio , o interesse da socie
dade, dos filhos, dos pais, das fam ílias •·xigem 
esta instítuição ; para que pois esta ficção que o 
proiecto admitte ? 

Vamos a outro ponto. O projecto não admitte 
a indagação da pa~ernidade ; não ndmitte reco
nhecimento forçado senão no unico caso do 
rapto;; consequencia natural era admittir como 
necessaria a declaração antes ou no momento 
do casamento, para que os filhos fossem l~gi
timados : de outra maneira como se poderà 
provar que certas pessoas que existem nas fa
milias são filhos legitimados? Pela constaute 
e não interrompida posse ? Iria de encontro 
essa prova ao sy;;tema do projecto : admittida 
ella, só aproveitaria áquelles que estivessem ~ob 
o patrio poder, e não aos emancipados, não aos 
ausentes, não ao neto filhos dos filhos legiti
mados, qusndo estes não existem ao ten• po do 
matrimonio. Não aproveitaria finalmente nos 
filhos, dado o casamento in ea:tremis. Ja se vê 
J>Ois que nesta part~ tt.inda. o projecto é incomplt!to. 
E, senhores, a sdmittir-se ePta declaração, devia 
ser como se admitte no .:odigo !rancez, antes ou 
no mumento do casamento, porque do contrario 
poderia dar-se um combinação posterior ao casa· 
sarnento entre os e~<posos em prejulzo ele 11~111 
le~mmoe herdeiros. 

o projecto e injusto quando e:r.clue todos os 
filhos adulterinos. Pôde-se dar R hypothese, e 
bypothese rnuito eomestuha, de um individuo tl!r 
cohabitado com uma mulher casada, lgnoranJo 
esta circumstancia; pôde dar· se t>sta ígnornncla 
da parte da propria mulher, porque todos 11abem 
que indo um liomem para guerra, 011 fazendo 
un1a vingem, póde, passado o tempo, correr & 
noticia da sua morte, não se sab~::r onde pàra; 
e neste caso pôde se dar a ignorancia d:t psrte 
de ambos, e então por que razão ô filho que é 
o efleito da cohab1tação havida nesta ignorancia 
ha de ser prh-ado dos direitos de famiha, ha de 
ser privado da herança como filho natur~ol ex
soluta et soluta. f Eu invocarei o rrincipio do 
direito romano que é sEguido por tod:ls a:> legis· 
lações ; não se dá adulterio sem dolo. Nesta parte 
ainda o projecto é injusto. 

Senhores, se o projecto tem intuito moral, eu 
me vejo na necessidade de repetir as pahvras 
do nobre deputado pelo Rio de Janeiro, desem · 
bargador da relação desta côrte e o projecto tem 
o intuito moral, e por essa razão e1.clue os 
adulterinos da ltogitima.ção por subsequente ma
trimonio, porque razão a conctode aos incestuosos? 
Todati as legislações proscte'Vem os fructos do 
adulterio e do incesto ; nem uma ha que faça 
differença destes dolls crimes contra a propria 
uatureza, contra a l!OCied~&de, que sohpa pela raiz 

as suas bases. Não recorrerei á historia antiga ; 
os nobres deputados sabem que onde o dir, ito 
c~nonico teve influencia, onde o direito romano 
foi seguiJo t.. risc:~, o fructo do incesto foi sempre 
proscripto. Recorrerei á:i lllgislações modernas, 
que são os pharóes qae nos devem servir .ie norte 
quando leJ:~íslarmos a respeito, ás legislatiões dos 
povos civilisados, dos povos christãos qu.; têm a 
m11sma moral que nós. Os codigos de Baden 
art. 331, das Duas Sieilias art:c: . 253 e 255, dos 
Paizes Bai1.os art. 327, da Sardenha art. 17\l, do 
c .. ntiio de Vaud. art . 178, tie Louiziana nrt. 217, 
e do proprio Haiti art. 302 prohibem expressa
mente a legitimação por subsequente matrimonio, 
dos incestuosos. O nobre deputado pelas Alagõas 
no seu discurso deu a entender, e· pareceu affir· 
mar, que o codlgo francez não pr.1screvia o filho 
íncel!tuoso da legitimação por subsequente ma
trimonio .••. 

O SR. REBOUÇAS :-E' eDgano. 
O Sa. FERRAZ:- O art. 331 o proscreve abso

lutamente. L •go,pois, além de semell:aante doutrina 
ir contra os nossos co~tumes, além Je ir contra 
a moral reli~iosa, a moral cbristã, se oppõe ás 
luzes do soc11l0, á legisl:lçào de todos os povos 
civilisaJos, de todas as nações christãs ; logo, 
pois, como s~ pód~ tolerar e;;te projeeto, que 
vai de encontro á~ luzes do seculo, 1\0S dictames 
da religião, aos dictames da moral christii. _? E 
note a camara que legislaçõeq ha que admittem 
a legitimação por subsequente malrimonio dos 
ad11lterinos, como o direito commum da Alie
manha, o codigo civil da Austria, e até a legislação 
da Prussia, mas não a dos incestuosos. 

Diz o nobre deputado, em voz um pouco ba1xa, 
que ha dispensa. Bem, senhores, h • dispensa poua 
os incestuosos ; m .. s para os adulterino~ não ha ? 
Estão acaso pruhibidos de casar'? Houve até o 
11nno de 1198 probibição expre~sa da igreja de 
cal!amento t!ntre adulteraR. 

Da decretai de Alexandrll UI, dirigid>A - Ex 
oniensi Episcopo,-•1m 1172, qt1e fórma o cap. VI 
do Litulo-Qui fUi i 8Unt legitími- da collt:cçiio 
de Grt?gor:o IX, se colhe esta prohihição. Na 
outra ullCrutal do rne11mo Alexandre I!I, dirigido\ 
ern 1180-..tbbati Sanet~ Albani in Angtia,-que 
(6rm& o cap. l du ti~ulo d<~ Eo qut dux&t in 
mtttrim., é l~to muito expresso. Elltil pe>ntifice, 
con!orm<~ os canon11r~, prohibia oxpruRS••mente o 
easl\mllnto entr<~ ot1 odult~ros ; mMs Innocencio 
lll, em 119~, na decret .. l dorigi,Ja - Spoletano 
Epilcopo,-a QUIII fórrud u cap. vr do moll<lliO 
t1tulo, posittVIllllflnt.(J <lflclarou quo só em dous 
.:aso:1 o casam~mu ~ntra 011 ~~od ui te rios era pro
btbido, qutJ enlo quando h& Vil\ durante o primeiro 
matrimoni ·• promt!~!\a de cliSar, em sagundo lugur, 
quando hllvia machinação !Jara a m•)rte de um 
dos conjug~~. Logo, pois, nào existe prohibição 
contra os Hdulteros ~eniio nesses do11s casos : 
como então a disp o;nsa n'um caso valer, e a não 
prohibição em outro cas.> nenhum bem produzir 'l 
Não posso conciliar isto. 

O reconhecimento forçado, a indagação da pa
ternidade, é probibida por est~ pro)ecto, excepto 
no unico caso de rapto, a respeito dos pais, 
coincidindo o rapto com o tempo da concepção, e 
a respeito das mãis, no caso d"' posse constante 
e não interrompida, e não occultação do parto. 

Tratarei separadamente das duas que&tões : da 
paternid~de e da materuidade. A unicl\ prova 
qull se admitte aqui é a prova escripta, excep\o 
no caso de rapto. 
v~jamos se isto é justo. 
Eu ada1itto qu~ nada é tão difficil de provar 

como a. paternidade : estou q11e os actos du. voda 
domestica otlerecem muitas apparencias, muitas 
pre~u.mpções. para que se possa declarar um 
tnd•v•duo pal de Olltro sem o ser. Admi\to que 
a prova t1rada destas presumpções j contraria 4 
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moral publica, flagella os bons costumes. Sigo 
este principio ; arho que o nobre deputado nesta 
purte tem summa razão: mas a prova resul
tante da posse constante, não interrompida, estará 
sujeita a estes mesmos inconvenientes? Não ; e 
trago em meu ;•poio a autoridade do ~rande 
Portalis, que a considerava a mais completa de 
todas as -çrovas. Ora, se isto é assim, como o 
projecto proscreve esta prova? 

Ml\s o projecto se contradiz nesta parte, porque 
·ao mesmo tempo que exclue a prova da posse 
não interrompida e constante, a admitte na ma
ternidade quando manda que, não havendo oc· 
culLação do parto, o individuo seja reconh~cido 
por filho sem o menor embaraço. 

Senhores, se a justiça não assiste ao projecto 
nesta parte, a legislação de differentP.s povos 
civilisados tambem não o favorecem. Em geral 
todas as legislações admittem todas as provas, 
e até o juramento suppletorío e purg8.torio : 
apontarei o dírtito commum allemão, o codigo 
da Austría. o da Baviera, o. direito cummum da 
Prussia, as leis inglezaos, especi'llmente a de 
1834 sobre os pobres. Esta leg1slRçíi.o admitte o 
juramento suppletorío corroborado por outras 
provas ã satisfação do2 lribunaes. Ora, em alguns 
paizes até e::c-ofll.cio da-se a indagação da pat.:rní
dade. por exemplo, na Suissa pela legislação dos 
cantões de Vaud, de Friburgo, de Berne. No de 
Argovia as leis excluem o juramento suppletorio e 
purgatorio ; considera-se porém como prova plena 
o nascimento em época que coincidir com a da 
cohabitação, havendo a es:;e tempo promessa de 
casamento. E não só estas legi~lações; outras 
muitas têm o mesmo espírito, algumas dellas 
considerão até corno filhos legítimos c.s filhos 
naturaes, dando-se a circurnstaucia da promessa 
do casamento, e a cohabit<tçào coincidindo com 
a épOC>i do na~cimento, p( exemplo, na Suecia 
o coditzo de 17".34, da Dinamarca o codigo de Chris· 
tisno V. 

Vamos agora vêr os codigos que excluem esta 
P•tternidade. Temos a França, artigo 340; Paizes· 
Baixos, artigo 3·12; Sardo, 185, Baden, 340.; Duas 
Sicilias, 382; Iiaiti, Bll; Luisiana, 226, e a lei 
de 20de Maio de 1841 do grào·ducado de Hesse. 
Est,•s legislaçõe" excluem, mas ao mesmo tempo 
est>lbêle.:em certas restricções, por ext)mplo, o 
codigo fraoce7. no caso de rapto, o codigo neer
l>lndez no de rapto e no de i!Stupro, o codigo 
t;ardo no de rnpto, e havendo um escripto qual
quer, assignadc pe!o pai, do qual se colha o seu 
reconhecimento ou cuidados como pat em seu 
beneficio: o de B.Jdeu no caso de rapto, no ao 
entretenimento e mantença da ntài, no da co
habitaçã,,, e no da copula havida em virtude da 
privação de sentidos mediante a propiuação de 
substancias narccticas. Já se vê que muitos 
codigos admittem ist(l. O codigo de Luisiana 
admitte toda e qualquar prova e a procura forçada 
da paternidade, e só em um caso a nâ<> admitte, 
e vAm a ser no caso do filho ser de cõr parda 
e o pai branco. Codigo neste ponto injusto a 
todas as luzes. 

Já se vê, Sr. presidente, que as legislações nesta 
parte mais ou menos favorecem as provas reslll· 
tantes de testemunhas; mas eu qullria sórnente 
que se admittissem, dado começo de prova por 
escripta, a prova t estemunhal quando se désse o 
caso da posse constante e não Interrompida. 

Senhores, o artigo que trata da$ prüvas tem 
um p•luco fascinado O:! nobre!! deputados, mas 
em l:lioha O?inião não o acho completo. A pri
meira pruva que se exige é o registro nos livros do 
baptismo. Ora, os nobres deputados por ventura 
ignorão qual o estado desttts. registros ? Os livros 
de registro estão em poder dos parochos, mas nas 
capellas, dado o baptisamento, estes registros são 
tomados em notas ou lembranças em tiras de 
papel ou quadernos informes, e ao depois são 

TvKll n 

lançados pelos pa.Tochos nos livros, e o resultado 
qual é ? Perdem-se muitos assentos de baptismo 
como to·1os os dias está succedendo, sendo mister 
recorrer a justificações. os mesmos livros ·se 
perdem, e mu1tos são escripturndos de uma ma
neira que não podem rnrnecer uma prova segura ; 
e m~smo estes reaistros de baptismo não podem 
ser tals1fieados? Um exemplo nos foroece a bis
toda franceza. Um tal Honel, sendo casado, e 
qa~<rendo considerar seus filhos adulterinos, como 
legítimos, os mandon como taes averbar no livro 
competeole e assim vogarião por muito tempo, 
até que b'ltlve proces:ao que fez alguma bulha na 
França. Eis pois o registro offerecendo algumas 
duvidas. Eu trago isto para provar que não é 
sómente a prova testemunhal que e$Lá sujeita a 
estes direitos, que tambem o está a prov~ resul
tante do registro. Qual é a outra prova? A es
criptura. Eu dou o meu voto em favor desta 
disposição, porque considero que é a prova melhor 
que se póde dar a respeito do estado de um 
individuo. 

Exige-se testamento. Ora, note a casa (IUe 
quando se falla em testamento não se faz diffe
rença de sua qualidade, e se diz -prescindindo 
de algumas formalidades.- Porque razão no tes
tamento aberto, que é uma verdadeira escriptura 
publica, feitll. na nota. de um tabelliã:>, se pres· 
cinde de algumas formalidades das que a lei 
exige, ao passo que não se prescinde de forma· 
lidade alguma nas escripturas publicas ? Eu não 
o descubro. 

Admitte-se tambem o testamenLo nuncupativo, 
como prova do recGnhecimento : e digo que se 
admitte porque o artigo trata de testamenlo em 
geral, e assim do testamento de viva voz, do 
testamento cerrado que não foi approvado, e niio 
é isto admittir a prova testemunhal ? O fim do 
projecto me parece que era sómeote admittir 
testamento cerrado, e neste caso quiz prescindir 
de algumas formalidnd <!s ; mas fallaudo em geral 
de testamento, admitte o <le viva VllZ, o por 
çonsequencia a prova testemunllnl. 

As formalidades siio ínteruas ou externas ; as 
internas dizem re>~peito :\ pnrfdição do juizo, 11 

liberdade e a capacidade ; nunca dellas portanto 
se p6·:!e prescinJir: e das ext~:rnas, que 81\0 as 
que garantem a verdade do seu contexto, como 
prescmdir T Se, Sr. presidente, npezar de todo o 
rigor da nos :<a legislação, e do tod:~s eRtas l'~r· 
mttiíJades contínuament6 apt~arecem testamentos 
falsos, ccmo não apparecerãõ prescindiado·se 
ddlas ? Qual é a garantia resulLante para a paz 
de>~ famihas ! Haver:\ no mundo causa mais 
importante do que a prova da paternidade e a 
prova da filiação. 

Vamos ao escripto partícu br. O que ó um 
escrípto particular assignado por cinco teste
munhas 't Ao que se reduz a prova da paterni· 
dade n esta bypothese ! Ao dito de tastemunhas, 
especialmente se o individuo que quer reconhecer 
seu filho é um analphabeto. Mas o nobre depu
tado querendo defender nesta parte o projeclo, 
considera :tpenas estes registros, estas ~scripturas, 
etc., como principio de prova. E' engano do nobre 
deputado. Todos os cod1gos quando admittem 
as provas por escripto, como esta lei o faz, 
admittem coUJo prova provada para que se con
siderasse corno principio de prova era preciso que 
sa dissesse terminantemente, porque o nobre de· 
putado sabe muito bem que quando um escripto 
s& admitttl com o priucipío de prova, cumpre ao 
que o apresenta acompanhai-o de outras provas 
que fação prova plena . Ora, admittíndo este 
principio do nobre deputado, o reanltado seria 
esta parte do projecto contrariar a seus pro
príos principias, que tendem a excluir inteira· 
mente a prova testemunhal. 

Admittindo, Sr. presidente, as escripturas e 
escripto:s particulares como principio de prova, o 

11 
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re~ultado é outras provas da parte daquelle que se 
julga rE-conhEcido, e eis-aqui a indagação da pa
ternidade, o reconhecimento forçado e a prova 
tEstemunhal que o projecto rejeita. Jà se vê pois 
que o projeeto nesta parte ainda é defeituoso, 
é falho inteiramente. Senhores, eu acho que como 
nós vamos com as provas de filiação vamos muito 
mal. Eu admitto como prova plena a escriptura, 
o testamento aberto revestido de todas as furma
lídades exigidas pela lei ; o testam.;ntu cerrado 
igualmente com todAs as formalidades admittiria 
na falta destes escriptos a prova testemunhal 
da posse não interrompida e constante, com prin
cípio de prova escripta ; o que excluiria absolu· 
tamentH seria a prova testemunhal a respeito da 
eohabitação, " outros factos e presumpções, que 
tornãl> os processo~ inq uisitoriaes. h to mesmo se 
compadece com os nossos costumes. Eu f,mü ainda 
uma reflexão sobr~ o escripto particular. Att~nta 
11 immoralidade que lavra entre nó:il- •• como é 
<JUil um escripto particular aBsignado por cinco 
~estemunhas pódG servir de prova T Como é que 
um escripto particular assignado por um anal
phab'ltO póde valer como prova de filiação '! Todos 
os horrores que o nobre deputado descreveu como 
o resultado da prova testemunhal, não se dão 
neste caso ? Ha alguem que não t~nha cinco 
adbereut~s que vão jurar que aquelle escripto 
foi mandado fazer pelo pruprio que q11er reconhecer 
seu filho sem que tal reconhecimento nunca se 
désse ? 

Uma mulher que quizllsse fazer especulação da 
sua infamia e torpeza, não poderia accusar atguem 
de ter filhos que pod~riã:-. ser dados a vinte pais? 
Eis o result>ldO do escripto particular, eis o re
sultado destn lei que o nobre deputado con!:iiderou 
como o producto de sumwa Sllb•doria. 

Senhores, 11 lei fez uma ex.cepção na prohibição 
Ja indagação da paternidade, e é no caso de 
rapto. Nesta parte eu admitto a ex.cepção, voto 
pela lei ; não sigo a opinião do nobre deputado 
por Pernambuco, que considerou que erào duas 
penas sobre a mesma pessoa. O priocí pio que 
reg11la neste ·caso é outro •.. não impõe-se uma 
pena, exige-se do pai o cumprimento do .iever 
de não abandonar o fructo de sua seducçào, de 
prover o bem daquelle que, conforme os diclamtls 
da naturAZII, deveria ser o objecto de suas cal'icias 
e de sua,; nfi"ições. P0r nenhuma maneira se deve 
tolerar <l ue o non1em tire assim. proveito da sU•l 
inuooralidade deixando nos. rigvres da fomu e 
da penuria o objecto que dtlvia ser da sua ido
latria, 

Conforme o nosso codigo criminal, o rapto d:i-se 
quer por violencia, quer pvr seducç;io. Se o projeclo 
admtlte o reconhecimento forçado no caso do rapto 
quando este é o etreito da sedttcçiio, como não 
estender esta Jisposição ao caso do estrupo da 
moça menor de 17 annos, que é levada pel11s 
palavras seductoras de um homem. 

Se o projecto admitte o reconhecimento forçado 
no caso do rapto por violencia, como não admitte 
no caso do estupro, que é resultado de vioiencia? 
Mas disse um nobre deputado-é questão entre 
os medicas se acaso póde ter lugar a concepção 
dada a violencia. Se ainda é uma questão de 
medicina, parece que a lei no caso de duvida 
deve ser sempre favoravel, por consequencia a 
razão do nobre deputado não é procedente. 

Senhores, em todo o caso por este projecto o 
reconhecimento é admittido dado o rapto. Pois o 
projeelo que proscreve inteiramente o fructo do 
tldulterio admittirà o reconhecimento forçado do 
rapto de uma mulher ca>~ada? Assim parece. Em 
todos os casos o projecto admitte o reconhecimento 
!orçado dado o rapto ; logo, admitte o reconheci
mento no caso do rapto de mulher caasada, e 
ainJ• nesta parte a lei é contradic.toria. 

O nobre deputado por Pernambuco suscitou 
uma questão digna de apreciar-se ; qual o tempo 

provavel do nascimento? Q11al a regra que Jeve reger 
este caso? Como pód9-se verifiear que a époc"' do 
nascimento coincide com a época do rapto? E· uma 
questão não decidida do U\lsso fóro ; e por ventura 
sog:Ie-se o direito romano 'l O dire1to romano 
funda-se na opiniii•) d~ Hyppl)crates; &ssim o 
diria Ulpiano .na L. 3• § 12 de suis et legit 
hre•·ed. Hyppor.rates sc•·ipsit ; et divus pius 
Pontificibus re,·cripsít. 

Na pratica nós vemos que os juizes ou recor
rem ac juizo dos medicos, e nisto ba um perigo 
milito grande, porque ás vezes as affeições vencem 
a verdade, como muitas vezes tem acontecido, ou 
segue-se a regra de que aos 182 dias pôde sahir 
i\ luz um fructo perfeito, e que depois dos 10 
mezes, conforme o direito romano, póde-se dar 
um fructo legitimo. Ora, o projecto assim adtbit
tindo o reconhecimento forçado dada &. coinci
d•mcia da época do :1 ascimer.to com a da 
concepção, como não regulou este ponto omisso na 
nossa actual legislação. Nem temos a respeito 
dos filh•1s illegitimos um a regra, e nesta parte 
a lei é incomplet'l e m~nca. 

Senhores, o nosso codigo considera o crime de 
rapto com violencia ou por meio de seducção ; 
pelo projecto basta que o nascimento coincida 
com a época do rapto- Ora, pódtl o fructo não 
ser filho do raptor, porq11e dado o rapto, pôde 
a raptada não ter tido copula com o raptor, e 
sim com outro qualquer individuo Por conse
quencia, nós já temos àqui uma duvida muito 
grande, e é querer considerar •:omo filho de um 
homem aquelle que o não póde ser. O codigo 
francez deu aos juizes a faculdade de indagar, à 
vista dos antecedentes e consequentes, se na 
verdade o rapto foi seguido de copula. Nesta 
parte p6rdóe-nos a casa q11e o diga, que eu não 
acho lllndamento para que se admiltiio esta~ provas 
em um caso, e não em outros. Se a moral exige 
que nos nossos tribunaes · não se trate desta 
especie, que se nà•' admittào estes processos que 
se considerii\l o fiagello dos costumes, e como 
el.ll!certos casos se tolerart!m? Se porem se admitte 
nl> caso de rapto, como não no de estupro, 
quando a de.florada é menor de 17 anno~, e 
principalmente quartdo o e11tupro é commottido 
com violencia? Uemai~, em taes casos se dito 
vrovas no foro criminal, e porque rocu11al-aa no 
civil a beneficio do rructo desses crimes? 

Passarei agora a tratar •ia parte do projeeto 
rf'lativa á maternidadtl, ao reconheciUlento da mãi. 
O projecto, como já disse, inhibe a indagaçllo d:~. 
maternidade, excepto no ca11o do. ni\o occultaçllo 
do parto, e Jo. !'OSISG constante e não Interrom
pida. 

Nesta parte parece·me que esta pNjeeto é o 
mais injusto que se póde dar. Senhores, que se 
dê tanto escrupulo a rdspeito da indagação do 
pai, é natural, toda a prova deve se fundar em 
presump.;ões, e ninguem póde perscrutar os 
mysterios da natureza; mas a respeito das mãis, 
a n"tureza as indica com siguaas e~identes, com 
as provas mais manifestas. Dous factos unica
mente se devem provar, o parto que póde ser 
attestado, como é em direito permittido a respeito 
dos filhos legitimas pelo testemunho dos facul
tivos e parteira, e pessoas que assistirão ao parto, 
e a ideutidode do filho. Ainda sobre este ponto 
vejo-me na necessidade de recorrer a um prin
cipio de dtreito romano em apoio do que digo. 
« },[ater semper certa, etiamsi vulgó conceperit 
L. 5 D. de in jus voe. , Casada ou não, a mãi 
sempre é certa. E que inconvenientes podem 
resultar das pro"l'r.s neste caso à moral publica' 
Nenhum por certo. 

Por outro lado, as modernas legislações de 
todos os paizes civilisados admittem a procura da 
maternidade; e permitta-me a camara que cite 
estas legislaçõds, que considero que nos devem 
servir de norma na matoría de que lratam•JS. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 15:04- Página 10 de 17 

SESSÃO E~~ í DE JULHO DE 18.&6 83 
O. D. C. da Prussia- P. 2. T. 2. S . 9. art. 

61~-. o cod igo da Sard(.nha art. 186, o codip;o 
das Duas Sicilias art. 264, e dos Paizes B;;ixos 
art. 343, o da Louisiana art. 230, o coàigo civil 
francez art. 341; sendo de notar que este ultimo 
apenas exige começo de prova por escripta. 

Já se vê pois que nesta parte não só o pro
jecto é injusto, como se aparta das legislaçõed 
de•ses paizes. 

O nobre deputado pelas Alagõas na 2• dis
cussão demonstrou da maneira a mais Jucida os 
inconveni illlt t's resultantes do re<'onhecimento dos 
filhos naturaes em prejuízo da esposa e dos filhos 
legitimas em apoio da d•J utrina do prnjecto, rela
tivo ã. successão dos filh•lS illegitímos ; ma~ o 
nobre deputado que se funda nestes princípios 
tambem deve reconhecer que o projeclo é manco 
quando não estabelece alguma nu>dida que pr&vina 
este prejuízo, que em todo o caso se daria, inda 
admittida a doutrina e systema da su~cessão que 
foi desprezado. 

Os codigos mais modernos estabelecem isto, 
o codigo francez não tão completamente no art. 
336, mas () codigo do Grão Ducado de BadE>n, art. 
756, exprime-se assim-que o reconheciment-:~ dos 
filhos illegitimos não só não prejud ica ao direito 
da esposa e dos filhos lPgitimos, mas até não 
dá direito ã sur.cessiio quando feito depois do 
casamento e da existencia do filhos legítimos. 
Eu acho i;:to muito conveniente para a paz das 
famílias. Que o reconhecimento se faça antes do 
casa~A1ento, antes da E>xistencia dos filhos legítimos, 
é neccssario, pl\ra não prejudic'lr a esposa, e 
nesta par\e tambem o projecto é incompleto. 

Senhores, ainda é o projecto sobremaneira 
injusto na parte que dá direito de retroactividade, 
qu11ndo sujeita a este cadinho que estabelece o 
reconhecimento dos filhos nat11raes. cujos pais 
actualmento não existem, e que por consequencia 
se fião no registro dos baptismos, sem as forma· 
lidadea agora cread•1s; e na constante e não 
interromptda posse de que gozãu, resultante do 
nome da familia da maneira que é tratado, da 
fama, caracteres estes qua níto são >~ujeitos a falha. 
Por exempl<l, o pai que dá o seu nome ao seu filho 
quo âuada os mais tHnro~t anno!\ o leva ás escolas 
que •·m s~u nome lança na caixa economica fundos 
para a 11ua subsi11tencia, que a torna accionista 
de dlff~rt~nte11 companhias, que assim o meRclona 
1\a!l balas de familta, etc.. tem dado provas mais 
que exuberantes de que reconhece seu filho como 
filho natural. A fama I! Pois, senhores, quando 
dopois destas provas os amigos, a família, os 
vizinhos reconhecerA um individuo como filho 
dtJ outro póde have~ prova m'lis completa 'l En· 
tretanto prescinde-se de tudo; isto, e ficão os 
que actualmente não têm estas provas escriptas, 
que o projecto exige, nas peiores circamstancias, 
no rtsco de não gozar dos beneficios do reconheci
mento. Este projecto é nesta parte tyrannico: 
vamos ainda a outra contradicção deHe. Porque 
não se admitte a indagação da paternidade, 
po1que não se admitte o reconhecimento forçado, 
porque se niio admitte a prova testemunhal para 
o reconhecimento' Parece que o faz, como disse 
o nobre deputado pelas Alagóas, com o intuito 
moral. Pois bem ; entretanto admitte testemunhas 
para a prova dos filhos legitimados por subse· 
quente mntrimcnio ; admitte testemunhas no caso 
do rapto para a prova de presumpções: admitte 
t~stemunhas para a prova da posse da !Dater
nuiade, admltte testemunhas no escripto particular, 
admitte testemunhas, admittindo a prova pelo 
testamento nuncupaUvo, admitte finalmente teate· 
munhas, como se vê do art. 9o, para os alimentos 
concedidos aos filhos adulterinos; e neste caso 
até a indagação da paternidade, e então eis os 
processos 1nquis.itoriaes, com todos os inconve
nientes e horrores que o ·nobre deputado descreveu l 
Dir·se-ha talvez que.para a concessão de alimentos 

são tambem de mister provas escríptas ou eseri• 
ptura publica. 

Na verdade ~u v~jo que no art. 2o se trata em 
geral d~ filhos illegitimos ; dado porém isto, 
nesta parte o projecto é o mais immoral possível, 
porque deve a lei tolerar que o libertino vã aos 
registros de baptismo fazer alarde dr. su" liberti· 
nagem , de seus crimes? Deve-se admittir que 
um filho vá em juizo denunciar o crim" de sells 
pais? Deve-se admittir que um padre, um vigario 
adultero vã. assent•>r no livro do registro dos 
baptismos a prova da sua torpeza, de suas 
desordens domesticas, de sua prevaricação ? Não 
por certo. 

Vamos ao muJo de guceeder. Actualmente a 
nossa legislação considera os filhos naturaes, 
sendo seu pai peão . com os mesmos direitos que 
os legitimos ; aos filhos de nobres, de cavalleiros, 
etc •• não dli direito de herdt<r, e sómente na falta 
de descendentes, e descendentes leg1timos, podem 
ser instituídos hr.rdeir•JS: os filhos de coito 
damnado não têm direito de herdar de pai e mãi, 
e só mente dos consaguineos na linha materna . 
Vamos a ver o projecto. Quanto aos filhos de 
peão, primeiramente nilo estabelece differença. . 
alguma entre filhos de peão, filhos de coito 
damnado e os filhos de cavalleiros. Fica a •li 
filhos de peão o direito de herdar sómente de 
seu pRi e mãi, e isto na falta de descendentes 
e ascendentes leilitimos, e se prescreve o direito 
que tem actualmente de herdar de seus irmão& 
legítimos e dos parentes de seus pais e mãis. 
Os filhos de cavalleiros podem herdar sómente 
de 11eu pai e mài, porque, diz o artigo. (Lt. l 

De sorte que o filho de cavalleiro nobre adquire 
um direito e o filho de peão parte dos que tem. 
O filho de coito damnado alcança o direi~o de 
herdar de seu l?ai e mài, o que não era per· 
mittido; mas pnva-se·lhe do direito que goza de 
herd>~.r dos seus consaguineos. Da linha materna 
se ptosereve absolutamente esse direito, porque o 
projecto diz. (L~.) Eis pois no systema da nossa 
legislação tudo perturbado, eis uma mistura tal, 
que necessariamente porá todo o fóro llm confusão. 
Quanto à succe8sào dos bens dos filhos naturaes 
á vista do projacto, parecq que quanto aos filh'lS 
de peão que nà•) herdào senào de seus pais, nos 
seus bens succet.lem seus irroiic.s legititnos e 
os parentes de se11s pais, no que não se dã a 
base de reciprocidadt~: quanto aos de nobres, fica no 
mesmo pé a noasa actual legisl,,ção, e quanto 
aos de coito damnado tambem fl.ca em vigor a 
disposição daord . li v. 4°, tit. 93 Em todo o caso, 
não ha a convenitlnte reciprocidade. 

Tres systamas existem d resptlito da successão ; 
o !:ystema do direito germanico, que absolutamente 
não dll. direito algum ao filho illegitimo de éucceder; 
o sy~tema romano, que dá direito a aucceder na 
linha materna, e o systema natural. que dá 
direito n succeder, ou como se fossem legítimos 
ou debaixo de certas restricções, como é admittido 
pelo codigo francez e outros, com mais ou menos 
m()d ificação. 

Quanto ao direito de s11ccessão dos parentes 
dos filhos naturaes, antigamente a ma\or parte 
das legislações européas não davão o direlto a 
alguem de succeder ao filho natural, cujos bens 
passavão ao fisco ; mas depois se estabelece11 a 
base da reciprocidade, e esta reciprocidac!e tem 
servido de regra e norma a todoa os codigos. 
Vejamo& o que faz este pro)eeto. A base de 
rcci~rocidade é inteiramente abandonada, porque 
vejlo os nnbrea d11putadoa que o ·fllbo ille~titlmo 
so tem dlrt~ito de auecedt'!r · ao pai e m,l, e 
entretanto ftca a respeito da auccesaio de ~e111 
bens em pé aa disposições da no1aa ordenaçAn a 
respeito daquelles que lhe devem succeder. Eis· 
aqui uma felta de reciprocidade que se dã néste 
caso . Mesmo, Sr. presidente, admittindo~S"é esta 
emenda que -restabelece o systema do projec~. 
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como se achava em 2• discussão, como u:uito 
bern por1derou o nobre d ~putado p~lo Piauhy, 
dar-se-hia a maior confu;ão. O coclígo civil 
fra.ncez estabeleceu regras quasi que neste ~entido, 
mas qual é o resultado '? Qutstion:~-se muito 
subre o modo pratico de as reahsar ; ha diffe
rentes systernas; muito se tem escript(l não só 
em datas remotas como presentemente. Ha o sys· 
tem,. de M. Blandesu, reprovado poc algun~; ha 
o de M. Luis Gró,., não adrnittido pu r olltr os ; 
não ba verdadeiramente uma . regra fixa ; ques
tiona-se muito, e tudo depende de calculos alge
bl'ico~ muito complicados, e se ha demonstrado 
que apezar desses ea!culns em certos casos o 
1ilbo natural VE'm a ter maior porção do que o 
filho legitimo. Se na França se dão estes !ncon· 
venieutes, se a e~te respoito duvid1;s apparecP- rn, 
o que não póde succeder em nosso paiz ? Nas 
nossas villas poderá haver homens com a capa
cidade neces>~aria para estabelecer estes calculos 
algebrico::~? Uma das principae.s regras que nos 
devem diri;:(ir quando legislarmos, vem a ser : 
vermos a necessidade da medida proposta, e a 
possibilidade da lti ser realisada. Neste caso não 
se dando a pos:::ibílidade de ser realisada con
forme as vistas do lP.gislador, para que admittir 
uma disposição semelhante? Não f!illarei mais 
dos iuconveuientes resultantes desse systema á 
vista dos nossos costumes porque me parece esta 
rnateria fóra do combate ; trato sómer•te da difti
culdade de et!tabelecer-se esta regra, de ~er redi· 
sado <:~ste systema. 

Sr. presidente, a contradicr;ão do projecto nesta 
part.; ainda é maior, combinada a dispo,;ição deste 
artigo com a do art. U0 • Ao passo que .;stabclece 
uma r~gra quando trata dos alin.entos, segue 
systema div~:>rso no qutl toca á succe~süo. Com· 
binem·se os arts. 5o e ô• com a legislação posta 
em vigor pelo art. g, e vc:r·se-ha a v<:~rdatl .; do 
que affirmo. Por certo u base do assento de 9 de 
Abril de 1772 é contraria á deste projecto. Uma 
legislação tão contradictoria deve por ventura ser 
admittida 'I l:ir~nhore~, eu declarei que o projecto 
era m>lis propíuio aos adulleriuos do que aos 
filhos uaturaes, e eu o vou dt>monstrnr. Diz o 
art. !l• que fica em vigor a legislação relativa 
aos alinl<:n tos devidos aos filhos lidulterinos; ora, 
Stl :~ómente se põe em vigor as disposiçõ"s de di· 
rtJito relativos aos alimentos dos filho~ adulterinos, 
!legue-stl que não ftciio em ''igor as que Lociio 
uos alimentos coocedido!S aos filhos natura~s náo 
reconhecidos: logo, não sentlo um til4o natural 
e,; soluta et soluta reconhecido na fóro1a do art. 2•, 
nem tem direito é successõ.o, nelll a ali:neuto,., 
ll assim ficào privados áos meios ue pNcurur 
os recurs<•S para que não morrt'io de f._,me, e a 
sua condição ó pdor do que a do filho adulterino 
quo o projecto rejlrova. 

Sr. presideute, cabe-me ultimamonte observar 
que nào só o projecto não preenche o seu fim 
n1ornl, mas ainda que é muito in1mornl. Niio 
pr6encbe o seu fim moral, porque, sendo a base 
fundamental da sociedade o CMsameuto, admitte 
tudo quanto é contrario a esta base, e que a 
combate , porque admitte o reconhecimento da 
t.odos os fil!.os illegitimos espureos ou não, ex
cepto os adulterinos, e assim os dos sacrilegos. 
os dos incestuosos e dos sacrílegos incestuosos l I 
E' isto uma verdade : o art.. 2• adrnitte o rec•>· 
nhedmento de todos os filhos illegítimos, sem 
exclusão de alguma classe, entrelnnto que no 
art. 1° se excluem os adulterinos; de harmonia 
com o art. 2• está o art. 5•, e que harmonisa 
com os atts. 2• e 5• o~ arts. 6° e 8•. ToJos tratão 
em geral dos filhos illegitimos sem excluir alguma 
classe. Por consequencia só não podem ser reco· 
nhecidos os filhos adulterinos (e isto ainda é 
duvidas.:>), só não podem porém ao certo succeder 
os filhos adulteriuos, todos os outros podem. 
Toda a lei civil, no que toca aos bons costumes 

e á moral publica, deve-se abraçar inteiramente, 
ideutilicar-se com a religião ; a moral christã é 
a m~is pur~ de todas, é a mora! que nós seguimos 
e devemos ~eguir. A rellgião, Sr. presidente, 
proscreve ir:teiril mente o fructo do aju ntamento 
de uma mulh,;r com o clerigo; a religião impõe 
ptmas muito · s.;veras áqudles que se desrnandiio 
nesta parte de seus preceitos. O fructo, por 
liXemplo, do ajuntamento da penit~ute cont o 
seu conf.:s~or, é ainda muito mais reprovaào 
!Jelos sagrados canc.nts, o até foi algum tempo 
reputado incesto; semt:ihl\nLemente o ajuntameuto 
do parocbo com a sua ovdha, é sobremodo re
provado e mais do que qualquer outro : igualmente 
o d:~ religiosa, que tambem .:~lgulll tempv ,;obre 
incestuoso foi qualifiCliUO de sacrilo?go e udulterinCI. 
A nossa actual legblac;ãu, baseada ne~tes pri:J.· 
ctpios, procurou até b.,je dar força aos preceitos 
da religião, especialmente ao que diz r~speito 
á moral publica e ao estadu dos sacerdotes; a~sim 
nó,; vemos admittida inteiramente a doutrina da 
santa madre igreja, em tu:io o quo toca a materia 
de peccado e ellcargos da conscíencia (ord. liv. 
3• tit. M, liv. 4• tit. iJ9 § 25, tit. G7 § 9• e tit. 
70 ~ 4•), no qull toca ao casamento (ord. liv. 4• 
tit. 46:, e a moral v.;mos o concilio tridentino 
aàmittido pela ord. liv. 2• tit. 1'• § 13, e por 
dillerente::; disposições do li v. G• vemos ainda o 
concubinato com penas severas punido por diffe
rentes disposições de direito; vemos em ma teria 
de u~ura ~eguir·se c dir<lito canouico; e os man· 
damentos da- santa madre igreja : e fi.ualmente 
v~mos, a beneficio da dignidade do clero, uma 
prohibição muito expressa, afim que elles se dêm 
ao comn>ercio. não regateem, como na ord. li v. 
4• tít. 16. Ora, segundo cs nossos costume:::, 
sendo os padres, e especialmente os paroch<>S e 
os conf~ssores os mestres, os conservadores e 
guardas da moral ellristii, parece-me que o legis· 
lador deve acompanhar, com disposições severas, 
os preceitos dà igreja. Senhores, digamos a 
verdade, qualquer que seja o estado de immo
rulidade em que n'>s acuamos, ainu<' n:io porlemos 
olhar com bons olhos, com vista indifferente 
pura o clerigo frasc:lrio, para o padre devasso 
(apoiados), para o qutJ estr\ crJrcr~do de um grande 
numero de filhos. (Apoiados.) Quando uw dts$es 
homeus prega sobre a contino:ncia, ninguem o 
cr~; quando préga sobrtl a moral, quem pórle 
dar credito ao;; seus conselhos. quando a pratica, 
o seu exemplo, os desm cntem? Por este motivo, 
reconhecendo que os parocho,;, qut~ os pa<ires 
têm a missão mrlis nobre e mnis santl\, e que 
e~ta missão deve ser coadjuvada pelos esforços 
do le):{islador, parece· me que devemos lanç:•r t odos 
os estorvos o erear todos os obstaculos para. 
que não se in!riujiio os preceitos da santa madre 
il!reja. para qu<~ os clerigos conservem a sua 
dignidade e desempenhem a sua missão nobre e 
santa. Para este fim mister é proscrever o fructo 
de suas torpezas de seus crimes; mister é que 
o cuidado do futuro da próle assim proscripta, 
iorne mais acauteladas as mulheres, quando sodu
zidas pelos padres, e que !lstes se tornem m~:nos 
devassos e immorrles. Nesta parte o projecto é 
muito irreligioso, porque admitte que o padre 
v!\ reconhecer seus filhos, porque admitte que 
elles succediio em seus bens. Nós acharemos a 
razão ãe taes medidas, consultada a época em 
que este projecto foi offerecido no senado. Este 
pr"je<:tv ioi proposto na él>oca ew que no nosso 
paiz lavrava a idéa. do casamento dos padres. 

Como poderemos nós tolerar que um padre, 
que um confe.ssor, reconheça o fructo da sua 
seducção na sagrada cadeira da penitencia ? Que 
o prtrocho recvnheça o fructo da sua torpeza com 
a sua ovelha, quando a religião ·christã e os 
mandamentos da santa madre igrt>ja proscrevem 
tal fructo f Se pois é um principio certo que o 
legislador que legisla a respeito da moral publica 
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e do estado dos sacerdotes deve-se abraçar com 
os preceitos da santa madre igreja, não deve 
passar este proiecto. Muitas legislações mod6rnas 
equípárão o filho sacrilego ao incestuoso e ao 
adultt>rioo, e como a estes o proscrevem. O código 
da Sardenha no artigo 172, o das D1us Sicilias 
no art. 258. 

O Sa. RoDRIGU2S :oos SANTOS dá um aparte 
que não ouvimos. 

O . SR. l<'ERRAZ:- Diz o nobre deputado por 
S. Paulo que o projecto não estabelecó cou11a 
nova a este respeito. Está enganado o nobre 
deputado ; a nossa legislação não admitte o re
conhecimento de filhos do:~ cl~rigo:l. 

O Sa. RoDruauEs Dos SANTOS dá outro aparte 
que não ouv.imos. 

O SR. FERRAz: - Eu estoa fallando em uma 
assembléa composta de homens doutos ; a inda· 
gação da paternidade não é admittida a respeito 
dos incestuosos e dos sacrilegos. Uma cousa é 
legitimação per resc:riptum, e outra é e reconhe
cimento. 
V~:~mos, Sr. presidente, que a religião proscreve 

igualmente o fructo do incesto ; proscreve-o pela 
m<lsma razão por q_ue proscreve o fructo do adul
terio ; todas as legislações antigas seguirão este 
preceito da igreja, e onde o direito romano vogou 
tal regra foi admittida, e até os povos os mais 
barbaros da Europa a seguirão. A moral christã 
proscreve os filhos incestuoso:; como os filhos 
adulterinos. Além da moral christã, além do nosso 
dirsito, além de tudu quanto existe contra esta 
disposição, temos a legislação de todos os povos 
antigos e moderno&, e especialmente a dos povos 
cbristãos e dos povos os mais civilisados. 

Toclos os legisladores antigos olha vão com horror 
pare. taes actos immoraes, e proscravião os se11s 
fructos. O direito romano até negava-lhes ali
mentos. Novella 12, cap. lo, N. 89, eap. 15. 
As leis modernas todas unanimemente o pro
screvem. Ainda as leis ínglezas, as da Russia e 
Polonia, de Hespanha e Portugal. O codigo da 
Suecia de 1534, cap. 7° art. 7o ; o codigo francez, 
art. 335, 342 e 762. O de Baden, art. 335 e 3!2 ; 
o das Duas Sicilias, art. 25S ; o dos Paizes Baixos, 
art. 338 e 344 ; o da Sardenha, art. 180 e 187 ; o 
da Loaisiana, art. 222 e 280, e o do proprio Haiti, 
art. 306 e 3ll3. Todas estas legislações apenas con
cedem alimentos. 

Aparta-se inteiramente este proje~to dos princi· 
pios de religião, de moral christã e de todas as legis
lações antigas e modernas, das nações civilisadas. 
O que é mais, attenda a camara, admitte-se o re
conhecimento do fructo do homem que cohabitou 
com a sua propria irmã, do fructo do coito entre 
irmãos, entre tios com sobrinhas, entre cunhados 
com cunhadas, e ainda mais senhores .••• (é in
crive!) do fructo do ajuntamento monstruoso do 
pai com a sua propria filha I I I Por este projecto 
dá-se o direito ao. proprio clerigo que tem copula 
incestuosa a registrar a sua infamia nos livros de 
baptismo, no livro de notas de um tabellião, em 
um testamento aberto, em um testamento cerrado I 
Dá-se o direito ao irmão que tem copula carnal 
com sua irmã, ao pai que tem copula com sua 
filha de fazer o mesmo 1 I I 

Senhores, as seções immor<~.es, qaando ficüo> 
debaixo do vé<> do mysterio, não fazem tanto mal 
aos bons costumes como quando publicas ; não pre
cisamente seções immoraes quando abafadas pelo 
mais impenetravel segredo que acabão com os bons 
costumes. O mysterio é uma homenagem á moral 
publica. Se, porém, dá-se a sua publicidade, se 
alguem póde fazer praça de taes actos, se a opi
nião publica os não persegair, se não vota ao des
prezo os seas autores, se a opinião publica e a 
lei cs tolera, e não proscreve os seus fructos, 
então a im01oralidade triumpha, a virt11de é des· 

prezada e por um contagio funesto todos os bons 
costumas e tod•1s as virtudes perecem : e o qua é 
uma nação sem virt11des, sem mMalidade ? Não 
pôde por manr.ira alguma ex.istir- E' por este prin· 
cipios que muitos legisladores, considerando como 
uma calamidade o incesto e o sacrilegio têm pro
curndo apagar todos os vestígios destas miserias. 
E' esta a razão por que muitos legisladores não 
têm mencionado co111o crime em se11s codigos o> 
incesto, porque proviria maior mal á moralidade 
publica de formar-se processo a este respeito, do 
que não punindo-os, e assim procurando apagar 
todos os seas vestígios. 

Isto fez o nosso codigo penal. Mas póde-se 
admittir q11e uma lei como esta vá autorisar a 
propalação destes actos, que tolere, que autorise 
que o irmão vá confes~ar e registr;tr nos livros 
publicos suas torpezas com sua irmã, o pai com 
sua filha, o clilrigo co•n sua irm~ e at~ com sua 
propria mãi? Que a fitha denunc1e o cr1me de sett 
pai e seu proprio crime ? . 

E, á vista disto, Sr. pres1dente, póde-se acaso 
dizer que este projecto seja o producto da summa 
sabedoria, que este pr?jecto tenha por_ fi '!,I a per· 
feiçoar a moral pubhcll, a moral ehnsta t E11 
farei uma. supplica ao illustre prelado que te;ffios 
a felicidade de possuir entre nós. Eu dese}ára 
que este pro.iecto cahis:>e pelos golpes ~a:~ suas 
palavras, infinida.s pelas sagradas doutrmas; e11 
desejára que elle se ~evantasse contra a p~ute 
que admitte a propalaçao das torpezas dos cler1gos 
e de seus escandalos, porque não ha no. nosso 
paiz quem seja o melhor gaarda, o ma1s fiel 
gn>rda da moral christii do que o clero. Vunha 
do illustre prelado uma oppo~içà_o _em regra_ contra 
o projecto, contra os seus prlnclplos que sao des· 
tructotes de toda a moral religiosa. 

Senhores, eu aqui terminaria o meu discurso se 
por ventnra não devesse muita attenção ao nobre 
deputado pelas Alagóaa. Quando na segunda dis
cussão deste projecto, citando o nobre deputado 
a ord. liv. 2•, tit. 35, ~ 12, para prov&r que os 
filhos adulterinos não podião ser legitimados por 
sub:>equente matrimonio, eu disse ao nobre depu
tado que a ordenação niio decidia a questão. O 
nobre deputado, como o me_stre de musica, q1;1e, 
com os olhos fechados, discorre eom a ma10r 
ligeireza e desembaraço pelo teclado do plano, 
com a mesma ligeireza disse:-Não: a duvida é 
a respeito de outro objecto: o direito _a que e~ ta 
ordenação se refere é o romano: é Isto mu1to 
claro. . 

Citou a ord. li v. 3•, tit. G:l, como prova; cltou 
a lei de 28 de Agosto de ~769, e. acc!escento.u:
Todos os praxistas os mats cornquetros decidem 
a questão desta maneira.-Perguntarei ao nobre 
deputado se sustenta ainda a sua opinião ? Na 
falta de resposta, eu vejo-me na necessidade _de 
motivar a minha opinião. Senhores; a ord. hv. 
2o, tit. 56, s; 12, diz (z.!):;-Comtanto qae e~t.e 
filho fosse tal que com direito pndesse ser legiti
mado. 

Senhores, quando a ordenação quer referir·se 
positivamente ao direito romano, usa semp~e .da 
expressão-per direito comm11m ou per d1~e1~0 
civil, ou conforme o direito commum ou Clvll, 
ou guardar-se-ha a disposição de direito co.mmum 
ou de direito civil.-Assim vê-se, além de diversos 
lugares, no proprio liv. 2o, tit. 35, §§ ~. ~ e 
213, liv. 4o, tits. 93 e 95, § So, tit. 81, § 6°, ltv. 
3•, -tit. 59, s; 2õ, etc- ete. 

Pelo mesmo tbeor procede quando partieula1·· 
mente refere-se ao direito canonico, como na ord. 
li v. 2•, tit. lo, § 13, li"t·. 4•, tit. 6i, § 9<>. tit. 70, 
s; 4•, tit. 61, § 9<>, e em differe~es outro.s _lu
gares ; mas quando usa da expressao-com dtreito, 
per direito, conforme a direito, ou segundo as 
nossas ordenações e direito, -ora ref~re-se ao 
direl.to patrio, ora ao civil, ora ao canonico, e até 
ao direito consuetudinario I A casa abunda de 
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tantos e tão esclarecidos jurisconsultos, que seria 
ousadia minha ap<•ntar as mui tas provas que a 
este respeite nos fornece a compilação pbilipin~. 
A'e. vezes, até usando da expressão-com direito, 
e conforme fór àe direito,-parece particularmente 
referir-se á justiça; a fundamentQ ou a razão. 
Assim, a ord. liv. 4•, tit . 38, ~ 2•, smprega a 
expressão-per diro;1to-em re!erencia ao disposto 
em um contracto. E depois (dispõe ella) delle 
passara o fõro a quem-per direito-pertencer,
conforme ao contracto de a.forameDto. 

Outro exemplo. A ord. li v. 4•, tit. 103, ~ 2•, 
emprega a expressão -como achar P''r direitO
em referencia aos príncipios de justiça e equidade 
nas seguintes palavras: e se alguma duvida 
houver entre el!es sobre a dita conta, determinará 
o juiz como ach>1r per direito. 

.'1~uitos outros extjmplos podia allegar; mas 
n.fficientes são os apontados para firmar o 
principio de que, quando a ordenação emprega 
a palavra - direito -, não se refere exclu~ a
mente ao direito commum, e por consel!'uinte 
que a ordenação citada, li v. 2•, tit. 35, !S 12, 
não decide a questão, como affirmou o nobre de
putado. 

Sr. presidente, tendo eu apenas de idade 34 
annos incompletos, não posso por modo ~lgur.a 
pretender c:ompetir, nem ainda acompanhar o 
nobre deputado pelas Alagóas, que sõ de fóro 
conta 32 sonos, como ha poucos dia~ nos houve 
de communicar, em matarias de direito. Procuro 
estudar, trabalho quanto posso para desempenhar 
a missão de que me encarregãriio os meus com
provincianos, e de tornar-me digno de sua con
fiança ; e por isso força era que eu r~corresse 
á autoridade de reinicolas para sustentar a minha 
opinião, e muito prazer tenho de asseverar que 
muitos jurisconsultos e praxistas dos mais celebres 
me apoião neste empenho. 

Trarei em primeiro lugar a opinião de Mello 
Freire, e creio que é uma autorídad~ de grande 
peso. E~te jurisconsulto, na nota ao S\lô do tit. 
5<> do llv. 2o de eu" excellente obra, affirma que 
a ordenação citada pelo nobre deputado nada 
decide - Ego vero cum hcec ordinatio clara non 
sit, nec rem dílucicle, ut par est, decid11t, e:x:ü
timo, etc. Almeida e Souza, de Lobão, na parte 
respectiva a este lugar de Mello Freire, diz 
tambem: - ê verdade que rem dilucide, ut par 
e1t, non. decídit-. O mesmo Reinicola, na dis
sertação sobre a cita.ia ordenat;ão li v. 2•, lit. 
35, § 12, depois de citar, como fez o nobre de
putado, a ora. liv. 4•, tit. 6!, e a lei tJo 18 de 
Agosto de 1769, conclue pe!o modo seguinte : 
- a união e combinação de todas estas leis est• 
longe de decidir claramente esta queetiio, e antes 
nos deixa na duvida: SEI pela o~d. llv. 2•, tit. 
35, § 1.2 se entende que so faz legitimavels pelo 
segumte matrimonlo os filhos nascidos antes, 
puramente naturaea e ni\o e11purios, conforme o 
antigo direito romano ; se nas palavras - que 
com direito - é relativo ao direuo civil ou ao 
canonico. 

Borges Carneiro, eu: uma nota á parte relativa 
á legitimação, sPgue a mesma opinião, e accres· 
cento. qne a ordenação é especial ao caso da 
successão das terras da corõa. Pegas parece 
tambem que admitte o mesmo parecer na parte 
respectiva á mesma ordenação. 

Ora, estes praxistas não são corriqueiros e 
triviaes, e até me pareee que sõ nos corriqueiros 
e triviaes a.cbaria o nobre deputado fundamento 
para a sua opinião. Eis· me pois pondo em duvida 
aquillo que o nobre deputado com a ligeirez<~. e 
facilidade de mestre, decidío de um modo do
gmatico I 

Em outros fundamentos assento ainda a minha 
tumilde opinião. Em geral. todos os j;uiscon
sultos de dilferentes paizes affirmão que a doutrina 
relativa á legitimaçio por sllb8equente ma~rimonio 

é filha d~ direito canonico, e que, pela influencia 
deste, io1 inserida nas difi'ereutes, legislações das 
na~ões eur.-•pêas. Citarei, em prime1ro lugar, o 
grande e douto Bohl'mero. A respeito de França. 
:Merlin e Potier, sobre a Allemanha e outros 
estad"s europêos , Di~ck na sua dissertação sobre 
a les:~:itimaçào dus filhos adulterinos, em addita· 
mento ao seu tratado de legitimação, impresso em 
Halle no anuo d~ 1832. 

Citarei ainda M. L. J. K.enigswarter no seu 
excellcnte escripto publicado em França em 1842, 
intitulado - Lg,gislavão comparada tios filhos 
naturileS -. Diz este jurisconsulto: -A lep-i~ 
timaçiio por seguinte matrimonio , permittida 
uma só vez pelos imperadotes Constantino e 
Zenon, estatuída como regra por um Justiníano, 
e ampliada aos filhos illegitimos pelos canones 
da igreja, foi importada pelo direito c~<nonico em 
todas as legitimações da Europa christã (excepto 
no~ da Inglaterra e da Russia), e abi tem per~ 
mnnecido intacta até os nossos dias. 

O citado Pegas segue tambem esta opinião, e 
até parece attribuir a admissão da legitima~:.ão 
por seguinte matrimonío pelos imperadores :ro
manos á. influencia do cbristianismo. 

Niio cansarei mais a casa, citand <.l alguns outros 
escriptores, d conclukei, à vista do exposto, 
que m:1is natural era que P0rtugal adaptasse o 
direito canonieo sobre esta matel'ia, do que o 
direito romano. Eu já demonstrei, e novamente 
direi que a nossa ordenação em tndo o que diz 
respeito ao matrimonio, ao concubinato, e á moral 
dimanou 1o direito canonico, das disp0sições do 
concilio tridentino e dos mandamentos da santa 
madr~ igreja. A"sim expr~s~amente o declara a 
ord. liv. 3•, tit. 64, tit. 59,~ 25, liv. 4<>, tit. 67, 
S) 9•, tit. 70, § 4o, liv. 2o, t1t. lo, ~ 13, tit. ?o, 
liv. 5•, etc., etc., etc. Assim igualmente os esta
tutos da universidade de Coimbra, li v. 2o, tit. 
3•, cap. 9o, § 5o, tit. 2o, cap. 3•, S\12, declarão 
que o dPcreto de Graciano e as decrete.es de 
Gregorio IX forão em grande parte adaptados na 
nossa leRislação. 

Se pois o direito canonico nesta parte foi 
admittido em qt~ssi todas as legislações das nações 
christàes, se a nossa legislação foi tirada em 
grande parte do direito cnoonico, parece mais 
natural " mesmo evidente que a ord. liv. 2o, tit. 
Si), ~ 12 não se refere a.:> dirAito civil, nem 
se podia referir, como passo a demonstrar. 

P1.1r direito romano o concubinado era conside
rado um casamento natural, e como tai permit
t\do e autorl"ado. Por direito romano ~ómente 
erão legitimados por subsequente matrimonio os 
nascidos deste casamento natural, o não outro 
qualquer filho illegitlmo. O concubinado Rm 
Portugal nunca foi autoriaado, e ao contrario 
prohlbido e punido deKde que os doutrinas da 
igrejl\ cbrl&tã nelle imperArão, e especialmente 
depois da introducção do concilio tridentino. 
como se podem consultar dift'erentes escriptores, e 
no qu~o parece·me que não póde haver contestação 
alguma. 

Por direito romano se fazia a dilfdrença entre 
filhos 11aturaes, e os vulgo qua.çiti., e os e:JJ· 
damnato coitu procreati. Em Portugal sempre 
coneiderão-se filhos natnroee, quer os uascidos 
de concubina, quer os provenientes de ajunta
mento havido com mulher solteira. Em Portugal 
o .. ubseqnente matrimonio sempre legitimou os 
filhos naturaes, assim reputados, conf~.~rme a ord. 
liv. 4o, tit. 92, pr. Logo, pois, impossível era que 
a nossa legislação tiVe8se seguido nesta parte o 
direito romano. 

Ora. se pela influencia e força das doutrinas 
da igreja foi sempre em Portugal probibido ~ 
punido o concubinato, se na parte relativa ao 
matrimonio a nossa lef(islação seguio o dir.eito 
canonico ; se essa ditrerença entre filhos na.
turaes, e- vulgo q'U<Uiti. - foi destruída .pelo 
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direito canonico e não admittida pela nossa 
legislação, parece que mais sustentavel é a opinião 
que si~~:o, e que insustentavel é a do nobre deputado 
pelas Alagôas. 

Mas disse o nobre deputado que a ordenação 
citada, combinada com a do li v. 4o, tits: 9'2 e 93, 

. decidia a questão. Senhores, estas ordenaçõ'es 
cítad11s tratii.o acaso de legitimação? Não por 
certo, como pois virem ao caso? E a ord. lav. 
4o, tit. 92 pr., acaso é fundada nc direito 
romano 'l Por certo não. A do tit. 93 sim ; mas 
é uma excepção á doutrina seguida e tirada do 
direito canonico. 

Uma outra questão pareceu um nobre deputado 
pela minha província suscitar, quando contestou
me a proposição de que a legitimação por seguinte 
matrimonio foi admittida por direito canonico. 
Tocando neste ponto, permitta a C•lmara que 
exbiba as autoridades em que me fundei. São: 
Bohemero, Stryk, Riegger, Díeck, Kenegswart~:~r, 
Merlin, Mello Freire, B11rges Carneiru e outros 
que Almeida e Souza de Lobão cita. 

Procurando elucidar a questão - á radica -
convencer-se-ha o nobre deputado da razão que me 
assiste. 

J:"undados no seguinte período- quouiam interse 
!egitimum matrimoníum contranere non potuerunt 
-da ·decretai de Alexanure III dirigida-Exonieosi 
Episcopo-no anno de 1172, a qlial fórma o capitulo 
6o do titulo- Qui filii sunt legitimi- da collecção 
de Grego rio IX. - ~rgu~então . os da -~pinião 
contraria que o matrtmomo segumte legtttma a 
prole ; porque se suppõe contrahido ao. tempo 
da sua concepção, e que a esse te~~o extst:nd.o 
impedimento não podia h&ver legtttmo matrt· 
monio, e portanto não podia legitimar o subse
queute matrimonio os filhos adulterinos. 

Para destruir um tal priucipio basta recorrer 
ã citada cana de Benedicto XIV, dirigida ao 
arcebispo da Hespaniola, e que, principia pelas 
palavras- Reddite nobis. - Ahi se eo!lsiderão 
Jegitimaveis os filhos adulterinos conc~btdo_s du
rante o impedimento, e nascidos-sub1ato lmpe
dimento.- Logo, pois, a legitimação não tira sua 
força dessa ficção. 

Verdade é que os compiladores das decretaes 
de Alexandre III na compilação do Gregorio IX 
no cap. 6• do titulo citado. inverterão e muti· 
lárào a referida decretai dirigida- Ex oniensi 
episcopo - de modo tal que parece autoris~r es~~ 
opinião. Substituirão pela palavra- matr1monn 
-a palavra- sacramenti, - deslocárão de seu 
lugar competente o período :-Tant~ est l.lis,.etc. 
-e supprimind•J tudo que 11ra ar.tcr10r ao penodo 
-cum spurium et ab hccredita.te repellendum.-
unirão este ao- Tanta est l.lis, etc.,- de modo 
que parece autorisar a referida {\pinião. Preci~o 
é portanto procurar a . fon~e pura. a ~ropr1a 
decreta!, não na com p1laçao de Gregor10 IX, 
mas nos actos do terceiro concilio dt> Latrão, 
celebrado em 1179, que se achão inseridos na 
collecção do paJre Hardouin, tom. 6°, part. 2•, 
pag. 1819. 

Como já mostrei, até 1198 os c!ls_amentos entre 
adulteres erão inteiramente prohtb1dos pelos ca
nones ; nesse anno Innocencio III suavisou este 
rigor, prohibindo unicamente em dC!us casos
nisi alter eorum in mortem WNOrts de(unct<e 
fuerit machír.atus, vel, ea vivente, sibi fidem 
dede1-it de matrimonio contrahendo.-Desse tempo 
em diante os casamentos PDtre os adulteras ti verão 
lugar, e o subsequente matrimonio legitimava os 
filhos adulterinos. 

Perguntando em 1172 Exoniensis Episcopus a 
Alexandre IU se um denominado R... podia ser 
legitimado pelo seguinte ~atrimoni~, respondeu 
o papa que sím-eum, omns. appellahons rsmota, 
legitimum denuntid.r, et ab Ml'ediCate paterna, 
propter prredictam causem , nullatuna.r deber~ 
repelli.. Tanta enim e.•t tn8 sa·~amenti, ut qu• 

antea sunt geniti, post contractum matrimonium. 
habeantur legítimi. 

Como porém um nomeado P •.. (conforme retere 
a m1111ma decretai ) expuzesse ao mesmo Alexan
dre III, o que o referido bispo não havia declllrado 
em sua carLa, que s~u pai, ·na vida de sua 
legitima mulher, vivia com a mãi de R •.•. em 
um commercio adulterino, do qual R ... provinha, 
e que a mesma mãi de B ... havia tentado contra 
a vada da esposa do seu amante, o papa ordenou. 
ao referido bispo que verificass'l o caso, e se 
constasse que era verdadeiro, e~tão não podia 
ter lugar a legitimação; porque o casamento não 
podia ter sido validamente contractado. Eis os 
proprios termos da decretal - et si ibi constiterit 
quoll, 11ivente u:core, pater prccdicti R ..• mate1· 
ipsius publice allusus (uisset, eum spurium, et 
ab hccreditate repellendum : presertim ~i mater 
;psius in mortem prioris u:corís fuerit mo.chi
na.ta, decernas ; quoniam lnter se legitimum 
matrimtJnium coutrahere non potuerunt. 

Pelo que hei referido vê-se que a Alexandre UI 
referia-se a nullidade do segundo matr1monio ; e 
se elle se referisse á época da concepção, então 
usaria do verbo-putuerant -no plus qua.m per
feito, e nã'l de- potuerunt. 
Dir~se-ha que usou do adverbio prresertim, mas 

isto ainda se refere aos antigos canones que 
prohibião inteiramente o casamento entre adul
teros, especialmente nos dous casos, como se vê 
na outra decreta.l de 1180 dirigida :-A.bbati Santi 
Albani in .Anglia, Licet autem in canonibus 
habeatur, ut nullus copulet marrimonio, quam 
prius polluerat adultel"io, et ill•lm mazime, cui 
fidem dederat, u:core sua vi11ente, vel ~ ma
chinata est in mortem u:coris. 

Daqui pois já se vê que mesmo pelo direito 
C•tnouico não se póde dizer que a legitimação por 
sub~equente matrimonio a respeito dos adulte
rinos não era permittida, e assim que não proferi 
uma heresia, e não faltei aos meus deveres como 
estudante de direito. 

Tenho pois satisfeito a minha obrigação, de
monstrando que o projecto é incompleto, injusto 
e contradictorio, e que em vez de promover a 
moral chrlstã, ao contrario é eminentemente im
moral aos interesses da sociedade, e ás luzes do 
seculo e a legislação de todos os povos civili~ados, 
e indigno das luztls desta casa e das luzes deste 
seculo. 

Voto pois contra o projecto. Eu queria que 
elle fosse á uma commissão especial para que 
no anno futuro apanhando todas as disposições 
sobre o objecto, melhorando·as e ratificando-as, 
apresentasse um projecto completo, seguindo o 
systema moderno que o nobre deputado tão lnci
danJente e com tanla erudição mencionou. Mas 
como elle velo do senado, hei de votar cootra elle, 
e eutào irnmediatamente proporei que se nomêe 
uma commissãcl especial par~~o a este respeito for· 
mular um projecto completo digno das luzes do 
seculo, digno das luzes da casa. 

E' lido e approvado sem debate o seguinte pa· 
reeer da comm1ssão de pc.deres : 

« A commissão de constituição e poderes. em 
vista da indicação do Sr. Gavião Peixoto, é de 
parecer que seja declarado deputado pela pro· 
vincia de S. Paulo, em consequencia da vaga 
verilicadli pelo fallecimento do Sr. Francisco 
Alvares .Machado, o Sr. João da Silva Carr>lo; 
e que para substituir a este senhor. s~ja c~amadu 
pelos meios competentes o Sr. Fehcto Ptnto de 
Mendonça e Castro, que fica sendo o primeiro 
supplente. 

• Sala das oommissões, 7 de Julho de 1846.
T. B. Ottoni.-U. S. Pessoa de.Mello.-Jooquim 
Nunes Machado. » 
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BEFOIUIA. D.t.. GUARDA NACION.U. 

Continúa a discussão adiada sobre a guarda 
nacional. 

O Sr. Coelho Basto• (pela ordem):
Eu não sei se me cabe ainda fallar uma vez 
sobre o artigo: V. Ex. faça favor de o ~nandar 
examinar. _ 

O Ss. DIA.s DE CuvA.LBô: ....:Jà -- fallou duas 
vezes. · 

O SR. CoELHo B.t..sTos :- Não posso follar ter
ceira, e então pedirei a palavra pela erdem para 
observar que o meu adiamento tinha um fin1 
expresso ; não era sô a vinda de um dos ministros 
à casa, mas era tambem para que alguns dos 
ministros que quízessem vir assistir á discussão 
déssem algumas informações sobre um ponto que 
eu aventei, e que me parece ser de consideração. 
Portantt>, não sei se poderei sustentar o meu 
requerimento. 

0 Sa. VICE · PRESIDENTE:- 0 requerimento do 
nobre deputado pedia o adiamento do projeeto 
até que comparecesse na casa um dos mmís
tros ; e como está presente o Sr. ministro da 
guerra, julguei prejudicado o seu requerimento; 
mas se quer reclamar contra esta decisão da mesa, 
eu sujeitarei a sua reclamação á votação da casa. 

O Sa- CoELHO BAsTos :-Eu não reclamo contra 
a decisão de V. Ex., porque lhe tenho todo o 
respeito ; mas quizera que refi.ectisse no alcance 
da questão que propuz, ist.o é, das minhas in· 
terpellações, e que me permittisse repetíl- as hoje. 

O Ss. VIcE-PBEBIDENTE :-Sobre interpellações, 
ba disposição expressa no regimento que marca 
a maneira por que devem ser feitas. 

O Sa. CoELHO BAsTos :-Eu me exprimi mal, 
não é interpellação. 

O Sa. VIcE-PREsiDENTE :-A respeito do alcance 
que o nobre deputado quer der ao seu requeri
mento, ha da perdoar que lhe diga que níio posso 
tomar em consideração senão o que se acha nelle 
escripto. 

O Sa. CoELHO BAsTos:- Então faça o favor de 
mandar·me papel, que quero mandar outro re• • 
querimento a mesa. 

E' apoiado o seguinte requerimento : 
« Requeiro que se consulta á commissão de 

constituição e _ poderes se o artigo que se di•cute 
póde sl!r votado por esta camarR á vist11. da 
constituição do imp>!rio art. 102 ~ 11.- Coelho 
Bastos. ll 

O Sr. Q.odrlguos do• Su.nto•:-H ... i de 
votar contra este requerimllnto de adiamento uo 
nobre dt~put!\do da Parabyba. Antes de tudo, 
direi que não posso bem Ji:stioguir qual ó o se11 
alcance, íslo é, a~ sa refere a este artijlo :;implcs
meote, ou a todos os outros artigos se~uintes da 
lei da guarda nacional • .Pediu do o nobre deputado 
9.ue se consulta ><obre uma questão que está con
ttda neste artigo, p:ueceria que elle desejava quo 
se ad1asse simplesmente este artigo para ir á 
consulta da commissão, e que proseguisse a 
discussão ácerca dos mais artigos - Mas seja 
eomo fór, COQlbat~rei o adiamento como geral, 
ou como especial ao artigo. Consideral-o-bei desde 
agora como comprehendtmdo a lei toda ; e repito 
que póde ser approvado pela camara, porque 
entendo que não estão os outros artigos de tal 
modo ligados com este de que se trata, que 
possa a . s~~ discussão ser prej~dicada por qual
quer opuuao que a comm1ssao apresente e a 
camara viesse a a.doptar. 

O SR. VIcE-PRESIDENTE: - O adiamento é só 
<luantv ao art. 36. 

O Sa. RoDRIGUEs DOS SANTos:-E' a intelligencia 
que V. Ex. dá, mas o nobre auto1- do requerimento 
póde entender que tlca adiada a lei toda até vir a 
consulta que pede á commissão. 

O Sa. CoELHO BA.sTos:-Não, senhor. 
O Sa. RODEUGUES oos SA.:STOS :-A' vista da de· 

claraçào do nobre autor do requerimento, desisto 
.-da =mbatel-o pel•> lado que o ia encarando, isto 
é, como comprehensivo de toda a lei, e passarei 
a considerai-o debaixo de outra fórma. Declarou 
o nobre deputado que o adiamento refere-se sim
plesmente ao artigo de que ;;e trata, sem prejuízo 
dtlS que se seguem ; e eu direi que julgo não 
:;er preciso ma1s do que uma simples observação 
para se rejeitar este adiamento. Pareee-me que 
não seria muito decoroso á casa approvar um 
adiamento que importa uma const1Jta sobre 
questão, que em minha opinilio uão pôde ser 
estabelecida á vista da 19Xpressa determinação da 
constituição. 

O nobre deputado parece pôr em duvida qtte 
a assembléa geral possa conferir certas honras a 
diversas classes de cidadãos, piJr isso que, na 
sua opinião, as honras só podem ser concedidas 
pelo poder moderador. M:as eu pedirei ao nobre 
deputado que fixe a sua attençiio sobre n especie 
de honras que compete conceder ao poder mode
rador. Se o nobre deputado attender bem qual é 
a especie de honras que compete ao poder mode
rador conferir, verá que são simplesmente as 
honras e distincções pessoaes, e, comparando-as 
com as de que se trata, convencer-se-ha de que 
est?..s têm menos o caracter de honras do que 
o caracter de graduação, ou garantias e privilegias 
concedidos a uma funccii.o publica por utilidade 
publica. Sabe a casa que a assembléa. geral póde 
conceder certos foros e isenções a certas classes 
para utilidade publica, e portanto niío se póde 
contestar o direito de dar !lOS offi.ciae~ da guarda 
nacional as mosmas honras que tinhão OI! do 
mi!icias. 

Mas se isto não bat>tll, recorde-se o nobre 
deputado do outras lei~ que têm passado na 
as,.ernbléa l(eral e tllm sido Ranccíonlldas, que 
coníerllm honraR 11 db.1ersns classes, por exflmpl•>, 
a lei :lo the11ouro, que concede a certos funccio· 
narios do thcsuuro certos títulos e tratamentos. 
(Apoiados.) Ora, KH acaso n11o competis~e â 1dçada 
da assombléa g•' ral concl!der estas honra.-, certa
meute easas lois não L'Xístirilio Tamuem chamarei 
a sua atLençU•J Ri.lbre a !!li que cre.-.u aR act,,lemias 
juriohcas, cujos lentes tOm as honraR de desembar
Jtll'h>r, qtttl não forii.o cone.,didas por acto>1 do 
podtlr moderado1·, mas sim por lo:is dK assE>mblea 
geral. Lembro•tlll ainda o uubra depubdo da lei 
qu., ereou o supremo tribunal de justiça, e deu 
aos seus memuros o tratamento de uxcellencia. 
Poderia citar muitc~s outros ; tnlltl os que menciono 
s :io sutlicientes. Port11nto os princípios e os 
facto:,~ estão contra a opinião do nobrll deputado, 
e por couseguinle e>~lou autorisado a conduir 
que a opinião d•> nobre depu~<Ldo não pôde estabe
lecer duvida neste caso. Se isto é assim, entendo 
qu<l a caia n:io póde approvar o adia111ento, que 
importaria o reconbecimento de semelhante duvida, 
e por isso eu dis~e que a approvoçào do adia
mente~ não. seria muito airosa para a cawara, 
porque importaria o reconhecimento de uma duvida 
sobre obje.:to que não pôde s•;r questionado, não 
só em presença da constituição e dos princípios 
em que se basea, como em frente dos factos exis
tentes. Rejeito portanto o adiamento fundado 
nesta consideração. 

o Sr. Coelho Bastos:- As observações 
feitas pelo nobre deputado não me fizerão mudar 
de pensar. O nobre deputado disse que os prece· 
dentes erão todos contrarias á mfnlla opinião, e 
citou a lei que creou. o thesouro e 11 lei que creou a::~ 
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academias jurídicas. Quanto á lei que creou o the
Rouro, notarei ao nobre deputado que ella foi 
votAda em oecasião em que o pnder executivo não 
estava na plenitude de suas attribuições (a sua 
data é de 4 de Outubro de 183l).Umnlei constitucio
nal tinha coarclado ã regencia certas prerogativas 
que ella nílo exercitava. Quanto á lei que creou 
as academias jurídicas. o supremo tribunal de 
justiça e outras anteriores 11 1831. eu poderia 
muito bem argumentar com o espírito da época. 
Naquelle tempo nunca se contestou á camara 
dos deputados o exercício de certos direitos que 
h<>je se contestão. 

O SR. REnouçAs:-De!.'graçadamente. 
O Sa. · CoELIIo BA.~>To,:; ,_Desgraçadamente ... I 

não sei ; estou argumentando com os factos. 
Naquella époell o nobre deputado sabe muito 
bem como se entendia a execução do art. 61 da 
constituição e a maneira porque se pretende que 
se entenda hoje. Esta questão ainda não foi 
d~cididrt, e nem sei =1uando ella virá a ter um& 
solução. 

Portanto as razões apresenta<ias pelo nobre 
deputado me não íazem mu1ar de opinião ; mas 
quando mesmo ellas fof:lsem tão robustas que 
pu·lessem mostrar sem ctuvi<ia aiguma que eu 
estava em erre, dir-lhe-h"i <!Ue não obstante 
isto, toda a vez que se reconhecesse que a marcha 
f:l(\~uida pelo corpo legislativo não era conveniente, 
podia-se naudar, umá vez qne n camara se per· 
~:>uadisse que a marcha seguida até hoje não era 
aquella que a constituiçào tinha estabelecid•.l; 
p<>dia, póde e deve mesmo retr<1gradar. C•tareí 
ao nobre deputado ·um exemplo para provar a 
minha opinião. Ainda não ha multas annos que 
o poder executivo concedeu ao senado o trata
mtnto de excellencia, apez1r dell~ já ter, como 
a camara dos deputados, o tratamento de au<>ustos 
e dignissimos Srs. representantes da nação"'; mas 
i ul~ou se que não era bastante, e o poder executivo 
ordenou que os senadores tivessem o tratamento 
de excellencia, e niio ·me consta que nenhum dos 
St3nadores protel't'•s~e por e!lte exercício dn attri
buiç!\o do podt!r exacuttvo : todos aceitárão. Vojo 
tambem que nessa época se concedeu aos mnmbro:~ 
da cama..-a dos d<>putados que assistirão á coroação 
o tratam•mto de senb.•ria, isto dt3cretado pelo 
poder executivo. Vejo tambem que o executivo tem 
concedido aos cavalleiros da ordem na Rosa, Pedro I 
e Cruze1ro, honras mil:tares, e nunca f.,i conteRtado 
o!líci:llmAnte. P6de ~er que fosse pelos jornAell 
cunte~t~du o exercício desto direito, ma11 por pro
posta formulada em uma d11s camams ndo. U podu 
.. xe~ntivo t<:m concedido títulos de marquez, c•mde, 
b~rao, et.:., e nunca nwguem conteNLOU isto, 
logo, é porque o poder exuc11t1vo está intim111nente 
couv~ncido de qu~ a conces~à,1 de honrAs é um 
e~ercicio privaLivamAnte seu. E' porque a camara 
dos depulados estabelecerh um c"nfitcto, quando 
estou que devemos procurar mArchar de t•1l maneira 
que nunca se possa augmentar o conllir.to que 
já existe entre a cama r a dos deputados e o :~e
nado? 

Não acho de•airoso, como diz o nobre deputado, 
que se consulte a commíssão de constituição e 
poderes, porque, não é ,;6 a camara dos deputados 
do Brazil que o faria, outros parlamento;; da 
Europa o têm feito, têm consultM, suas com
mis~ões. Do••de vem pois desar a ca.u .. ra? Quantas 
mP-didus e leis não têm sido iniciadas por com
missões, e qua11tas leis não voltão á commissào? 
Esta m~sma lei não volt<~u á commissào para ser 
confeccionada novamente, tendo já sido convenien
teme!lte discu\i~a? Eu não vejo desar nenhum, e 
por 1sso contlDUO a pensar da mP.!tma maneira, 
que o artigo da lei qlle se discute não póde passtlr. 

Eu peço ao Sr. tninistr<> quo tenha a bondade 
de declarar o seu pensamento a este respeito, não 
seu pensamento individual, e sim o do governo ; mas 

TPlfO ll 

eu vejo-me um pouco vac!llante. Eu doposíto no 
Sr. ministro da ~uerra toda a confiança (apoiados 
dos d.tputadus de Pernambuco) , eu tenho-lhe 
prestado o meu voto, e pretendo cc-ntínuar a 
prestar, mas não sei se o Sr. ministro da guerra 
e~tá em perfeito accordo com todos os seus 
collegas para poder responder bem a esta questão, 
porque e>ta questão é uma daquellas sobre que 
na minha humilde vpinião oão póde vir dizer na 
casa:-:..é minha opini·iio individual-; não, eu desejo 
ouvir a opinião do governo, mas tenho meu aca
nhamento para pedir ao Sr. ministro as informa
ções sobre qual é o pensamento do governo a este 
respeito, porque, senhores, eu vejo que na imprensa 
ha divergencía mui grande, mui saliente. O Jornal 
do Commercio, que todos !em, traz seu protesto 
diario de que não é folha official, não sustenta o 
governo, ap~zar de publicar seus actos, e porta!lto 
nada do que elle publica se deve tomar como 
official.. 

O SR. VxcE-PRESlD:&NTE : - Permitta o nobr6 
dl:lputado que lhe lembre que não se trata senão 
do adiamento. 

O SB. CoELHO BASTos :-Perdõe, eu estou expli
cando a duvida que tenho ; querendo ouvir a 
opinião do governo, estou dando os motivos por 
que o Sr. ministro não pos~a talvez informar a 
este respeito, porque, não tendo sido prevenido e 
não tendo Jid•> o meu discurso de bontem, póde 
dizer:-é minha opinião individual ;-mas não é 
isto o que quero, ·quero a opinião do governo. 
Se Q. governo acba conveniente que se ndie o 
artigo para o fin:~ que digo, que o declare. As 
fulbas que restào são duas. a excepçâo das da 
opposiçào, o Mercantil e o Tempo, mas o Tempo 
apregôo uma doutrinn quA está "m completa op
posiçào com a do M: ercantil (le um período elo 
Tempo, onde di; : - quaes llão esns cro:?nças 
oppostas,- e finda: -Onde estão as convicções 
profundas). Ora, eu entendo que o Sr. ministro 
tem tdéas fixas em política. 

O Sa. VIcE-PRESIDENTE : - Permitta o nobre 
deputado que eu lhe diga que niio posso consentir 
qutJ concintie a fllllar as11ím. O nobre deputado 
p6diJ dirigir qa.aesquer interpellações ao governo, 
pela maneira por que o regim•. n~o marca, mus 
não posso admittir que continue nas suas ob
servações, que não têm relaçiio alguma com o 
adiamento eu1 discussão. 

O Sa. CoP.LHo BABTos:-Como V. Ex. não quer 
que eu f11lle, eu sentu-me já, se bem que eu 
esli\Va dea~nvolvendo o meu pensamento e sus· 
tentando minha opinião, e mostrando o porque 
flntP.ndo que o artigo que se discute deve ser 
adiado, para se consultar a commiasão de consti· 
tuição e poderes, cumo pNponho ; mas o procedi
manto de V. Ex. confirma bem aquíllo que todos 
os dias eu confesso, e é que a curteza da minha 
iut~llígencia é tal, que nunca posso alcançar o 
que é justo e conveniente. Põe-me V. Ex. na 
razão de que não poaer expõr as minhas duvidas; 
ex: tão retirarei o meu requerimento. Eu não qut:!rO 
a opinião individual de um ministro, mas do 
g<)veroo, porque tenho desconfiança de que o 
governo não esl.à compacto. 

O Sa. SA:r.-ros BA.RRETo;-Eslá. 
O Ss. CoELRo BA.sTos:-Então e , tas doutrinas 

não são do governo ?. • • Ea retiro o meu. re
querimento. 

Consultada a camara, consente que o Sr. depu· 
tado retire o seu requerimento. 

E' apoiado o seguinte requerimento do Sr. 
Campos Mello: , 

« R~aeiro gue Tolte o projecto á respectiva 
commissão, afim de exaulinsr se entre o srbitrio 
concedido ao governo nas nomeações e demt~sões 
dos officiaes da guarda nacional e a vltalícidade 

12 
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dos mesmos nlio haverá um meio termo. Qutrosim, 
que ta.Jl\b~m examine se não é conveniente d~r·s~ 
uma organis!lção qualquer aos cid><dàos que por 
fRita de renda não puderem ser guardas nacionaes. 
-S. R.-Ctlmpos Mello. " 

o Sr. Ferrelr~ Penn.a:-Como membro 
da commi~sâo, não posso dfixar de pronunci.lr-me 
contra este adiamento, assim C•Jmo já o fiz a 
re,:peito de outro que no principio da discussão 
foi proposto por 11m nobre deputado das Alagôas . 

A commissão de:-ejand.o corresponder á címfiança 
da camara, fez quanto pôde para apresentar um 
projecto que satisfi.ze.-se as necessidades do ser
viço publico, no quv toca á organissçào da guarda 
nacional, e niio ouv1o ainda argumentos que 
abalassem :mas CIJDVicções sobre os pontos prin
eipaes. Ella está convencida de que a estabilidade 
dos postos é uma das condiçõ€s indispensaveis 
para a r .:-gnlar organisação da guarda nacional ; 
e comquanto se ma-nifeste uma ou outra opinião 
em contrario, não é isto ba,;tsnte para servir de 
base a um novo projecto. (Apoiados.) 

Se o nobre deputado tivesse a bondade de 
formular umu. emer.da prescrevendo nov'ls regras 
para a nomeação e demissão dos officiaes, ou 
se a maoiria d~< camara já houvesse manifestado 
o seu modo de pensar sobre es~e ponto, pod~ria 
ainda a commi$Sào, apreciando as razões alle
ga'.!as pró e contra, decidir-se a fazer alguma 
modificação nu seu trebalho ; mas exigir-se que 
ella mude de opinião, quando apenas começa a 
discussiio do artigo, e sem que se lhe offereção 
base,; para a alteração que se d<Jseja, não me 
parece conveniente nem r~gular. Assim poderia 
até succeder que muitos senhores que estlio hoje 
di,;pl)stos a votar a favor <lo projecto viessem a 
rejP.ítal o, p~Jr haver a commissão adaptado as 
idéa:; do nobre deputado. 

Observarei aíuda que esse trab11lbo que o 
nobre deputado quer incumbir a commissão, de 
examinar se bavr rá um meio termo entre as 
disposio;ões do artigo " as opiniões contrarias, 
é o que justamente compete á camara, e que os 
desejos· do nobre deputado poderáõ ser mais 
prompta e facilmente satisfeitos, continuando a 
discussão d•' art•g•), do que Sf.ndo o prujecto 
meramente dev nlvid·• á ~ommissão. E' por meio 
do debate, e concorrendo cada um de uós com o 
contiogP-nte de suas idéas e informações, que se 
podem aperfeiçoar us tr!lballlos que se apreoentào 
na casa : e tendo já a commissão proposto o 
que julgou melhor sobre a nomeação e d~missão 
dos <>fficiaes da guarda nacional, cabe agora aos 
honrados deputados de opinião conLraria offerP.cer 
emendas e exp.,nder suas razões p.ara que a 
maiorie. resolva o que mais coovíer. 

Se, não obstante estas reflexões, passar o adia
mento, deve a camara ficar prevenida de que a 
actual commissão não será facil em substituir 
este artigo por qualquer outro que não dê esta
bilidade ás nomtoações dos officiaes, porque sendo 
est" uma das dispo,ições cardiaes do projecto 
fir.aría elle q uasi todo prejudicado. ' 

Quando houver de fallar s~bre o artigo, eu 
procurarei responder ás objecções apr~-:sentadas 
hontem pelo n,•bre deputado de S. PAulo ; e 
entr-etanto aproveito a opportunidade para rogar ao 
honrado mini~tro da guerra, que se acha pre, ente 
que se digne manifestar sua esclarecida opioiã~ 
sobre este assumpto, pois que será para a com
missão uma grande vantagem na def~sa do pro
jacto o estar de accordo com S. Ex. a respeito 
da perpet111dade da,; patentes. Eu não entendo 
que este projecto deva ser con>~id<>rado como uma 
lei, filha da confiança que a camara d ~;p. >sita 
neE>ta ou naquella opinião política: quando a 
commiesão o organisuu não teve em vista as 
pessoas que se ~:~chavão uo poder, mas procurou 
fazêl-o de modo '}Ue possa :;er f;;J.~~utado com 

utilidade publica por <tusesquer atl10inístrações 
que se succed!\o; e tanto. que sendn ell<'~ apre
sl!ntlldO em . Ag<osto de 18-15, e havendo depois 
dJs,;o _?ccorr1du uma mudança de gabinetE", ainda 
D?S nao_ lembramos . de altP-rar uma sõ de suas 
dlspl)sJçoes : mas amda não s endo umR lei de 
confiauça, multo d<!~;eja a com missão se r auxiliada 
com as luze~ do governo, e particularmente dQ 
n_obrt! ll:linistro da guerra, e procedP-r quanto 
ror poSSIVf'l de accordO COm SUaS Vistas COmO 
Já declarei no pri11cipio da discussão, 'porque 
reconU:ece '}Ue ass1m ~od'!rá ser o projecto muito 
aperfeiçoado, e ter mats facil execução. 

Voto contra o adiamento. 
O Sr. Oa.xnpos Mello : - E11 acredito 

Sr. presidenta, que a con1missão fez tudo quant~ 
esta'la dtl sua parte para bem desempenhar 0 
~ncarg~ em que se acb.ava compromettida ; mas 
IS >O nao obsta a q11~ no decurso da discussão 
app_:'l.reçõ.o idéas novas, novas uecessiflades, novas 
razoes, novos motivos para que um objecto 
(jUalquer volte novamente a ser tratado pela 
11lustre commissão. E' mesmo isto que sempre 
se tem praticaJo. Portanto, a pezar de est>or eu 
convt:ncido àe que a illustre commissão fez tudo 
411~nt.o estava ~a s~a parte, não julgo que 
todavta esta raza,) seja sufficiente para que r!lla 
se possa esc~:~-sar de rever novamente o projecto 
que ora se dtscute. Estou tanto mai,; disto con
vencido, quanto, Sr. prP.sidente, ainda não vi 
r&batidas as razões que hontem tive a honra de 
apresentar á .:amara. 

ELt disse, Sr. pr~sidente, qu e no estado do 
pa•z não julg•AVa conveniente que de repente se 
mve_rtesse, d~ -m_aneira porque se o faz ; a insti· 
tu1çao to•la tuLetra da ~uarda nacional. (Apoia
dos.) Eu temo, Sr. presidente, que esta refllrma, 
<:m vez de ~ens, grandes males oos possa trazer. 
Ora, se nos vemos, senh•Jres, que a simples 
mud_an2a de política, a simples nomeação ou 
dem1ssao de empregados amovivt:is em uma pro
víncia traz HIUit~<s vezes, S•lnib de,;ordens 
n_Juita_ agitaç~o, C?mo não temerei tão repeo'
twa wnovaçau? ::senhores, entre nós desgraça
damente os pMtidos são •nuito intolerantes, ou 
purque temem se~ esmagados pur seus adversarios, 
q~e, quando vaa de cHna, podem só respirar 
vmgauç''• ou pelo atraw e ignorancia em que 
vivem(ls. Ora, se ist<J é incontestavel, se nós 
temo~ v1sto apparecer grandes desordens no paiz 
em consequencia de inconsideradas inversações 
que comsígo tr:uiiio a IIPcessidade ue numerosas 
nornea~Õ<ls, yo:;to que ternporarias, o que não 
devereJ rece1_ar da uma mudança tão completa 
na orgau1saçao da guarda nacional eu1 uma pro
>:incia onde a ordem _public<A nào esteja b.;;n 
firmada,_ ond~ 001 partldos se agitao .e se de· 
batem tao VJOlentamtlnte? E é nestas circum
stancias que se póde votar e executar uma lei 
desta ordem ? 

Eu po:leria, sen~ores, apontar alguns pontos 
do 1~per1o uspe~Ialmente em que a acçào d• 
autondade deve ser bem vigoros•, e por isso a 
ordem publica correrá perigos por qualqaer en
frllquecimento da mesma autoridade ; mas, -pondo 
isto de parte. acrejita algaem que ern todas as 
nossas províncias os partidos não so> agitarãõ 
quando, na occasião da execução desta lei, as 
in.tluencías que estiverem fóra do poder ,·irem que 
seus adversaríos, seus inimigos vão se~ elevados 
a ernpregos vitalicios, donde tantos males lhes 
põde ca•lSar '1 

Emb<1ra em alguns lugares as nomeações recaião 
nas pessoas de maior merecimento, outro tanto 
oào succcde~á em ~uitas partes, e os clamores 
por conllegu;nte_ serao grandes , e depois dos 
clllmores o que o ao deveremos tetuer '1 Precis,1meota 
u que muitas vezes vemos su.:ceder no paiz por 
c"11sa de t.aes illcousid. .. rlldas reforuu&s, por ~lllla 
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até de simple;. nomeação e de d~missão de pes
Súas meram .. nte amvviv.-is. Portant<>, Sr. presi
dente, estes receios creio €U que são !,em funrtados. 
A~rora o que é que eu peço? Peço que o projecto 
volte â illustre commissão para tomar em C<•nsi · 
deraçiio estas razões, que todo o homem prudente 
nã•> deve desprPzar 

Ha no meu requerimento outro objecto mais de 
que faço menção, e é, apezar de que a illustre 
commissão considere muito perfeita a su~ obra, 
todavia lembra-me dizer-lhe que ha um numero 
immenso de cidadãos aos quaes tal-vez se deva 
dar uma o>rganisação regular, e que entretanto 
não se acbão comprehendidos no projecto que 
discutimos : ~ão aquelle~ que por falta de renda 
nilo po<l2m ser qualificados guardas nacionaes. 

E' jnstamente a esta. classe de gent que muito 
convém dar um serviço bem regulado, que muito 
cu~pre disciplinar, afim de sujei tal-os á obe
diencia e á moralidade, especialmente em certos 
pontos do imperio. El'a alguma,; provindas as 
assembléas provinciaes têm decretado leis a este 
respeito, mas em outras Hão; e um classe nu
mero'a de tidadãos nem são guardas policiaeG 
nem nacionnes, 11em sãn co usa algum~. Ora, 
pergunto: não seria conveniente ne>'te mesmo 
proj~cto estender a organisação delle a essa 
numerosa classe de cidadà,ls, ao menos para 
fazerem o serviç" mu:1icipal, para a guarda e 
conducção de presos. e outros misteres mais f 
Eu creio que este objecto de que ainda se não 
trstou merece alguma consideração. 

Portanto, Sr. presidente, eu craio que o meu 
requerimento estâ no caso de ser approvado. 

Eu ponderarei á casa que o nobre deputado 
que acaba de sentar-se não se dignou responder 
ás refiexõ~s que fiz sobre os embaraços grnves 
em que se ia collocar o governo tanto na cOr te 
como nas províncias. tornando vitalícios todos 
os offi~iaes da guarda nacional. Note o nobre 
deputado que, apezar de que a lei de 18 de 
Agosto de 1831 determinou que os officiaes da 
guarda nacional fossem toJos de eleição popular, 
todavia as assembléas pro-vincias em quasi todas . 
as províncias do imperio, conhecendo os males 
que dahi provinhão, e por muitos motivos mais 
que não cumpre agor:1 enumerar, farão transferindo 
aos governos provinciaes a livre nomeação e 
demissão dos officiaes: não é que essas assembléas 
não reconhece;;sem al~uns doa graves inconve· 
nientes que dahi resultavão , mas sem duvida 
porque entendêrão qua era isso preferível aos 
inconvenientes procedentes da eleic;ão, ou do longo 
prazo de tempo Pm que certos indivíduos 1icavno 
dispondo das in:fl.uencias locses ou pelo modo 
faccioso com que alguns se portavão com a auto
ridade publca, o caso é que quasi em toda a 
parte, excepto na Bahia, se me não t::nJ~ano, os 
assemblés.s provinciaes derão aos presidentes o 
arbítrio ds.s nomeações e demissões dos officiaes 
ua guarda. nacional. Ora, isto o que indica? Indica 
sem duvida que mais ou menos se tem conhecido 
que, attento o estado do nosso paiz, não convinha 
plantar um corpo numetoso de homens privile
giados, de influencias permanentes essencialmente 
rrivilegiados. Por iss(J é que muito temo reformas 
assim feitas, que vão ttrar ao governo e aos 
cidadãos uma grande parte de suas attribuições e 
garantias ; por isso é que não posso dar o meu 
assentimento ao projecto que discutímCis na parte 
especialmente em que confere aos officiaes da guarda 
nacionai a vitalicidade de seus postos. Eu quizera 
mesmo ouvir a este respeito a <1piniào do n<~bre 
ministro que est~ presente. Sei bem, Sr.· presi· 
dente, que isto quo digo na actualidade é impo
pular ..•• 

ALGUNS SENHoRES:- Não apoiado. 
0 Sa. CAMPOS MELLO : - •••• porque quando 

estamos de ci.na sempre, como é r~atural, preten-

demos segurar nossos postos: sei que na nctuali
dade ba instanttls reelamaçôos de muitas partes 
pedindo a vitalicidaàe dos postos d11 guarda 
n~Jcional, e que eu, da maneira por que !alto, vou 
otfender essas preten.;;ões :·mas não me importa, 
porque os que assim pensã·• e querem, não se 
lembriio que c. projecto é verdadeiramente uma 
espa.la de dous gumes, o que só por isso, 'luando 
mesmo por outra parte não fosse contr~\ os priu
cipios, não fosse inopportuno e perigoso, era pE>lo 
menos imprudente e muito imprudente conceder-se 
uma cousa selll que se soubesse primeiro quem 
terá de executai a. Port:~nto , crD.io que o meu 
requerimento estâ no caso de ser apprnvado. Não 
é isto uma reforma tão urgente, que seis ou vito 
dias de demora possão trazer grande inconve
niente. Pense a commissão nisto, e veja se entre 
o arbítrio concedido ao governo tanto na cõrte 
como nas províncias para demis~ão e nomeação 
dos guardas nacionalls e" vitalicidade dos mesmos, 
isto é, se entre um •Jlttremo a outro não haverá 
um meio Lermo ; examine se não poderáõ existir 
os officiacs por tempo de 2, 3 ou 4 annos, de modo 
que,. removidos o,; inconvenientes proceddntes do 
arbitri\) que a illustre commissão quer tiral" do 
governo, possamos tambem por outro lado evitar 
os graves males que, em minha. opinião, devem 
resultar do P.xtremo opposto, isto é, de se crearem 
batalhões cerrados de numerosos officiaes privile
giados, sem que nem ao menos a propria com
missão saiba a quanto se eleva o seu avultado 
numero I 

Rematarei, Sr. presidente, dizendo que o meu 
requerimento tem só em vistn remover emban1ços, 
que julgo muito serios, a chamar a discussão para 
um terreno en1 que possau10s ser mais esclare
cidos, mais habilitados para darmos um voto 
sobre a materis. com todo o conhecimento de 
causa. 

O SR. SA.NTOS BA.RRETO (ministro da guerra):
Peço a palavra. 

O Sa. VICE· PRESIDENTE:- A m:"lteria fica adiada 
pela horn. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e meia. 

sessão em 8 de Jnlbo 

PBESIDENCIA DO SR. MUNIZ TAVARES 

SoMMAaio.- Expediente.- Ord~rn do din.- Re
jeicão do projecto sob,·e filhos illegitimos. -
Adiamento do projecto sobre a re(ormu àa 
guan!a nacional. - .Approvaçilo em primeira 
discussllo dos projectos sob,·e inst,·uccllo pu
blica , p1·ohibindo a abertura de lojas nos 
domingos, etc., etc.- Discusstlo de pareceret 
a.diados. 

A'~ 10 horas e 3/4 da manhã abre-se a sessão, 
lê-se e approva·se a acta da antecedente. 

SXPEDIENEE 

Um officio do Sr. ministro do imperio, remet· 
tendo outro da cacnars. municipal da. cidade de 
Paracatu, na província de Mi11as Geraes, no qual 
pede a conces~ão de uma loteria para conclusão 
das obras da matriz 1aquella cidade.- A' com
missão de fazenda. 

Outro do mesmo ministro, en_viando uma repre· 
sentação da assembléa da província de S. Pedro 
:do Sul, na qual pede algum auxilio para as des· 
pezas da estatística da província.- A' segunda 
commissiio do orçamento. 

Do mesmo ministro, devolvendo o requerimento 
documentado de Candido Borges Monteiro, correio 
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do curse iuridico de S. Paulo, e a informação que 
acaba dá dar sobre a sua p:retenç:lo o preaiJente 
da re.,pectiva provinda. -A quem fez a n>qui
sição. 

Olltro do Sr. ministro da justiça, commuoicando 
qut'l se exp~>de a necessaria ordem ao presid~n~e 
da provincis de Pernambuco par~ fazer segutr 
para esta ~órt~>, ~serem daqua resL1tnado:> ás su;~s 
resp~ctivas prov1ncif\s, todes os p~esos ex:aste.ntes 
na ilha de Ftlrnando, compro!lletudos por cr1mes 
poliLicos, .que devem ~ozar da amnistie. qa~e .lhes 
foi c::onc.!dtda; commun•ca tarnbem o Sf. msn1stco 
qufl é esta a prioJeira que se e,xpe_de a semelhante 
respeito.- A quem fez a requ~>tçao. 

Outro do Sr. lllínistro da fazenda. devolvendo o 
requeramento de D. Thomasia :Maria Perdi~ão 
Ribeiro, e informação a respeito de sua prdençào. 
-A quen1 fez a requisição. 

Não ba mais expediente. 
O Sa. PaesmENTE:-Tendo p:1ssado a hora dos 

requerimentos, pas:~:a-se á ordem do dia. 

ORDEM DO DIA. 

RECONHECIMENTO nos FILHOS ILLEGITIMOS 

Continúa a 3• discussão do prDject•J sobre 
reconhecimento dos filhos illegítimos. 

O Sa. R&BOUÇAS:-Peço a palavr:l para ex.
plicar. 

O Sa. PRESIDENTE: -Tem a palavra para !:X· 
plicar. 

o Sr. Rebouças: -Alguns senhores enten
derão que, quando eu sust~ntava o projecto, 
tomava o termo illtgitimo não como synonimo 
de naturaes, porém comprehendendo todos os 
illegitimos, os q\l.alíficadamente íllegitimos. o que 
aliás não era de presumir, vendo-se bem que em 
semelhante accepção não poderia eu defender o 
projecto no intuito da. moralirlade que lbe serve 
de ba,;e. Entendo aqui por illegitimos simples
nJente os naturaes; os outros não são já simples· 
mente illegitimos, são qualíficadamente illegitimos: 
e então se douowinão espurios, em cuja serie 
entrão os adulter~nos, os incestuosos e os sacrí
legos. Portanto é na accepção de ne.turaes que eu 
tenhu GUStentado o projecto quando usa do tllrmo 
illegitimos. Uma outra llxpressão não f,,j bem 
comprehendida. Quando, argumentando, diSSi! que 
as condições prescriptas no projecto imp~rtarião 
princípio de prova, oem era da v_er que naa con· 
siderava o filho natural, raconhectdo por quC~lqu<::r 
dos modos estabelecidos no projccto, tendo em 
seu favor a possessão do estado e dos bens; .con.si· 
derava-o sim no caso em que os bens bered1tarws 
estivessem no poder de outro a quem de necessi
dade se devesse propõr uma acçiio para ser julgada 
na conformidade do reconhecimento, scmd,, então 
!undad>\ a acção n'um principio de prova p•-.r 
~scripto, que t ••nto impo~taria o r~c<:nhecim_en_to, 
SP.m o qual ella niio podenl\ ser admtthda em JUIZO. 
l'l1esmo quando fosse necessario provar tiio 8ómeate 
a identidade de pessoa, não se poderia :~dmittir 
a isso o pretendente sem tomar por ba~e o 
exigido principio de prova por escripto. E' na 
exposta accepção, e dada essa bypotbese a de 
contestaçã(\ e necessidade de verificaçã" do identi
dade, que eu considerei como principio a prova 
por escripto. A's vezes talvez me não faça b~m 
entendido na casa, por me parecer que em matenas 
desta natureza, sendo ouvido por jurisconsultos 
muito guperiores, seria improprio o fazer·me 
extensamente analytico, e muito mais o revestir-me 
de um certo tom didactico, emquanto tomo parte 
nas discussões para exprimir :ninbas idéns. e 
motivar o meu voto. 

o Sr. sn-.a:-Alguns apontamentos tomei, 

Sr. presidente, para er:trar na discussão~ deste 
projecto, fl oppàr-me a todas as suas d.o!4trmas, 
ou, para mel/1ur dizer, declarar a raz:io dv meu 
voto. ~ mauif~gtar que 1Hinbas convicções ,;e oppu· 
nhão aos princípios que o projecto pretende 
estab.•le.:er. Nest.., accor<lo estava quando, sendo 
conctl ·-tída a pald.v'ra ao nobre deputado p·•la B:ülia, 
qu.; hont.::m, di:;corrfl11do lar~alllente e ex:-prof~sso 
com tauta clarez~ qaaota habtlit.lade qu~ tlUl 

summo grão 3!1 lhe nào póJe negar. pr-=veniDd·) 
muit <S .:le minhas argument!lções, é fot'çoso, f:l
zendo-se justiça aos ;:;eus conhecímen tos, co:Jfessar 
que nada deix;:>u a Jes,jar; tratuu elle com t.wta 
evideucia do mostrar, mio só os absurdos que se 
seguir:iia a ><doptar-se a,; di;postçõ..,s do projecto, 
co:uo a ampla e absoluta aut ,,risaçàü á imu~<•rali· 
da•le, qu.,, longe ti e :<&r reprimada, ser~!lo a.nimad .•, 
e :;e deseuvulverit: a tal ponto .e et.licact!l, que 
facil ora de prever-se qu~ o pro)eeto, be;n lenga 
de preeucuer as vista:> dos nobr\Js ti'liltnbros da 
commissào, que pretendi:lo acabal' coru .a immo
rulidade da facilidade dtl filiações de pess.JaS 
oue não erã.o desc,mdenles em primeiro gráo 
daquelles de quem •llles se queriào habilitar 
filhos, qud es~.Jrjavilo por achar um meio que 
garantis:;e a soci~daJe ,los abllsos co_m qut~ ~e 
coustlguia a habilitação pam a successa~ ou af!.
lia.;ào, deixava o mesmo campo_ se ua.o abna 
Olltro m"is va.stü para a co"twuao;ao da Jmmora
lidaue; e desdd entã•'J pareceu, me 'lu" seria impru
dench intlesculpavel •le minha pllrte, sonao ou~adia 
in,(Uillific.lvel, S<i a tat rtlspeito tonlasse a palavra, 
cumquanto me p~rl3cess~ .4tte a~n·l!i: se pode~ia. 
provar que o pruJecto e mconsLltucwoal (apota
dos). e seas princípios não descansão sobre a:; 
sulidas b,>ses àa justiça e equid~dc, cu mo a 
constituição especialmente o recoma~t>nda! ou antes 
P•JSitivarnent~ o pres::reVP.. Com ~:rt:_~ato .nao pre~ll,?· 
dia mais f.dlar sobre a uHltt?rla,nao so pela razao 
dita, com<J para economi::;ar o tempo de n~s~ll.s S<;:S· 
sões, deixando o StU ern;Jreg•J para os .ob)ec~os que 
têm de ser traziJos a. ar.:ua das dtscussoes, e 
evit;.r repeticõos que sempre S>'i.o enfadonha:; e 
aborrida~. Mas o uobra devutado pelas Ala~oas, 
explicao do 4ue os filhos illegitinlos de q 1;1e trata 
o proje.:to, não são outrus senilo propruun<Jnte 
(segundo a vpiníào isola.Ja do nobre <leput~do, 
que elttrenuo em que pa~sem algullla~ med1~as 
que reformem as _ordenaçut;s que regulao . :l u-.a
teria, tem dcff'cld1do o pr'OJecto), <>S 4u~ s:_LO cha
mados naturaes, pois qud os outros tê•n dtversas 
acco:~pçiies, sendo uns incestuosos, uutros sacn
legos, outros adulterinos, e quij de neuhllm des~.;s 
trata. o proj ecto, e sim d1.1 que é illegitimo . ou 
natural auturisou· me a sahir do meu propostto, 
e a to~.u a palavra p~ra protestar. co11tra, a 
Jntellígencia qut. o nohre oeputado, che1? de .u!u1ta 
illustraçiio, eanpresto11 ao termu de tlleg•ttmo, 
intelligencia a que se uppoem todos os nossos 
rbinicula:~. E já que impr.,ví~tam(:nte sou levado 
a tomar 11arte oa discussà•.J, desculpe-me a ca
mara. se ttjpetir ulguus dos argu~uer,tos ,PN· 
duzidos, o que terei muito em cutdado evlt.\r. 

Seja·mt. licito, Sr. presidente1 !lutes . de desen
volver a proposição que enunctet, da IOc~nstttu
cionalidade do projecto, observar que naa soc~e~ades 
políticas os filhos sendo, ou na uraes e l.egttunos, 
ou Hlegitimo_s, ou.l~gitirnados ou adopt1vos, e o 
direitO patr10 d~Jtiumdo que. filhos natu~aes . e 
legitimas são os que _provem de mat~lmon_!o 
legitimo, ou que, nasc1dos de u'?a conJuncçao 
livre, forão legitimados pel•! matnmonlo .subs.e
quente; digo naturaes e lep:1t1mos para dJstmg.~tr, 
segun9o alguns jurisconsultos, ?S filhos nasctuos 
de matrimonio dos filhos adoptrvos, que, sendo 
ign.almtlnte legítimos, não são na~ur!-es, e os filhos 
illegitimos sendo, segundo a optntao dos nossos, 
praxistas, todos os que nascem fõra do matrimonio 
e baveudo especies delles, naturaes ou ba,;tardos, 
que sã'l aquelles havid~>s e:x; soluto, et .roluta, a 
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entre os país podia haver o casamento sem dar-se 
sacrilegios, adulterio e incesto, faltando apenas o 
svcramrnto, e sendo as tres outras especies os 
adulterinos, os sacrílegos e iscestuosos, parece 
que 11ào sa póde recusar a adopção da commum 
e sediça sir.:nificaçào de que os filhos illegitim"s, 
comprehendendo pela sua generalidade a todas 
as su:1s espechs, abrang.;m 0s naturaes, os sa
crílegos, incestuosos e adulterinos, e o projecto 
foi coBfeccionado e está col!aborado de tal maneira, 
que não é licito senão entendêl-o nos termoíl 
babeis e comesinho.; de direito, sendo certo que 
elle mesmo se não oppõe a essa intelligencia, 
antes presta-lhe todo o apoio e v1gor ; porquanto 
uo lo al'tigo, tratando da legitimação dos filhos 
por subse.;uente matrim,,nio, habilita e reveste 
da qualidade de legítimos a todos os filhos menos 
os adulterinos, e tstabelecida esta ;;xcepção neste 
artigo, certamente injusta, afóra dos dous casns 
prnllibidos pelo direito canonicc, e de pro111essa 
de casamento e tentativa contra a vida do con
j uge, é irrecuMvel que h a aqui distincção, cuja 
falta sendo palmar e evidente no art. 2•, e sendo 
incontestavel o principio hermeneutico - quod 
lea; non distinguit, nec nos distinguere debemus-, 
é inquestionavel a intelligencia da que as suns 
diRposições não são privativas aos filhos naturaes 
nu bastardos, e sim applicaveis a todos os filhos 
illegitimos de qualquer 6Specie : no que o bom 
senso sem duvida parece estar dispo~to a repellir 
a interpretação ou intfllígencia do nobre deputado 
que precedeu-me, e não menos a perigosa, senão 
immoral doutrina do art. 2•, cuja demon~tração 
foi levada pelo nobre deputado pela B~>hia ao 
maior grão de evidencia. Negado portanto que 
os filhos illegitimos de que trata o art. 2•, possão 
ser sómente os nnturaes, preciso ~leria que no 
projecto, se este fosse o unico defeito, se con· 
sígnasse esta idéa com toda a clareza, bem como 
em todos os codigos se descrímínão as diversas 
<"Ualidades do,; filhos, seus direitos ou probil>ições 
ã successão, e todos elle11 são tão previdentes e 
à e uma linguagem tS:o in tellígivel, que não é 
licito pôr em duvida que, tratando das diversas 
especíes de filhos illegitimos, estabeleceráõ a 
favor dos naturaes o direito á herança de seus 
pais, com certa proporção em relação á €Xistencia de 
c~rtas e determinadas pessoas, e excluirão expres
s .. mente todos os outros de qualquermodo bavido<. 

Considerando porém que o projecto, como explica 
c, Mbre deputado pelas Alagõas qunndo falla de 
illegitimos, quer exprimir naturaes ou bastardos, 
me parece que 00:1 requisitos ou meios estabele
cidos no art. 2• para o reconhecimento dos na
turnes não são principio de prova, como elle disse. 
Talvez eu esteja em erro. Digo que não são 
principio de prova, porque a doutrina do artigo se 
oppõe a tal idéa, e de maneira a excluir qualquer 
outra interpretação. Oppõe-se a que sejão qualquer 
dos meios apontados no proJecto considerado 
principio de prova, porque se exprime de uma 
maneira que não deixa duvida a respeito, e vem 
a ser:-0 reconhecimento dos filhos illeg1timos 
só póde ser l"galmente feito por um dos quatro 
meios prescriptos neste artigo-. Ora, a expressão 
-só póde ser legalmente feito-importa a li
mitação de todo e outro qualquer meio ; exclue 
todos os outros, e faculta que só por um detles possa 
ter lugar o reconhecimento: por conseguinte -é 
reprovado todo e outro qualquer -, e pelo con
trario, um dos quatro meios estabelecidos só por si 
é bastante para a legitiit1ação, e assim não é um 
principio de prova, como disse o nobre depu
tado , porque a existencia de qualquer dos 
r.:quisitos do ar~igo decreta a legitimação ipso 
facto, podendo apenas ter controversia, e disput.,r
se a validade ou falsificação dos documentos 
requeridos pelo referido artigo, ft,~sificação que 
não é difficil prever até que ponto de eaeandalo 
e excesso poderá chegar. 

Se o nobre deputado, para fazer valer a sua 
opinião, que muito respeito, recorrer á segunda 
parte do art. 4", permittirá que lhe observe a 
contradicção de sua doutrina com o art. 2•, con· 
tradicção que resalta combinando os doas artigos; 
pürque neste, prohibindo-se a ind~ação da pater· 
nidlide sem a presença de um dos titulas de 
reconhecimento, com e:x:cepção do cas•l de rapto, 
alli se estabel<lce a doutrina cOt1traria, d6 sorte 
que seria mbter harmonisar as suas disposições. 

Tudo isso demonstra com clar~za que o projecto 
labora em grandes imperfeições e contrauicções 
palpaveis. 

Para provar-se que o art. 2° estabelecia como 
principio de prova para o reconhecimento .qualquer 
dos meies especificados no artigo, chamuu-se ern 
apoio a legislação france:.:a. E' ianegavel que 
ella assim o estabeleceu ; mas de tal maneira 
e C<)!D tal cl~reza legislou, que não se nota con
tradicção, e sim a vontt\de do legislador enunciada 
de uma maneira ao nlcance de todos. Depl)is de 
ter elle determinado no art. 334 que o reconhe· 
cimento do filho natural (note-se que não falia 
illegitimo) será feito por um acto authentico, 
quando não tiver sido f•>.ito no acto do nascimento 
(nem usa da e.>tpressão- só póde ser legalmente 
feito-), deixan<io ad libitum, com tanto qne si:ja 
por acto antbentico, faculta o direito aos inte
ressados de contestar>Jm o reconhecimento feito 
pelos pais, quer espontaneamente, quer á recla
maeão do filho. E' esta a doutrina do art. 339 : 
-Todo o reconhecimento da parte do pai ou da 
mãi, ainda mesmo á reclamação do filho, poderá 
ser contestado por todos os interessados.- Ora, 
de todas estas disposições é facil conhecer que 
a legislRçi\o franceza, exigindo que o reconheci· 
meuto do filho natural seja feito por um acto 
authentico , não prohibio que fóra dos quatro 
easos do projecto se não pudesse fazer, e fun· 
queou a contestação do reconhecimento aos 
in,eressados. 

Pelo contrario,. demonstra que não investio 
com a infallíllilidade o reconhecimento, e que 
deixou aberto o circulo das discussões e debates 
para que as partes disputem esse reconhecimento, 
franqueza que o projecto não quiz adoptar, para 
estabelecer a doutr1na de que só por um dos 
DltJios do art. 2• terá lugar o reconhecimento. 

Não occuparei mais a atteuçiio da c~tmara com 
a mataria dos artigos, que forão devidamente 
desenvolvidos, não observarei que não se prevenia 
o caso de morte repentina do pai soltearo, que 
teve o filho natural, e o tinha em s11a companlüa, 
em pu.blica voz e fama de tal, e com o nome 
de família, e a favor de que:n, ou por incuria 
ou porque suppunha não morrer tão breve, não 
o reconheceu, nem tão pouco o de deixar um 
filho posthumo de mancebia, a favor do qual 
prevalecessem todas e as mais vehementes pre
sumpções de paternidade; não tratarei da absurda 
díspo~:~ição da parte primeira do art. 4°, que 
estabelece como tndubítavel e infallivel a filiação 
no caso de rapto, coincidindo com a época da 
concepção do filho natur.ll, quando pelos codígos 
das nações civilisadas, e pelo da França art. 340, 
permittindo que pudesse ser declurado pai do 
filho, cuja mãí foi raptada, depois de discutido 
em juizo o direito das parte11 interessadas, apenas 
se póde ter como ama presumpção, ou principio 
de prova, mas de fórma alguma sufficiente para 
produzir os efteitos de dar-se a alguem c:>mo 
seu filho o que nasceu de uma raptada.· Não 
me occuparei de successões irregulares, deixarei 
de parte, e passarei agora a provar qu~ o pro
jecto é uma innovação, senão injusta ao u1enos 
constitucional. 

A nova fôrma, a nova ordem, as _novas dispo· 
sições a alterar o systema de qualquer adminis
tração, a peripecia que bruscamente se introdllZ 
em q11alqu.er ramo de serviço p11blico, quando 
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levão principalrnenl~> de arrojo costumes e habitas 
lotq~o tempo adquiridns, são sEmelhantes a uma 
catadupa , que póde tornar-se uma cnrrente 
destruidora, ou :. causa motriz dos moinhos ou 
outros engenho.- mui uteis á sociedade. Com
parão-se as mudanças a estes pequenos riachos, 
origem d1•stes grandes rios, que crescem a cada 
passo, e deixão, seg\)lldo a sua inclinação e os 
paize" que elles atravessão, preciosos dep<Jsitos 
que fertilisào os terreons os mais ingratos ou os 
cobrem de saibro e arêa, ou t0rnão estereis campos 
ft~cuodos, e reduzem ricas pastagens a lagõas 
infectas e doentias. Assim as inncvações devem 
ser raras e introduzidas de maneira que nunca 
desminta o caracter distiuctivo de cada um dos 
povlls, 11 sempre procedendo-se em tal materia 
com muita reserva e pruú.encia. Não podemo;; 
desconhecer, Sr. pre~iuente, ou uegar que na 
monarchia portugueza, e por conseque!•cia no 
Brazil desde a sua exi::~tencia politica, quer cc.mo 
pnrte. integrante, colonia, e reunido a Portugal, 
quer corno estado independente, subsistia em todo 
o vi~<'r o prindpio ou a11tes o direito de herdarem 
os filhos natnraes igual porção de bens como se 
legitimo fóra, direito que trazia origem da novel!a t!9 
cap. 12, ~ 41, qus concedia <>órr.enta a sexta 
parte dn herança aos filhos naturaes. Ora, Rrrai
gado este co•tume, que desde o nosso de8CObri
Uiento pela. legislação portugueza tem sem contra
dicção sido reconhecido como direito indisputavel 
aos filhos caturaes, não será para receiar-se essa 
peripecia, adaptar-se uma medida diametmlmente 
opposta, e contra todas as leis da justiça e equi
dai:le'l 

Consulte-se o coração humano, se convencerá 
qualquer que estiver despido de odio, ira, pre
venção e prejuizos, que aos olhos da natureza 
todos são i~~:uaes, que tão bom direito tem á 
herança dos bens de seu pai o filho legitimo como 
o natural, porque a natureza desconhece essas 
distincções, e se o direito de successào estabelecido 
pelo direito civil foi fundado nos sentimentos da 
natureza; se a sua imperiosa propensão foi res
peitada, e prescreveu a regra de que os bens 
dos pais passariiio aos filhos, como as pessoas 
que lbe erão mais caras e os objectos de sua 
particular adhesão e estima. como abstrahir de:>sas 
considerações e suppór que ellas ·são estranhas 
aos filhos naturaes 'l Qual será o pai que possa 
acat11r a dispo~içii.o de uma lei que tira direitos 
Je que estavão de posse, desde remotas eras, O:i 
filhos naturaes 'l Qual será o que não auathema
tise e condemn& de todo o lieu coração tão barbara 
disposição contra todos cs sentimentos da nobreza 
do coração paterno? Eu lhe voto a mais decidida 
reprovação. Quando as nações mais civilisadas 
reparárào a injustiça da exclusão dos direitos de 
succetõsào uue prevalecia contra os fi.lbos naturaes; 
quando s França, debellaodo essa prohibiçãQ qne 
subsistia dest.le sua mais remota antiguidade: 
quando, ella, despedaçando esse direito que vigo
rava do feudalismo, estt~.beleceu e reconheceu o 
iodisputavel direito dos filhos naturaes á herança 
de s~us pais, e de uma prohibição expressa 
adaptou no art. 757 que os filhos naturaes devi· 
d>,mente reconhecidos herdassem de seus pais 
estabelecendo que se o pai ou mãi tivesse deixado 
deseende11tes legítimos, seria este direito de um 
terço da porção hereditaria que o filho natural 
teria se fosse legitimo, e da metade dessa porção 
se o pai ou mãi não deiJ~:assem de&cende .. tes e 
sim ascendentes ou irmãos ou irmãs, e dos tres 
quartos quando pela m"rte do pai ou da mãi não 
ficassem ascendentes nem descendentes , nem 
irmãos, nem irmãs, e o filho natural herdaria 
porém todos os bens de seus pais quando elles 
não deixassem parentes em grão successível, art. 
758 do codigo fraucez: é que nós queremos dar o 
te,;temunho o mais authe.ntico de nossa degradação, 
tirando o direito de Sllccessào aos filhos naturaes, 

negando-lhes a herança e dando esse direito 
indistinctamente aos illel!:itimos na falta de as· 
candentes ou descendentes 1 Não .l es.;;a a doutrina 
a mais absurda·? Não o é tan1bem a dispo,;ição 
do art. 7• tirando direitos que a nossa legislaç•'io 
ha~ia conferido? Pela legisl->çào ~m vigor entre 
u6~, os filhos de damnado e purlivel coito po.iem 
succt!d~r aos avós maternos, se no temp J da morte 
delles a mãi já fór falleci.la, e os filhos le~itimos 
procedentes de uma filha de .:!amnado coito 
succe.:lem aos avós maternos, se a mãi tiver 
full"<Cido antes delles. Temos portanto que o 
projeet•) restringe ou ceifa d<:~ uma vez o direít • de 
succeder os filhos naturaes nos bons de seus pa is, 
e lllém da pres.:a·ev~r que o reconhecim ento seja 
a chave do capricho de um pai desconhecedor de 
3eus devetes, e dil d<~cr~tar a dusgraça de uma 
·d'cscende&~cia, que nenhuma ímn'.Dra!ldade apre
senta ma1s qne a ausencia do sacrarne JJ tO, recusli 
absolutamente que posfta b~rdar cou:; ;1 algum~ dos 
bons de seus pais, emq uanto houver ascendentes 
ou descendentes. e determinando i:;so, não serã<J 
suas disposições contra a c<> nstituição que veda 
no art. 179, ~ 5o que as leis possão ter efi'eito 
r.JtroactiV•)? ::se o projecto não comprehende os 
filhos naturaes, uma. declaraçãú falta a tal respeito, 
e mataria de tanta gr~vidadt! cumprili ser 
acautelada para obviar Juvidas comquauto s eja 
principiQ de direito le:c non ,-espicit ,·etro. 

Tambem não será incon.st:tuci!loal se atteoJermos 
que a constituição, no art. 179, ~ 18, determinando 
que se orgaoise quanto antes um codigo civil, 
fundado sobre .as solidas bases da ja,;tiça e equi· 
dade, tem prohibido que a reforma seja parcial
mente, e sim um complexo que abranja todas as 
ma terias proprias do direito civil? (Apoiados.) 
E será menos constitucional' por sa afa,;tar dllS 
solidas bases da equidade? (Apoiados.) Pois só 
nós desconheceremos que 11ão seja. mais conforme 
á natureza humana o direito dos filhos naturaes 
succeder na herança a seus pais ; só nós d~s
pretarf!mos princípios Je equidade para adQptar 
os que são bauidos pelas luzes e razão Y E' 1sso 
muito de lamentar . 

i:ie alguma duvida, Sr. presidente, ha que re
clama ser decidida sobre esta materia,· seria 
mister que fost~e substituído o projecto por um~& 
simples emenda, pela qual se declarasse que 11. 
const1tuic;ão havia revogado a ord. do liv. 4•, 
tit. 9"2, na parte que diz respeito aos filhos de 
cavall~tiros. (Apoiados.} Esta ordenação de facto 
e de direito estll revo~ada nesta parte pela 
constituição, art. 179, S) 16, que declarou abolitioa 
todos os privllep;i<ifl que niio fossem essencial e 
intcira.mentll lij!~Jos ~os cargos puulicos : u1aa 
assim mesmo algund tribunats têm euteudido o 
contrario, e as11im decidido ali questões I!Ujtli· 
tas ao seu conhecimento : entretanto que a 
constituição, con~agraudo a doutrina de igual
dade de direitos e extincção de privilt~gios 
que não sejão ligados ou inherentes aos car~os 
publicas, a senda p'lsterior a or.ieuação, é justi
tl.cavel a intel!igencia em contrario. Se deve·se 
acatar o maior resp r·ito ó. constituição, se sua 
doutrina prevalece, é f6ra de duvida que não se 
p6de adiar por m:lis tempo essa declaração ; que 
contra a co:tstituiçào é essa differença. de filhos 
naturaes havido• de cavalleiros e peões ; que 
todos, perante as leis, são iguaes, têm iguaes 
direitos (apoiados), e assim como o filho natural 
de peão succede a seus pais, assim tambem os 
dos cavalleiros, llcando extincta esta differença, 

I 
que, com offensa dos direitos da natureza, que 
de11conheee taes distincções, e de uma vez se 
declare que iguaes são <•S direitos no imperio 
dos filhos ns.turaes, quer procedentes de peões, 
quer de cavalleiros. Em vista de todas estas 
considerações, não posso deixar de votar contra 
o projecto em todas as suas doutrinas, e nas 
da~ emendas, e approvaria a que <leelaras~e re-
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vogada a dita ordenação quanto aos filhos dos 
cavalleiros, sendo extensivo a elles o direito pela 
mesma ordenação estabeleciJo para os filhos na
turaes. 

E' apoiado o seguinte artigo additivo : 
<< Fica expressamente de rogada a ord. li v. 4•, 

tit. 92, in principio, na parte que estabelece 
Jistincção entre os filhos dos nobres e peões em 
rP.laçào ao direito hereàitario.-R. dos Santos.-
F. Leite.-V. da Cunha.-0. Bello. " · 

Dá-se p::~r discutida a materia. Procede-se á 
V'ltação s .. bre as emendas ; são todas rejeitadas. 
Consultada a camara se adopta o projecto, de· 
cide que não. 

PROHIBIÇÃ.O DE LOJAS ABERTAS NOS DOMINGOS 

Eotra em primeira discussão o projecto do Sr. 
Lopes Gl\ma, prohibiudo lojas abertas nos do
mingos. 

O Sr. Ferraz:-Sr. pre~ident'l, eu pedi a 
palavra mais para excitar uma discussão sobre 
este projecto do que etn verdade para motivar 
o meu voto sobre a sua mataria. Tendo o nobre 
deputado pelas Alagõas, pessoa a quem respeito 
pelo 'seu zêlo, pela religiii.o e pelas suas lUZE'II 
ufferecido este projecto, entendo que elle não 
deverá passar sem uma discussão, discussão tanto 
mais importatite quanto versa sobr~> uma materia 
que em minha opinião julgo espinhasa. 

Perguntarei primeiramente ao nobre deputado 
se com a sancçào penal que estabelece nutre a 
<"Sperança de conseguir a realisação do fim do 
seu projeeto ? Parece- me que não : o intero~sse 
neste caso é que deve determinar a infracçào das 
disposições do projeetll ; se este interesse fõr 
ma1or do que a perda resultante da peua, in
fallivelmente a lei ha de ser violada e desprezada. 
Se o negociante em domingo ou dia santo puder 
colher iuteresse ou lucro ma10r do que lOS, in
fallivelmente desprEzará o preceito da lei, abrirá 
a sua loja, infallivelmeDte a lt>i será menospre
zada, o que por mantira alguma devemos de
S(·jar. 

Sendo este o principal defeito do projerto, ainda 
me parece que elle pôde ser atacado por outro 
lado. A realisaçilo de~ta. pena como ha de ter 
lugar ? Pela mesma mantlira talv~z por que ~e 
puuem as contravençõet~ das poRlurat~ das ca
tunra~ munlcipaes. Poi~ bem, senh0res, sirV•I·nos 
de liçiio o que Ne dá a reHpeíto das postura.; das 
camaras municipaes; ellas pela mór parte existem 
em letn morta, nã.1 s!io ex:eeutadao~, 11 n1\o será 
especialmente este proj~cto quando vai so oppOr 
uos interesses 4uasi geraes do commercio, a um 
uso t~orraigudo, a um costume que tem servido 
como de norma, e qu~ serve de U•!rma. ao com· 
mcrcio .... 

O Sa. Nu.s&s MACHAoo:-A constituição eccle
siastica da Bahia o prohibe. 

O Sa. FERRAZ:- .••. e nós sabemos que quando 
a legislação se oppõe a um costume arraigado, 
quando a legislação vai de encontro a certos 
interesses, aliás fórtes, da sociedacle, a certos 
interE-sses em que grande parte das pessoas de 
certas classes tP,m parte, o resultado é a in~xe
cução da lei. 

Senhores, em certas materias, ern certos ob
jectos, o que não fizerem os saudaveis preceitos 
da igreja, o que não fizerem os sa-tdaveis pre
c,;itos da moral, dos bons costnmes, por certo 
a lei não pôde nada melhorar. Persuado-me que 
por uma lei ecclesia::;tica em vi~or alguma dis
posição prohibitiva existe a esto respeito (se me 
engano a con,.tituição ecclesiastíca do arcebispado 
da Bahia), apezar de um preceito des~es que deve 
:;~r mc:lit'> acata·lo, que se basêa no respeito que 

nós devemos á religião e aos prP-ceitos da santa 
madre igreja, comtudo o contrario vemos. 

Senhores. será conveniente que estabeleçamos 
esta lei, tendo nós um catalogo immenso de 
dias santos além dos domingos ... 

O Sa. L. Guu: -Não fallo nos dias santos. 
O Sa. FERRAZ: - Pensei que tocava nos dias 

santos ; mas vamos a outro ponto. Todos nós 
sabemos que certos lllgares do centr.J das nossas 
provinci~s o dia proprio das feiras por um costume 
muito arraigado é o domingo : os pobres la
vradores, depois de trabalharem por espaço de 
seis dias, procurão ir vender os seus productos 
na occasiào em qae CO!tcorre mais gente ao 
povoado. O dia de domingo, pela razão mel'mO 
por que os fieis vão ouvir missa na matriz, 
o dia de domingo, por isso mesmo que trás maior 
concurreucia em certos lugares, é o dia prOJ!rio 
das feiras; para ahi concorreru todos, e neste 
caso como iremos de encontro a um costume 
arraigado? Qual será o fim do projecto 1 Fazer 
talvez que o:; catholicos entreguem-se ás praticas 
religiosas durante o domingo. Se é isto, Sr. pre
shlente, se o nobre deputado com esta disposiçãj) 
conseguir o seu fim, eu o applaudirei sempre, 
elle será digno de todos os louvores da humani
dade ; mas conhecendo os nossos costumes pôde 
acaso dizer-se que o domingo é dedicado ás pra
ticas religiosas 't AG contrario,. senhores, é uma 
verdade triste o que vou proferir, mas é uma 
verdade: nos domingos é quando o:; artistas. os 
escravos e outras pessoas se dão á vadiação ; 
é noR domingos em que a policia deve ter mai's 
cautela entre nós; é nos domingos que ap
parecem as rixas, as brigas, os crimes leves ; e 
ás VPZes attentados de grande ordem ; é nos 
domingos em que se congregão os e:~cravos 
todos para irem para as suas folganças or· 
dinarias. Já se vê portanto que o nobre deputado 
não conseguirá o fiu1 religioso a que tende o 
seu projecto. E se não conseguir o fim re:igioso, 
qual o fim a que tenderá o mesmo projecto? ••. 

O Sa. LOPES GAMA :-A' moral publica. 
O SP.. F.&nau:-Mas se lhe tenho provado que 

pelos nossos costumes, que eu direi mal in
troduzidos, ê o domingo que favorece oecasião 
ao escandalo contra a moral publica, o que põde, 
pois, o nobre deputado conseguir com o seu 
projecto ? Cr.,io que nada absolutamente. 

Se o nobre deputado uiio pôde conseguir o fim 
religioso, se niio pólle conseguir o fim moral que 
tem em vista, se a s!\neçi\-:> p~nal quo estabelece 
o projecto nl'i.o pôde alcanç11r o que aspira o 
seu projecto, não póde ser approvado. E, se
nhores, pela maneira porque está concebido o 
projecto, qu1l é o negociante que no domingo, 
querendo ter aberta. a sua ca:;a., não separará 
lngo os lOS para entregar no cofre a que fõr 
destinado ? Ter;\ a porta aberta, a~sim como esse 
patrício romano que andava pelas ruas a dar 
bofetadas e 110 mesmo tempo a pagar a multa 
que a lei impunha aos que commettessem este 
crime. E o que succederá; o negociante que nos 
domingos recolher bastante lu.:ro com a abertura 
da sua loja, do seu estabelecimento, inteiramente 
sacrificará essa quantia, assim como sacrifica 
para os tributos e para outros encargos, a 
quantia de 10, 20. 30 ou 408 confor[l1e fõr o seu 
interel!lse : a lei ha de ser illudida ; e de que 
serve uma lei que ha d'3 ser constantemente 
illudida. t 

Por certo, senhores, eu não poderei votar por 
este projocto ; comtudo, tendo bastante confiança 
no nobre deputado, estando persuadido que slle 
me esclarecerá em favor do seu projecto, que elle 
demonstrar-me-ba, e mesmo levar-me-ha a con
vicção á sua necessidade, esperarei pelas suas 
explicaç?es para orientar o meu voto. 
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A discussão fica adíuda. 
O SR. lo SECRETARIO (pela ordem) lê um officio 

do Sr. ministro da guerra pedindo dia e hora 
para11presentar uma proposta. 

O Sa. PRESIDENTE designa o dia 9 ao meio
dia. 

BEFORMA DA GUARDA. NAClONAL 

Cvatinú.a a discussão do requerimento do Sr. 
Campos Mallo, para .JiUE: o projecto volte á. 
eommissiio. 

o Sr. n. Manoel:-Sr. presidente, parece 
uma verdadeira fatalidade que. estando em dis· 
eussão uma lei tão importante, se procure de· 
morar a sua passagem não instituindo un1 exame 
acurado ácerca della, mas offerecendo-se adia
mentos sobre adiamentos I E' desgraçadamente a 
marcha que tenho visto seguir no parlamento ; 
quando não queremos empenhar-nos em uma 
discussão ácerca de um projecto qualquer, cos 
tumamos e>fferecer um adiamento para assim 
muitas vezes matarmos o projecto, conservando-o 
longo tempo nas pastas das commissões, e 
outras vezes demorando a sua passagem a ponto 
tal, que deixamos de satisfazer necessidades 
muito pal;>itantes do paiz. 

O illustre deputado por S. Paulo declarou que 
tem votadú contra o projeeto, que ha de con· 
tinuar a votar co:atra eUe::pelos males que no 
seu e11tender se sel!uirião da sua adopção. R~
cooheço que o nobre deputado está no seu 
direito, e que, entendendo que o projecto vai 
de encontro ás neces~idades vitaes do paiz, não 
deve seguramente dar-llle o seu apoio; mas 
então para que um adiamento? Se o projeeto 
nas suas bases cardeaes não satisfaz ás necessi
rlades publicas, antes lhes é opposto, para que 
demorar por mais tempo a sua rejeição? Mas 
se o projecLo tem muitas cousas boas e alguns 
defeitos, porque · não approvar aqtlelles e corrigir 
estes que tem? Para que a nobre commh;sãn o 
sujeitou á consideração da casa ? Não foi para 
que ella lhe fizesse aquellas etnP.ndas que em 
IIUll sabedoria jul~as~e necessarías? Portanto, 
Sr. presidente. o fim do arliamento não me parece. 
demonstrado. 

O artigo em discuss:to que motivou o adiamento 
é sem duvida um dos mais importantes e c~pitaes 
do projecto. O illustre deputado R principio 
conltntava-sa corn a audiencia do winisterio, mas 
depois levou a sua .-xigencia adiante ; ja niio 
basta que um ministro de estado declare qual é 
a opinião do ministeric a respeito deste arti~·'• 
é preciso mai~ alguma cousa ; isto é, que o G.rtí~to 
volte ll nobre co1nulissão especial para interpór 
de novo sobre elle o seu juizo. 

SenlloreA, primeiramente o meu nobre amigo. 
membro da. commissà•J especial, já bontem re~
pondeu satl,factoriamente a esta observaçiio ; em 
segundo lugar en rliroi que não rne parec<1 muito 
conforme que, t~ndo a camara nomeado uma 
commissão especial para apresentar um pr,Jjecto 
ácerca da guarda n'lcion~l, tendo esta commissiio 
depcis de m::duro e acurado examt'! ofierecido á 
casa o resultado da suas lucubrações, não me 
parece que nós agora digamos á nobre com missão 
-o vosso trabalho não nos satisfaz, não estamos 
eMitentes, mP-<iibi de novo sobre elle-: nàu sei 
se isto não offende um pouco o melindre, o amor 
proprio da nobre commissiio. Quando uma C•}m· 
uussão, principalmente especial, é encarregada 
de um trabalho tão importan.tfl como el'te, pre · 
sume-se que ella meditou, pensou, colligio todos 
os documentos que havia a respeito para apre
sentar o seu trabalho. A prova que a nobre 
commissão fez tudo í•to é just.&mente o trabalho 
que apresentou, lrabalho que não chamarei per· 
feito, porque não ha perfeição em cousas humanas, 

mas que mostr·a bem as luzes e o patrill tismo da 
nobre com missão, e ':}U:e, ·como um de seus membros 
reconlleceu, foi tirado do,; diff~rentes projectod 
que a esttl respeito existem na c:lsa, e principal
mente de um apresentado em 4!3 por um illustre 
dept1tado pelo Rio de Janeiro. 

Depois de ter a illustre com missão apresentado 
um projecto tà" importante. o que nos cumpre 
fazer? üumpre-nos discutíl o com todll a attençà,l, 
e offerecer as emendas que entendermos conve
niente fazer-lbe; cumpre aproveitar as luzes da 
nobre commissào e ajudal·a com as nossas. 
Cumpre emfim, senhores, que demos satisfação ~o 
paiz concorrende> com o nosso contingente para 
que elle não seja privado por ma.is tempo de 
uma lei sobre a guarda nacional. 

Mas, senhores, o que quer o adiamento? Quer 
demorar a discussão ; o nobre deputado, apezar 
de não declarar isto no requerimento, declarou, 
me parece, evidentemente no discurso com que 
motivou o seu requerimento . O nobre deputado 
julga de um perigo extraordinario que os officiaes 
da guard,l nacional teu hão postos vi ta li cios. O 
arguruento de qu;. s~ sel'vio para fundamentar o 
seu adiamentl), para combater a idéa da vitali
cidade fl)i <i seguinte :- que dados tendes vós 
(fallava da núbr<l commiss:ioi a respeito do numero 
do officiaes da guarda :~aciona[ em Lodo o imperio? 
Em segundo lugar, não encarastes nc:;s perigos de 
entregar n"meações vitalícias de officiaes da 
guarda nacional a um partido que talvez se sirva 
desta arm11 para nos esmagar-! Pois, senhores, 
quando o leg1slador emprehende dotar o paiz de 
uma lei uecessaria, a que attende mais? A's 
suas necessidade, ás suas circumstancias ; por 
ventura o legislaàor vai amesquinhar as suas 
C008iderações com idéas de partido ? Vai ames· 
quinhar as suas cousiderações por um ou outro 
abus.> que se possa praticar ua execução de uma 
Vü ? Certamente não ; não são e,; tas as con gidera· 
çõe!l de maior monta, muitCl mais importantes, ~ão 
as que neste caso devem gutar ao legislador. 

Senhores, estas con;oiderações são muito simples; 
convém que os officiaes da gnarda nacional sejão 
da nome"çào do govP.rno ou continuem a sêl-o 
da eh;iç ~io popular ? Convém qufl estes officia,,s 
sejãü vitalícias ou temporarios? Eis as grandes 
questões que nestA caso deve ter em vista o 11'>· 
gislador. Para resol-çer estas duas questões não 
precisamos mais do que a lição de lf> annos 
{o.poiados) ; para rc;;olver estas questões não 
pr .. cisamol:l ma1s do q•ie co:npuls<r as leis d 11 
quasí todas as assembléas provinciaes, as quaes, 
ent .. ndendo que a ellas competia Jegi~lar s,Jbre a 
guarda nacional, dérão aos governos pro v in
ciae;; a f>lculdade de nomear os •>fficiaes da 
mesma _guarda.· Esta. doutrina passou quasi sem 
dtscussno ; ne•o a 1mprensa nem a tribuna se 
lAvantarão para combatê!·a; a idéa da eleição po· 
pular foi abandonada pelos homens mais libera~s. 
pelo>J homens menos suspeitos dol regre~so. A 
prova apresen~a-sc mesm•l no projecto de que se 
trata ; não creio qus os nobres deputados que o 
formularão pertenção ao regresso ; e tod .. via elles 
na discu,~ãu têm sustentado a idéa da nomeaçuo 
dos offieiaes pelo governo. · . 

Vamos a segunda questão; os officiaes da 
guarda nacional devem ser vitalícios ou ternpo
rario,:; t Na verdade sobre esta questão as opiniões 
não são tão conformes come) a respeito da pri· 
meira ; mesmo as asst>mblé'ls provinciaes o 
mostrào, porque umas legislarão no sentido em 
que a nobre cornruissão redigi<) o seu projecto, 
e outras em sentido differente. E' v~rdade que o 
corpo legislativo quando deu ao govet"no a facul
dade de nomear offi.ciaes da guarda nacional no 
município neutro não declarou as patl3ntes dos 
o!llciBP.s 'ITitalicios o •lUe prova que ácP.rca desta 
quesl.ão ha diver~idade de opiniões. Mas a nobre 
eommissão não escolller1a opinião mais sensata, 
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mRis geralmente seguida no paiz, opinião que dá 
mats garantia á guarda nacional, e põe limites, 
ao arbítrio do poder? Sem .tu vida. Se a nobre 
com missão' por um lado con~iderou que não podia 
haver duvida d~ que a nomeação dos officiaes 
4evesse pertencer ao governo, por outrst parte 
quiz dar garantia á guarda nacional, acabar com 
o estado calamitoso em que se acha a instituição, 
não havendo regra, não havendo norma que 
dirija ao governo na nomea«ão dos officiae:s. Era 
necessario que a guarda nacion~~ol não fosse o que 
até agora tem sido, uma instituição da quàl no 
meu pensar muito poucos beneficios tem d~rivado 
ao paiz, e que para ser util, deve approxunar-se 
quanto ser possa das antigas milícias. Na ver
dade o projecto tem ieto em vista, e nesta parte 
espero que o nobre d~putado, que de certo tem 
hoje mais exp~rieucia d11. administração, pois q~e 
dignamente occupa o importante lugar de pres1· 
dente de província, conhecerá que não é campa· 
tivel com os nossos costume~ que o homem que 
commnndou um corpo passe depois a servir de 
simples gt!arda nacional. 

O nobre deputado so convencerá, que se a 
gu!lrda nucional não tiver vitaliciedade, difficul
tosarnente achará homens capaze~ que quoirão 
occupar os lugares de officíaes, e ent>io será ne
cessario entreg"r essns postos a pessoas que não 
off.;recem garantias. Creio portanto que o nobre 
deputa1o não tem razão quando quer, pelo seu 
adiamento, que de novo seja ouvida a commissão . 
l:>e estas razões que tonho a honra de expôr á 
casa não são bastantes, vamos a discussão ; dis· 
cutamos com franqueza, discubmos cem espaço, 
mas não vamos adiar a discussão de uma lei tão 
importante, de uma lei que o paiz reclama com a 
maior urgencia. O illast..re deputado disse bontem, 
quundo sustentou o seu adiamento : «Quem sabll 
qual será o executor da presente lei ? 11 O legi,;· 
lador attende a esta circumstancia? Se este argu
mento fosse valido, nenhuma lei deveria passar, 
porque uma lei, por melhor que sejR, sendo mal 
executada, prcoduz antes mal do quP. bem. Devemos 
suppór ']Uij a lei ha de ser executada como ella o 
deve ser. O nobre dl'putado t~m tão pouca 
confiança em séu pttrtido, que é just<stnente 
aqudlo qul3 na adualidat!e · i.ndue nos de~tiuos 
do pai;r.? O nobre deputado, que vê snus co-reli· 
gionarios occupan•lo as P•lsições mais importantes 
na sociedade, dosconfia delle,; a ponto de 01lo querer 
rntr~>gor-ll;es a ex•!cuçiio desta lei 'l Se não é assim, 
então desconfi1 e receia que este partido, que so 
cha1nu o gran•i'l partido nacional, e~teja t iio pouco 
t•lmpo no poder que Hem possa ex!lcutar ~>sta lei 1 
Eu rntPndu, setdlores, quo esll> argumento cabia 
a um deputadv da oppnsiçiio, mas nii.o a um de· 
putalio da maiiJria, a um deputado qtle, de m11is 
a mais, é delegado do g.overno, e que por conse· 
~ueucia deve dar·lha provas de confiança u respeito 
de medidas que. sendo bem execntadas, podem 
felicitar o pai~. 

UM Sa. DEPUTADO dá um aparte. 
O Sa. D. MANOEL:- E11 não sympathiso com 

os homens que induem hoje no paiz ; ma~ como 
entendo que uma das leis mnis urgeutes é a da 
g-uarda nacional, hei de concorrer com o meu 
contingente para que ella passe quanto an~es. 
Se eu me deix.'lsse guiar pelo espírito de parttdo, 
se quizessa fazer opposição á administração, cer
tamente eu não íalla.ria em favor do artigo em 
discussão; mas ea não sou de partidos. 

O Sa. C.t..nB.A.0 :-Está na opposição? 
O Sa. D. MANOEL : -Não, senhor; não tenho 

geito para fazer opposição. Os senhora~ estão 
com bem vontade de fazêl-a ; mas têm muit~ 
medo. Tenho dito muila!i vezes que um deputado 
consciencioso nunca nega ao governo os meios 
necessarios para bem dirigir o paiz, e agora 

TO:U:O Il 

digo que não admitto que haja opposição no sen
tido em que os nobres deputados a entendem. 

O Sa. PaE:UDEY1'E pede a<J nobre deputado que 
se cinja á. materia em discussão. 

O Sa. D. MANOEL :-Concluo a primeira parte 
do meu discurso dizendo que o requerimento do 
nobre deputado não pôde ser approvado; na 
casa está o nobre ministro da guerra, que ma· 
nifestará. francame'\te a opinião do gabinete ; se 
por vent11ra o mini;,terio ueclarar q11e não ap· 
prova o artigo, é de presumir que a maioria 
não lhe dê o seu voto ; mas se, pelo contrario, 
declarar que o governo tem uma opinião fixa, 
que o artigo deve passar, é provavel que a 
maioria vote com o governo. 

O SR. CARai.o :-Está enganado. 
O Sa. D. MANOEL :-Não responda pelos outros; 

o nobrd deputado é novato, aproveite estas lições, 
responda por si, e já não faz pouco. 

Seja qua·l fôr a declaração do Sr. ministro da 
guerra, desdo j il dllclaro que hei de votar pelo 
artigo, a respeito de cuja doutrina te?h:o medi
tado profundamente e formado o meu J utzo. 

Uma das mofiuas do nobre deputado das 
Alagôas é qne nào póde votar por isso que ~s 
ministros não estão presetttes. Senhores, ~ mt
nisterio t.lc itamente tem dt:clarado que ace1ta e 
approva o projecto, porque, estando em intimas 
rdações com a maioria, e estllnda em discussão 
este projecto ha muitos di~s, ~e o ministeri_o ~ão 
annuisse a elle, o cummuntcarta á nobre ma10r1a. 
Por consequencia deste silencio · eu deduzo que .o 
ministerio está de a.ccordo a r espetto das doutri
n as do projecto; mas declaro novamente que isto 
não influe nada no meu voto. 

P<tssarei a segunda parte do requerimento. 
O itobre deputado quer ainda o adime n~o, .P'?rque 
não sabe que destino se dará áquelles 1ndtV1duos 
que por f •I ta de rs11das não podem ser qualificados 
na guarda nacional. l.;to nad~ tem com o projecto, 
porque n0s podem~>S f<~z~r umfllei declara_ndo qu!'-1 
o d~stino que terao o:~m<itvtduos que nao possuo 
ser guardas nacion.aes. Primeiramente o no~re 
deputado disse que ha muitas a ssembléas provtn· 
ciaes qut~ se julgão c'?m dí~eito a legisl~rem a este 
r espeito, que têm fe1to le•s dando dE>~tmo !L esses 
individuo<~ que niio podem ser guardas nacJOnaes. 
Sem entrar na que esti'io, se pertence à assembléa 
ger ,,l ou às provinciaes legislai" a este re~peito, 
dig•> que isto na.da tem com a guard1 D'lCtonal ; 
por esta ràz iio não pc.').lo !let" approvildo o adiamento 
do nobre deputado. D epois de uma discnssão tão 
pr•,longadaem que temo.; gasto perto de 40 dias, 
sdr~ coovenientl3 que volte" proj ~cto à commíssão 7 
Senhores, a commissã.., j~ trab~lhou, e trAba}bou 
em venhde muitú bem ; ap rllsentou um proJecto 
que lhP. faz mutta h onra . Na discussão cada u!n 
communiq11e suas idéas com franqueza, e depO_!S 
a mai•lría da camara decidirá este se convém ou uso 
adoptu-se o artigo tal qual. se convém corrigil·o 
e como. A' vista destas considerações, não posso 
dar o meu voto a•l adiamP-nto, o nem o darei, senllo· 
res, a qualquer outro, porque em regra não se deve 
adiar a discussão do um projecto quando este 
t<lm sido elaborado por uma commisflãc especial 
da casa, na qual s em duvida a casa depo.sit~u 
muita confiança.. Uu1 Dl•bre membro da comm1ssao 
já declarou 9ue ella não .alterará em_ nada as 
baS•'S essenctae~ deste proJecto, que sao : a no· 
meação dos offi.ciaes da guarda nacional pelo go · 
verno, e a vitalicidaJo dos postos. Porquanto, 
não devemos esperar que a commis~iio altere 
nesta parte o seu trabalho, e por isso não deve 
passar o adiamento. 

o sr . Santo• n.-rreto ( ministro da 
guerra) :- Senhores : uma lei que regulansa 11 
gunrda nacional em todo o lmperio é n!lo só no 
meu conceito, como por todos reconhee1do, uma 

13 
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necessidade palpitante. (Apuiados.) Tenhô para 
mim que os dous poutos cardezl"S desta instituição 
são a qualificação dos guardas e o modo por 
que' devoro ser nomeados os officiae::;. Quanto ao 
primeiro ponto, estou convencido de que o actual 
pr<'jecto o tem consideravelmente melhorado ; 
resta o segundo, a nomeação d"s officiaes. Niio 
ha um só homem que teuha attenliido para este 
importante objecto que se não tenha convencido 
de que não é possível contintlar este estado dt1 
cousas no que concerne á nomeação dos officiaes 
da ~:uarda nacional. (Apoiados.) Dous são os 
meios que se têm seguido na IIOn)eação destes 
officiaes : o. primeiro o electivo ; e o segund.:> o 
mero arbítrio. A experiencia em breve a1ostrou 
os effeitos de caprichosa;;, e por vezes aciotl)sas 
eleições, e que s~m graves consequencias não é 
possível continuar. (Apoiados.) O segnndo, isto 
é, o mero arbítrio, é igualmente fatal, de con · 
sequencias não menos graves e contra o qual 
parece pronunciar-se todas as opiniões consci .,n
ciosas. (ApoiGdos.) Se pois a experienci11 e a 
convicção aconselhão que o provimento dos pGstos 
dos officiaes da guarda nacional so não taça, nem 
pela mera eleição, n ~m pelo cego e caprichoso 
arbítrio, evidente é que se deve estabelecer um 
termo médio, tendo-se em muita consideração 
a ind"le e o fim de~ta importante im;tituição. 
(Apoiados. J 

8enboros, a guarda nacional deve ser a verda
deira força publica do nosso paiz : a e\la cumpre 
sustentar e defender a const1tnição do estado, 
a inde.pendencia e a integridade do imperio, e 
e finl'llmente a tranquillidade publica, auxilia>ldo 
o ~.xercito nas aggressões externas. [Apoiados.) 
Se nós pudessem<•S ter um consideravel exercito 
eu <Jiria que não era t>\o nrga .. te a reorgani. 
sação da guarda nacional ; p:mim nãa sendo 
isto possível , indispensavel é que nos apressemos 
em melhorar e reorganisar a nossa força pu
blica. 

Na minha opinião o exerei.t') só deva ser em
pregado em repellir as aggressões externas, e 
guarnecer as praças, fortalezas e fronteiras , tendo 
naquelle serviço por auxiliar a guarJa nacional, 
quando e\le não baste. A guarda nacional porém 
é a legitima para suffocar qual•1Uer C•>mrnoção 
int~rna, tend,, em caso urgente por auxiliar o 
exercito . Postos estes principias , rãconhec•~ ·se 
evidentemente a necessidaàe da boa ,,rganisação 
é a guarda nacional e da importancia do provimento 
dos postos de seus ofilcia<:s. (Apoiados . ) 

Curopria · tne agora Jar a minha úpiniiio ácerca 
do . modo por que tlevem ser providos os postos 
de otliciaes da guarda nacional ; porém permitta· 
me esta au~:usta camara que eu faça as se~uiutes 
rt:fiexõe:;. Este projecto é obra Je uma COllltuh~iio 
especial cujo~s membro~ murt:cem plenrs confiança 
pelo seu sabt>r e experi'Jncia destes negocws é mais 
que provavel que elles n>ia apresentassem o seu 
trabalho sem que tivessem conferenciado com o 
nohre ex-ministro da justiça, e que por canse· 
guinte merecesse a approvaçâo delle e mesmo do 
ministerio transacto : ora, sendo o actual minis· 
terio continuador dn política daquelle como já 
tem sido declarado por vezes nesta. tribuna e ua 
do senado (apoiaàos), claro está que apoiará as 
idéas co11tidas neste pr"je.:to, salvas algumas 
moditicaçõ~s , que tendà•> o fazêl·o mais apto 
para o fim que todos temos em vista. (Apoia· 
dos.) 

Já em outr~ occasião declarei nesta c~sa que 
eu mu1to deSeJava poder acompanhar R d1scus~ào 
deste projecto; porém, tentlo ha pouco entrado 
para o ministertO, e necessitando de instruir·me 
nos negocias que, de ordinario, pejão as seere
t.aritls, e t~ndo igualmente t\e occorrer alt:tumas 
necessidades do e:z:pedieute e varios outrosobjeetos, 
impossível me tem sido assistir eff.:ctivamente a 
esta discussão; e para obviar este inconveniente, 

eu já havia pedido ao>~ nobres mtlmbros da 
commissão que, finJa esta segunda discussão, 
houves;;em elles de conferenciar coromigo e com 
o :neu nobre collega o Sr. rniu istro da justiça para, 
de commurn accordo, indicarmos as modificações e 
mesmo alterações que fossem julgadas mais conve
nientes. Tendo porém sido proposto o adiamento 
que ora se discute, em o qual seu autor o nobre 
presidente da província das Alagóas deseja que se 
declare- se não haverá um meio termo entre o ar· 
bitrio da nomeação e demissão e a vitalicidade dos 
postos-? Se não stJrá conveniente que este pro· 
jecto Vúlte á commiss :io, para q11e ella attenda 
ás r~ficxões que eu., ti·•ha feito quando propóz 
o seu adiamento, afim de conciliar as opini3es a 
este respeito ? Eu julgo C•Jt\Veniente rellectir se
riamente sobre este objecto, que, na verdade, é 
muito grave. Na qBalidade de deputado, eu 
potleria ne.>te momento emottir a minha opinião 
a respeito; porém algun,; Srs. deputados não se 
satisfazem eom elia, elles exigem a. opinião, uão 
da um só lllinistro, 111 \S a d-> minísterío ; para 
isto necessario é que eu poosa entender-me com 
meus illustres collegas, e especialmente com o 
Sr. ministN da justil)a, a quem privativamente 
pertence o objecto tJm questão, sendo portanto 
indispensavel um adiament'l por tres Jias. 
(Apoiados. j Eu e:>t:lrei enu,, babilitado para 
declarar ' I opini'io do ministtlrio, que, de antemão 
posso ,,fia11çar, ,;ení. de a~cordo cvm os princípios 
constitucionac:>, e em proveito do p11iz (apoiados), 
attentos os fin> t1 que é destinaua a guarda 
nnciun9.l. 

Sendo julgado razoavel o ndiamento que indico, 
pedirei a a::.;um Sr. deputado que haja de pro
pól-o ; promo:ttendo entretanto llatillfazer a esta 
augusta C11mara depois de find<lli os tres dias. 

No 11.diamento propo~to pelo mesmo nobre depu. 
ta do presiJente dapro.vincia das Alagóas acha · se 
cons1gnada uu1a 1déa que eu tambem julgo 
imporr.ante, e vem a ser:- qual será o destino 
que ,;e deva <l>tr aos proletarios que, não 
podendo ser qualificados guardas nacion,les, não 
são empregaJus no exercito.- Sobre este objecto 
direi que pertence ás assembléas provi:leiaes 
legislar a t~tl re8peito, e lembro·rntl q11e, sendo 
I'U deputado da assembléa provincial do Rio de 
J aueir.>, creio que em 1833, fllz e lia uma lei que 
tlava dt;stino aot~ proletarios, organisando-os em 
guardas muuicipaes de eospecie particular. para 
curtos e determinados serviços policiaes. Eutre
tant.,, tratarei igualmente com meus illustres 
cullegas sobre este objecto. 

o Sr. J unq ue.tra:-Voto peto requ.;rimento, 
declar11ndo q•1~, qualquer que seja a op;niii.o do 
governo a resp•lito d.l materia, elle sempre susten· 
tara a idéa do qua os ollicia~<S d:\ guarda nacional 
devem ter pateut~li vit.•licías, Sllrn o que, diz o 
nobre orador, não pódem haver offi.:iaes da gu~rda 
nacional. 

O Sa. CAMPOS !<!u.Lo pede e obtem licença 
para retirar o seu requerimeuto. 

O requ6rimento do Sr. Tosca no de Brito é 
approvado. 

PRO:JECTOS SO:SRE INSTRt1CÇÃO Pt1BLICA. 

São approvados sem discussão e passâo á 
Stlgunda tlisl)ussiio os projectos crea.ndo um con
selho geral de instrucção publica, e marcando as 
condições com que se poderá abrir collegio e 
ensinar. 

RESULUÇÃ.O SOBRE WENCESLAU ANTONIO PlP.ES 

Entra em discussão a seguinte resolução : 
« A assembléa geral l~gislativa resolve : 
« Artigo unico. O director do curso jaridieo de 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01 /201 5 15:04- Página 9 de 11 

SES~..\0 Ei\1 8 OE JULIIO DE 184G 99 
Olinda ·é autorhado a admittir ao e:x:ame do 
primeiro anno a Wenceslau Antonio Pires, depois 
de ser approvado no exame da lingua tngleza.» 

E' apoiada a se~:uinte emenda do Sr. Souto : 
« Accresc<Jnte-a Luiz Rodrigues Villares, depois 

de· fazer exame de geometria. - Souto. " 
O Sll. SouTo declara que esta emenda faz o 

obj<'Cto de uma rPsoluçii.o offerecida pela com missão 
de instrucção publica. 

Dá.·se por discutida a resolução juntamente com 
a emenda, e são approvados. 

PR· JECTO SOBRE Al3ERTORA DAS LOJAS NOS DOMINGOS 

O Sa. PRESlDE~Tg declara Que, tendo-se esgo
tado a ordem do dia, cvntinúa a discussão da 
resolução n. 12. 

o Sr. Lope"l G::1.1:n.u:-Antes de entrar na 
··ataria do meu proj~cto, cumpre·m\l agradecer 
l<O nobre deputado flUe o impugnou, o bom con
ceito, ou antes a justiça que faz aos meus senti
mentos religiosos, e bem assim a urbanidade com 
que me trata, o que certamente mais provém de 
sua benevolencia que de merecimento que em mim 
se dê. Resumindo o discurso d.:> illustre deputado, 
notarei que toda a sua impugnação reduz-se a tres 
argumentos capitaes. Primeiramente por ser muito 
pequf.>na a m11lta, pela razão de que sendo assim, 
valla a pena infringir a lei 2•, pela inexequibili· 
dade da metiida, e 3•, porque já existem leis 
ecclesiasticas a este respoito. Quanto ã primeira 
parte, a objecçlio parece ·me cahir por si mesma: 
porque se julga pequena a multa de lOS em suas 
mãos está augrnental-a até á quantia' que lhe 
parecer, por meio de uma emenda nB 2• ou 3• dis
cussão. Quanto á inexequibilidade direi que 
tambem está da pllrte do nobre deputado apre
sentar medidas que a fação exequivel. A respeito 
p<;>rérn do .argumento tirado da constituição do 
b1spado, d1re1 que as penas ecclesiasticas com 
que tantas vezes têm ameaçado as suas ovelhas 
os Ex.ms. Srs. bispos nenhu.ms emenda tem pro· 
duzido da parte dos infractores do preceito domi· 
nical : porque infelizmente quão poucos são hoje 
aquelles que fotzem caso das penas espirltuaes; 
por isso é que muito Mnvém castigar nos inte
resses materia11s aquelles Que por esse interesse 
offeudem a lei do Senhor. Em um paiz, senhores, 
em que se proCessa a religião catholica e aposto· 
lica romana. não póde s~r estranhado, e menos 
rE>jeitado o projE!cto de um deputado mini~tro do 
altar, que quer que o governo civil auxilie 11 
igreja na observancia de um preceito não mera
mente ecclesiastico, mas todo divino. (Apoiados.) 
Eu não me estenderei, porque algumas emendas 
de que ha mister o rrojocto farei por llpresental-as 
na 2• discussão, porque reconheço que está iucom
pleto : mas disto se não segue que deva ser 
rej~?itado in limirte, porquanto a sua materia tem 
immediata relação com a moral publica, objecto 
que nos deve merecer os maiores desvellos. O 
trafico publico do commercio e as obras servis 
executadas no• domingos são um insulto solemne 
á religião do estado , e conseguintemeute um 
abuso escandaloso que o governo de um pai:t: 
christão não deve consentir nem tolerar com<> 
cousa indifferente ; porque mal pelo povo onde as 
leis civis deixào de dar auxilio âs salutares pra· 
ticas e preceitos da religião. {Apoiado&.) 

Eu por agora quero deixar este meu filbll 
entrPgue ao zelo e as luzes do Exm. Sr. bisp:> 
diocesano ; lhe peço respeitosamente, já que aqui 
se acha no meio de nós, como representante da 
nação, que o tome debaixo da sua protecção; a 
elle mais do que a mim cabe desenvolvêl-o perante 
esta augusta camara, que como ortbodoxa que é, 
o abraçará, dando um publico testemunho do seu 
zelo pela~ santa religião de nossos pais, a de quão 
bem sabe apreciar os ·muitos e relevantes beneficios 

pnvenientes de ser guardado com religioso res· 
peito o dia do Senhor, dia sagrado para todos os 
povos que têm a ver.tura de pertencer á vastíssima 
familia do ciJristianismo. (Apoi,zdos.) 

Dá·se por discutido o projecto que oassa a 
2• discus~são. · 

GlRUli.GlÕES HABILlTADC>S COKO DOUTORES 

Entra em dísc,ussão a seguinte resolução: 
« A assembléa geral legí$lativa resolve: 
" Art. lo. Os cirurgiões approvados, segundo o 

plano dos estudos das anligs.s acad'lmias medico· 
cirurgicas do imperio, sãu considerados habilitados 
colrlO doutores em medicina para executarem 
livremente qualquer dos ramos da sciencia medica 
em todo o imperio. 

cc Art. 2•. A facultiade de medicina, assim na 
Ascola modica do Rio de Janeiro, como na da 
Bahia , fica aulorisada pllra passar aos •litos 
cirurgiõ~s approvaJos novos diplomas nos quaes 
será declarada a habilila•;ão d.e que trata o artigo 
prdceJente, se111 dependencia de algumll. outra 
formalidade, pagando os emolumentos que fórem 
devidos por taes diplomas. 

cc Art. 3.° Ficão revogadas quaesquer didposi· 
ções em contrario. 

« Paço do senado, em 11 de Setembro da 1845. 
-Marque; de Lages, presidente.- José Marti· 
níano de Alencar, servindo de 1• secretarh1.-José 
da Silva. Ma(ra, 2o secretario·» 

o Sr. Metrelles:-Etl desejara que V. Ex. 
me fizesse o favor de mandar o requerintento que 
acotnpanha este projecto. 

O Sa. 1• SECRil:TA.RlO : - O projecto veio do 
senado ; e os documentos mandarei ver nR secre
taria. 

O SR. MEmELLEs:-Sr. presidente, eu enten.Jo 
que o projecto vindo do senado, e que se acha em 
discussão, niio pódo passar til! qual está, visto 
que envolve uma grave injustiça. Estes indiví
duos que requererão ao senado contra a disposição 
da lei que reformou as escolas de medicina, pelas 
quaes ficão os cirurgiões formados habilitados 
para exercerem a medicina, disserão alg-umas 
cousas que não são exactas. Na saa petição disserào 
ao senado que ct por meios indirectos se lhes 
queria privar do exercício da medicina. co11sa de 
que se achão de posse, sem que se lhes tenha 
contestado esse direito. >> E~ta expressão parece 
dar a entender que se lhe!! quer privar de um 
direito de que estão de pllsse, concedido por algum 
acto l~gislMivo ; porém se se recorre á legislação 
que regula o exereici-l da medicina, vê·se que o 
decreto da creaçlo da antiga academia medi,}o
cirurgica estabeleceu duas classes de cirurgiões 
formados e outra dos cirurgiões approvados. Por 
esses estatutos que não foriio alterados senão 
em 1826 por uma lei passada no corpo legisla· 
tivo, alteração que não destruía a entidade de 
cirurgiões formados e cirurgiões simplesmente 
approvAdos, se exigio que para ser cirurgião for
mado dev~r-se-hia sflr approvado plenamente em 
todos os annos, e frequentarem o 4° e l)o anno e 
fazerem exame com distinrciio, para poderem ter 
a graduação de formado em cirurgia. Jã se vê que 
os simples cirurgiões são aquelles que não puderiio 
obter as approvações plenas, sem as quaea nio 
podião repetir o 4• e 5o anno. Alguns houve que 
tiverão essa approvação plena, e que por quaes· 
quer razões não cootil'luárão ; mas a lei niio olha 
para estas circumstancias casuaes. 

Dizia a antiga lei que os cirurgiões formados 
poderião curar de medicina on~e não houvesse 
medicos, e aos outros nem essa regalia dava. 
A lei de 9 de Setembro de 1826 diz que os cirur
giões formados poderíiio exercer medl~nJ e ~rur· 
gia ; e, quanto aos outroY, sóment.J licavM P.Çil,t· 
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tados para o ~xerc~~io da cirllr.gia. Ora, have!ido 
os simples Clrurg!Or'S requ~r~do ao senad.o a 
permissão de rxercer a mr.ldiC}na .co~o o:o cirur
giões formados, porque est~s. na~ twhao es.tudado 
materia nova, e que era ltlJUStiÇ>l proh;b1r-se a 
uns o que se permittia " outro~, por 1sso que 
os cirurgiões formados não tinhão estudado ma· 
teria nova, o senado foi mais adiante, e deu-lhes 
o que elles não pedião; isto é, que !Jssem 
doutores. Ora, dando-se aos cirurgiões approvado:~ 
o titulo de doutor, segue-~e que se fará grande 
injustiça po~do d~ lado o_s c!rurgiõ,·s forlllados 
4ue pela le1 têm Já autonsayao para exercer a 
111edicina, neg.1ndo-se:lhes o btulo de. d?utor. Por 
consequencia o proJ.;cto envolve tn]usttça, e 
inju,tiça grave. 

Entendo pois que não póde passar sem urna 
emenda que deixe em pé o direito aJquirido pelos 
outros. Assim se concederá o que elles realm~nte 
pedirão, porque ell<!S nilo pedirão ser. ~outores, 
mas sim permissão do exercer a med1c10a como 
os cirurgiões formados, por isso que_ estes ~a 
repetição do 4o e 5• anno nã·1 estudárao matena 
nova con1o j:i disse, o que é verdade. Entendo 
que é de ~umma justiça permitti:·lbes o exercício 
da tlledicina, por isso que é aqmllo para que ~e 
achiio mais habilitados, pr.rque realmente s~o 
medicas e medicos muitos babeis, e pelo contrano 
nã•' são cirurgiões senão mui poucos. 

Reservo·me p·ara em outra occasiào ufferi3Cer uma 
emen:la a respeito, porém se alguem tomar a 
palavra para defender o projecto tal qual se acha, 
eu não cederei do direito que tenho de tornar a 
!aliar. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Meirelles: 
« O art. 1• substitua·se p.:lo seguinte: 
<< Os cirurgiões formados pelas antigas acade

mias medico-cirurgicas serão doutores em medicina 
de~10is d~ sustentt~ção de tbeses perante qualquer 
das escolas de medicina do imperio. 

« Paragrapho unico. Os cirurgiões appro-.;·ados, 
segundo o plano dos estudos das sobredi~as acade· 
mias ficão habil1tados para exerc~>rem hvremente 
qualquer dos rsmos1 da seieucia medica em to•1o o 
Brazil, sem dependencia de novo exame.-S. R. 

« Sala da camara dos deputados, 3 de Julho de 
1816.-S. de Meire•les. '~> 

O Sr. Moura Magalhãe•: -Eu me per
suadia que este projecto hoje não entraria em 
discussão, e P·)r isso não estou sufficientemente 
habilitado para contrariar as razões apresentadas 
pelo honrndo membro que acabou de fallar. Em 
outra occasião eu li um requerimento de vario~ 
cirurgiões approvados, em qo~ pedião a appro
vaçiio desta resolução, fundando-a<~ em razões 
muito solld11S para obterem esta dl,posição do 
corpo legislativo. De passagem direi que não 
vejo inconveniflnte nenhum em que a assembléa 
adapte inteiramente esta re~olução do senado, e 
que rejeite a emenda do nobre deputado, por· 
quanto tenho idéa d~ que estes cirurgiõ~~ appro
vados estndárão uas antigas academias medico
cirurgicas todas as materias que habilitão para 
exercer a medicina. Ora, creio que a emenda 
do nobre deputado quer de alguma maneira 
que sejão excluidos do titulo de medicina .••• 

Por ora não quero entrar em questão : pedi 
a palavra só para propõr o adiamento até amanhã, 
porque pára em meu poder uma representação 
de cirurgiões formados na ac~demia da cidade da 
Bahia, na qual pedem á assembléa igualmente a 
passagem integral desta resolução. Como eu não 
podia prevêr que este projecto entrava já. em 
discussão, peço á camara que fique e !la adi>lda até 
amanhã, para trazer o requerimento dos cirurgiõe& 
approvados da Bahia, os quaes reclamão igual· 
mente com os i!o .Rio de Janeiro esta medida. 

O Sa. JONQUEtru.:-A resolução tambem trata dos 
da Bahi~&. 

O Sa. M'lURA. MAGALHÃES :-Eu desejo que a 
carnara oLlça a representação dos cirurgiões ap
provados dà B.1hía, qual exi~te em meu poder, 
para pesar a~ razões em f!Ue ella Se fur.da, e ver 
então se esta resolução do senado se fu.uda ou não 
em justiça. 

0 ::la. ROD!tlGUE» DOS SANTOS:-Apoio o adia
mento do nobre dep<ttado : desejo tambem que a 
camara examine a sangu.; fl'io o negocio. 

E' apoiado e approva i o o adiamento. 

PARECER SOBRE MANOEL LOPES DE SOUZA 

E<1tra em discussão o parecer adiado da com· 
mL<sâo •le ju~tiça civil qn~ manda devolver ao 
gov •rno para que faça justiça o requerimento de 
Manoel L•1pes de Souza, esc1·ivão do5 feitos e 
execução da fazemda publica, com as emend11s 
apoiadas. 

O SI.". Souza Fran<-a:-A questão de que 
se trata é a execução da uma lei. A parte 
queiX>l·se de que o ~ovP-rno lh'a não cumprio; 
e curno é pois qu.e o corpo legislativo ha de 
deliberar sobre um tal r<'quP.rimento sem ouvir 
o governo por inf,Jrmaçãu ? E' esta a r!tzão porque 
ap1·esento3i a minha emenda ao parecer, exigindo 
informações do governo ; elle dirá ao corpo le
gislativo os motivos q <lA tevd para obrar contra a 
pretenção do supplieante. 

O p:uecer é rejeitat.lll, prejudicada a emenda do 
Sr. Alencar, e approvadil a do 81·. Souz•l França 
que diz: 

« Que se peção informações ao governo sobre 
o requerimento do supplicante, declarando o modo 
por que o mesmo governu entendeu a lei que 
creou ou restaheleceu o officio de escrivão pri
vativo da fazenda. » 

PA.RECER SOBRE .1. JUBIZ.A.ÇÃO DO PA.DRE TILBURY 

Entra em discussão o parecer a di a do da con=
missão de pensões e ordBnados oue não approva 
11 jubilação concedida a<} padre Gllil hermil Paulo 
Tilbury pelo decr-:to de 22 de Abril d6 1841. 

o Sr. Ferreira Penna: -Quando se leu 
pela primeira vez este parecer, eu pude apenas 
ouvir a FUa conclusão ; e percebendo que tinha 
por fim annullar ·um decreto do governo, julguei 
que a questão merecia mais algum exame, por 
estar p~rsuadido que o l!;overno nunca expede 
decretos que se não f•mdem em razões mais ou 
menos attendiveis ; pedi pvr tanto a palavra para 
~ue ficasse adiado. 

Ainda não ex:arnir1ei todos os documentos por 
não prever que este objecto poderia ser dis
cutido hoja ; mas os que aca t.o de ler neste 
mesmo momento fornecem-me sufficientes razões 
para que eu discrepe do 70to da illustre com
missão. 

Delles consta: 1•, que o padre Guilherme Paulo 
Tilbury obtE>ve em 1821, por alvarà do principa 
regente. n propriedade da cadeira publi.ca de 
inglt>Z desta cõrte; 2•. que, tendo sido mestre 
do Sr. D. Pedro I, tambem o era ultimamente 
de S. M. o actual imperador e das princezas 
suas augustas irmãs; 3•, que tanto. da c~d~ira 
publica como do emprego do paço, f01 dem1tt1do, 
em Julho de 1831, por simples avisos da secre
taria de estado dos negocios do imperio ; 4o, 
que, tendo cvustantemente reclamado contra 
estes actos, obtevd afinal a sua reintegração e 
jubilação na cadeira, com o mesmo ordenado de 
400$, por decreto de 22 de Abril de 1841, depois 
de ouvido o procurador da corôa, cujQ parecer 
passo a ler, porque resume toda a questão. (L~.) 

E' este pois o decreto que a illustre eommissão 
de pensões e ordenaJos entende que deve ser 
reprovado. Se se attende á. n~&tureza do emprego, 
vê-se que era vital.icio, e que se achava com-
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pelentemente conferido ao padre Tilbury, que 
oão po<iia ser delle privado sen:io por s ent~ nç 'l 
conforme a lP-gislação em vigor ; mas tal sentença 
não houve, nem no a~to da demi~são se lbe nota 
falta alguma no cumprimento de s.~us dev~>res. 
Parece que tal demiRsào fui motivada por meras 
suspeitas, filhas da effervesctlncia política que 
t·ra propria da época da abdicação. suspeitas 
que, longll dd serem co11firmadas, farão con:>tan
t~mente desm eutidas pPlo comportamento regular 
e louvavel do padre Tilbmy; e o mesmo pretext·l 
que entiio se nll ~gou de ser elle estrang~iro 
desappareceu à vista tla sua carta de naturalisaçào, 
que é de data muito anterior á demissiio. 

Estando pois dr.monstrado que o padre Tilbury 
· fora illegal e arbitrllriamente privado d~ um 

emprego vitulicio, pedia a justiça que elle fosse 
restituído !lO gozo de seus direi tos; e se a cadeira 
ainda e~tivesse vaga, nada haveria mais facil 
e regular Jo que fazêl-(l continuar no seu exercício; 
mas, com•• já se acha;;se conferida a outro 
professor, entendeu o governo que devia reparar 
o damno causado jubilando-o com o seu ordenado. 

Diz a illustre commissão que dez annos de 
magisterio que teve o padre Tilbury não dão 
direito á jubilação com o ordenado por inteiro, 
e eu não a contesto nests parte, porque >lei que 
a lei exige expressamente um maior prazo; mas 
tambem observarei que, ainda não se attendendo 
á natureza cos serviços por elle prestados como 
mestre da familia imperial, que aliás são dignos 
de especial consideração, ainda não se levando 
em conta (como pede a equidade) o J?rejuizo q11e 
elle tem soffndo com a cessação dos seus venci· 
mentos descte 1831, potier-se-.hia modificar o decreto 
dajnbilação, reduzindo o ordenado a urna quantia 
correspondente aos annos de eft'ectivo exercício, 
como se tem praticado a respeito de muitos outros 
empregados. Ainda assim ficaria elle muito pre
judicado em seus interesses; ma!. dar-se·lhe-hill 
ao menos uma prova de que o corpo legislativo 
reconhece o direito em que se funda a sua recla· 
mação. 

Se, além de;;tas razões, eu attendo â posição 
pessoal do padrll Tilburv, aos bons serviços 
por elle prestados no ensino da mocidade, tanto 
publica com., particularmente, é. sua invariavel 
conducta civil e r~ligiosa, que o tornão digno 
da consideração e estima de quantos o conhecem, 
e finalmente a idade avançada em que se acha, 
cada vez mais me confirmo na opinião de que não 
devemos negar·lhe essa pequena. remuneração 
que lhe foi concedida pelo governo. Voto contra 
o parecer da commissão. 

O Sr. Sou..-.a. França.:-Sr. presidente, a 
c<>mmissão tem muita razão no parecer. Ella diz 
que este professor não tem mais de dez aonos 
de serviço. A sua demissão foi-lhe dada pelo 
governo, tRlvez indevidamente ; mas isso não 
importa a questão : o que nos cumpre é averigu'lr 
se é fundada em ju~tiça a jubilação de um professor 
que só conta dez annos de exercício, pela simples 
razão de uma demissão, talvez injusta, que o 
governo lhe deu: eu entendo que não. Se nppro· 
varmos esta jubilação extraordiuaria, logo após 
virão outros rGquerime tos invocar o seu exemplo, 
e ter& o thesouro publico de pagar as culpas dos 
ministros que demittem indevidamente os servi· 
dores do estado, o que é conclusão desarrazoada. 
Eu seria o primeir.> então que reclamasse em 
me11 favor um tal precedente: f11i aposentado sem 
o ~edir, e sem haver motivo para isso ; tiquei 
reduzido a 1:0008 de ordenado, e indevidamente, 
ll até hoje me não queixei nem pedi indemnisações 
p~la malversação do ministro que me aposentou. 

.Se os nobres deputados achão justo que o the· 
souro pague taes malversações do goyerno, v.:>tem 
contra o parecer, e amRnhã farei tambem o meu 
·requerimento para ser indemnisado dos veocimen· 

tos que perdi pela apo3e ntadoria injusta com 
que me obsequiárão. Voto p ·Jis pelo parecer da 
commissão, porqne um professor com d~>z annos 
de serviço não está em condição de ser j11bilado. 

.Julgada a mataria discutida, é approvado o 
pa rtlcer. 

l'ABEC!::~ S<:>BRE LOTERIA~ PARA UBA.TUBA 

Entra em discussão o parecer adiado d,l com
missão de fazenda sobre a representação da camara 
municipal da villa de Ubatuba, província de S. 
Paulo, em que pede permissã'l para fazer correr 
na córte varias loterias que lhe forão concedidas 
pela respectiva assembléa provincial, sendo a 
commissão de parecer que se não devem extra· 
hir na córte outras loterias stlnão as concedidas 
pela assembtéa geral. 

O Sa. lo SECRTARIO declar~ que este parecGr 
ficou adiado, por pedir a palavra o Sr. Nanes 
MacLado. 

O SR. PBESIDENT~~:-0 Sr. Nunes Machado tem a 
P'•lavra. 

ALGuNs SENHORE>:-0 Sr. Nunes Machado não 
está na casa. 

o Sr. R.odrl~ues dos Santos:-Sr. pre
sidente, não poria embaraço algum á approvação 
deste parecer, se por ventura eu não encontrasse 
exemplos de concessões semelhantes a favor de 
outras províncias. Ainda ha pouco vi annunciar-se 
a extracção de uma loteria em beneficio de uma 
matriz no Ceará. 

Ora, se a assembléa geral tem concedido loterias 
a beneficio de uma edificação de interesse tão 
local, porque não quer fazer uma concessão muito 
menor a fav or de uma villa de S . Paulo ? Digo 
muito menor, porque esta municipalidade não 
pede q11e a ass11mbléa geral lhe conceda um& 
loteria, mas simplesmente que lhe faculte a 
extracção na cõrte de uma que lhe foi concedida 
pela assembléa provicial. Tendo-se feito um favor 
semelhante a outras provincias, não vejo razão 
para que se não faça tambem a esta. 

Não me Importa a Cl)nsideração de que outras 
provinch;; virâõ pedir o mesmo favor: eu hei de 
votar por todas as concessões identicas que se 
propuzerem a favor das outras províncias. 

Dir-se· ha que ae ioutilisão assi ro as loterias, 
mas com isso não me embaraço. Eu desejaria 
que elhs se tornRssem illusorias, jâ que não 
posso annullar todas: minha. opinião é que não 
houvAsse uma só no paiz . Portanto este argumento 
contra mim não pó·ie prevalecer . o resultado da 
extincção de taea concessõea Cosse a inutilisação 
da11 loterias, nál) me magoava; eu achava que 
era isso urna vantagem para a moral publica. 
Hei do pois votar contra o parecer porque acho 
nelle uma falta de equidade, uma falta de igual· 
dade de tratamento para com as províncias, 
quando se nega a uma aquillo mesmo que se tem 
concedido a outras. 

o Sr. Souza França.: -Senhores, este 
negocio é mais cornplicado do que parece á pri· 
meira vista. Algumas veze11 se concedem loterias 
a favor de em prezas publiC:lS.Ora, o concessionario 
de uma loteria a favor de qualquer em preza adianta 
talvez despezas contando com producto da meema 
loteria ; e convirl que depois ae lhe dUilculte a 
reapecliva extracçlo por outra• loterias de novo 
concedidas t O beneficio em tal cuo tornar·IB·ha 
um mal pelo damno emergen\e da demora. Por 
isso voto contra e11tas interealaçiSea de loterias de 
outras províncias que hajão de tomar a vez da 
extracção ás concedidas para a cõrte e província 
do Rio de Janeiro. E~tas concessões podem occa
sionar prejuízo de terceiro, como no caso dos 
emp.-ezarios de . ~ue tenho fallado. 
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O Sr. Rodr1~:ues dos Santos:-Sr. pre

si·:lentil, eu não posso deixar de continuar a votar 
contra o parecer. Conve:~bo em que existào muitas 
loterias concedidas a favor de emprezas publica>~, 
mas tambem julgo que éc~rto e inquestionavel que 
por mais lu terias que se coneeJão nunca deixará. de 
extrahir annualmeute um ct:rto numero ; o que acon
tecerá é que a:> ultimas hão de e~perar que venba 
occasião de serem t-xtrabidas,mlls isto mio prejudica 
as outras que estão em anclameoto. Por isso, embora 
tenha algum valor a objeccão do nobr<l deputado 
pdo Rio de Janeiro. não deve ter tanta iwportan
cia, que por si só importe ou. determine a appro
vaçào do parecer. 

Além do argumeotQ que produzi apresentando a 
coucessão feita a favor do Ceará. trarei ainda 
outro facto mais recente. Autorisou se no anno 
passado . a extra::çào de uma loteria aqui na 
cõrt~, que ti11ba sido concedida pela a,;sembléa 
provincial de Minas Geraes, em beneficio não sei 
de quem, cuja caaa t1nba sido incendiada. 

UM Sa. DEPUTADO:-Cahio no ~enado. 
O Sa. RoDRIGUEs Dos SANTos: -Não me importo 

com et~te argumento, mas com a votação da 
camara dos Srs. deputados, porque não fallo no 
senado ; quando fallasse no senado invocaria outras 
r1wí'ies. Fallando na camara dos deputados, e v.;ndo 
que ella concedeu a extracção de loterias na cõrte, 
não a f,,vor de qualquer empreza publica, mas 
a favor .je um individuo, acho que com 111ais razão 
deve cunct>der o mesrno favor em beneficio d<~. 
edificação de uma matriz. que sempre pócle produzir 
algum bem pelo lado do esplendor do culto. q11e 
é certamente objecto de muito interesse. Por isso 
hei dn continuar a votar contra o parecer. 

O Sa. PuESID!i:N'l'E:-Fica a discussão encerrada 
por não haver casa para se votar. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e meia. 

Se111s6o em 8 de Jqlbo 

PR&SIDENCU. DO SR. MUNIZ TAVA.llES 

Suu~o.- Expedieote.-Re(orma da constitui· 
ç/Jo. Discurso do Sr. Antllo. Loterias para 
Ubatuba. - Creacão de bispados. Discursos 
dos Srs. Sou.a-a Martins, Lopes Gama, Vieira 
da Ct.'nha, Nunet" Machado, OlitJeira Bello, 
Viltl!G TGllares, Marinho e bispo capellc:lo · 
mdr. 

A's 10 horas e tres quartos da manhã abre·ae 
a sessão, lê-sG e approva·se a aeta da anteee· 
dente. 

EXPEDIENTE 

Um offieio do Sr. ministro do imperlo, remet
tendo a cópia do decreto que concede a lgnacio 
Pedro de Santa Barbara, soldado do corpo de policia 
de Sergipe, a p~nsão annual de 92SOOO.- A' com
missão de peosõeB e ordenados. 
· Outro do mesmo ministro, participando que. na 
dat~ de 8 do corrente mez, se expedirão as eon· 
ven1entes ordan'l afim de que a camara municipal 
da cidade de S. Paulo paase o competente diplom~~o 
ao e_upplente por aquella província Feliclo Pinto 
de Mendonça e Castro. -Fica a camara intei
rada. 

Outro do Sr. ministro da fazenda, enviando o 
dec~eto de 11 de ~aio ultimo. pelo qual foi con· 
cedtda a José Lutz da Rocha a aposentadoria 
que pedio no lugar de porteiro da tbesuraria da 
província do Rio Grande do Norte. -A' commiss!i.o 
de pensões e ordenados. 

Do 1• secretario do senado, participando que o 
senado adaptou, afim de ser envhda á sancção 

imperial, a resolução que approva a pensão con
ceclid~ ao capitão Manoel Francisco AI ves.- Fica 
a camara iuteicada. 

Outro do mesmo secret~rio, rem ettendo a emenda 
feita e approvada pelo senado á proposição que 
d1spensa ll$ leis de arnartiução •Jm favvr de 
vari .,s corpvra~.ões de mio mvrta .- A imprimir. 

l<"'ít:~:-se menção de um officio de J. D. Sturz, 
dirigido aos membros da illustr<l commissào de 
instrucçiio publica. acompanhado de um index de 
livros e clissclrtaçõ~:;. contiJos em duas caixas e 
dous embrull.los, os quaes vêm de Ham!Jurgo.-
A' commissào de instrucção publica. · 

Não ha mais expediente. 
Jutgo~.-se objecto de deliberação e vão o. imprimir 

as seguintes resoluções : 
,, A' commistõão de fazenda foi presente o reque· 

rimento em que Francisco Fernandes de Matt•>s, 
solicitador dos feitos da fazenda da provincia da 
B .. hia, pede que o seu ordenndo seja a met:ide 
do que tem o procurador-fiscal da thesouraria 
rl:lspectiva, accrescida a gratificação que lhe con
cedeu o art. 8• d:\ lei n. 242 de 29 de Novembro 
de 1~41, e não a simples metade do ordanado, 
que anteriormente percebia o procurador·ftscal, 
e mais que lhe seja restituída a quantia que 
repoz, por ordem do tribunal do thesouro publico 
nacionaL 

" Dos documentos que o supplicante apresenta, 
vê-se que tondo-se-lhe marcado o ordonado se
gundo a intelligencla mais ampla do art. 9o da 
citada lui, isto é. a metaie dns vencimentos que 
com a nov11 gratificação ficou percebendo o pro
curador fiscal, se mandotl depois por ordem do 
tribunal do thesouro publico naeional de 5 de 
Agusto de 1843, que o ordenado se contasse se
gundo a intelligencia restricta da lei, e que o 
supplicante restituísse o excesso que tivesse rece· 
bido. 

a A commissão de fazenda desejando !lliás 
acon~panhar o tbescuro publico nacion<\l nos esfor
ç.~s que raz para a reducç~o da!! despezt~s. publicas. 
nao póJe comtudo ass~:~nt1r á mtelhgencta ·que dá 
a lei citada, visto que mandando ella da.r ao 
solicitador dos leitos da fazenda, nas provi11cias 
em que haja relação, a metade dos vencirncntos, 
e ui\o do ordenado que tenhão os procuradores 
fi$caes, e havendo já., n•> artigo antecedente 
elevado os vencimentos daquclles, deve entender
se que no art. 9o em que marca os ordenados 
dos solicitadores de fazenda. se refere á metade 
dos vencitnentos, que acabava de lixar aos pro· 
curadores llscaes, e não á metade do ordenadc> 
que anteriormeute tinhiío. Segundo estes prin
cípios é a comnüssiio de parecer que se adapte 
a seguinte re~olução : 

a Artigo unico. O ordenado que compete aos 
solicitadore~ dos f'litos da fazenda nas províncias, 
em que lhes é fixada uma quota correspondente 
aos vencimentos dos procuradores fiscaes das 
thesourarías, deve ser regulado pelos vencimentos, 
que a estes cc>mpete como procuradores liscaes, e 
dos feitos Ja fazenda. ficando assim entendido o 
nrt. 9o da lei n. 242 de 29 de Novembro de 
:i8U. 

« Sala das se!lsões da camara dos deputados, 
8 de Julho de 18t6.-Sou;a Franca.-S. Mar· 
tin.f. » 

« A commissão de pensões e ordenados examinou 
os documentos que acompanhão o decreto de 29 
de Julho do anno proximo passado, pelo qual foi 
aposentado José Ferreira M.t~ssar.lnduba no lugar 
de escri-vão do a'l.moxarif>tdO do arsenal de guerra 
da pl'ovincia •:ia Bahia. com o respectivo ordenado; 
e como pelos tnõsmos documentos se verifica que 
o agraciado, contando mais de trinta annos de 
serviço, se . acha impos~ibilitado de continuar a 
prestai-o por seu estado valetudinario, entende 



Câmara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 15:04- Página 2 de 18 

SESSÃO EM ~ DE JULHO DE 18~6 . 103 
a comm1seao qua deve set approvada a mercê, 
e para esse fim off'erece a seguinte resolução : 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria 

concedida por decreto de 29 de Julho de 18!5 a 
José Ferreira M11ssaranduba, escrivão do almo· 
xarifado do arsenal de guerra da prvvincia da 
Bahia, com o respectivo ordenado . 

«Paço da camara dos deputados, 8 Je Tulho 
de 1846.-M. J. Valdétaro.-T. A. de Alvarenga. 
-Pei:J;oto de Brito. » 

Entra em discussão o seguinte parecer: 
« O vigario collado da parochia de N<Jssa Se· 

nhora da Assumpção da villa V1çosa da província 
do Ceará, representa á assembléa geral o estado 
de penuria em que se acha a sua igreja, tão 
arruinada, que ameaça desmoronar-se, sem meios 
de poder reparar os estragos do templo, em 
razão da pobreza dos habitantes da sua parochia, 
quasi geralmt>nte índios aldêados; ao passo que 
esta parochia possuis um soffrivel patrimonio 
de tres fazendas de gados, cuj~as rendas poderião 
chegar para os concertos do templo e outros 
serviços da sua igreja, se dellas não tivesse 
sitlo esbulhada por uma lei provincial daquella 
provincia, de data de 27 de Agosto de 1837. 

« A assembléa provincial, não He sabe bem por 
que principio de direito, determinou que ag ditas 
fazendas denominadas T1aía, Embueira e Petinga 
foRsem arrematadas, e o seu producto recolhido 
á thesouraria provincial Í<Jsse applicado á,; pre· 
cisões da igreja : mas além de incompetente e 
illegal. uma semelhante resolução, nunca o pro
dueto da arrematação teve npplicação alguma em 
beneficio da refarida igreja. 

« Outra lei provincial daquella província de 
10 de Dezembl'o de 18!2 revogou a primeira, e 
mandou que se restituísse as ditas fazendas ao 
patrimonio da igreja, indemnisando-se o llctual 
possuidor do preço da arrdmatação por que as 
comprou. Mas como a assembléa proviocil\l não 
tem tido nnnc11 dinheiros disponi v eis para e>~ ta 
Jndemnisaçào, inda o arrematante se ach11 na 
posse das ditas fazendas, da qual é muito pro
vavel que não queira ceder, emquaoto não receber 
a indel[lnisação que lhe é devida; e que a as· 
sembléa provincial não poderá tão cedo r<!stituir, 
á vista do daficit continao das suas rendas par•1 
as applicações mais urgentes e necessarias de 
que não pó.Je prescinr:lir. 

« A commissiio de faz enda à vista das allegações 
da sobreJita representação, não póde deixar de 
reconht~cer que a l~i da as>~embléa provínci1d de 
27 do Agosto de 1837 6 incon8titucional; porque 
a assembléa não podill. legislar sobre a proprie· 
dade do patrimonio da dita igreja para o applicar 
a outros fins, uma vez que não era proprio 
provincial sobre os quaes sómente lbe compete 
legi;;lar. Assim já em 18!3 um parecer da com· 
missão d&s assembléas províncias desta camara, 
propôz a revogayào da dita lei provincial do 
ve .. ra, em um projecto de resoluçã() de data de 
7 de Agosto do dito anno, o qual ainda não foi 
discutido. por isso a co:nmissào é de parecer que 
o dito projecto de resolução entre em discudsào; 
ficando assim providenciado o mal de que se 
queixa o representante. 

" Paço dü camara doa <leput11dos, em 2 de 
Julho de 18!6.-Souza Martins.-Mariz.-Sou.za 
Franco. JJ 

O Sa. P. DE ALENCAR (pela o1·dem) dedeja que 
se faça sciente de qual é o proj<Jcto a que o 
parecer se refere, para que com conhecime~to_ de 
cau:;a se possa approvar o parecer da comm1ssao ; 
aliàs, votar-se-ha sobre um mataria que n_ão é de 
pouca importancia sem se saber como. 

O SJI. PBESIDENTE :-O projecto se acha im-

pre~so : quando se tratar delle, ver-se-ha a sua 
rnateria. 

O parecer é approvado. 

REFORMA DA CONSTITOIÇiO 

o Sr. Antão:- Pedi a palavra, Sr. presi
dente, para mandar A mesa uma moção que ha 
tanto tempo serla conveniente apresentar. Ella 
versa sobre os melhoramentos que JUlgo necessario 
adoptar-se no systema eleitoral. · 

Sabe a casa que uma lei de eleições foi con
feccionada nesta camara, que, sendo levada ao 
senado, tem alli sido approvada com alFumas 
modificações, e que terá de vir para aqui, afim 
de receber a ultima decisão •.. 

O Sa. PaESID&NTE : -Queira dizer o nobre de
plltado se o que vai apresentar é projecto, indi· 
c:~çlio ou requerime •• to. 

O Sa. ANTÃo : - E' uma proposição para a 
reforma da constituição. 

O SR. PaESIDENTI!: : - Segundo o regimento, o 
dia de sabbado é o destinado para se offerecem 
projecto e indicações ; por isso pôde o nobre 
deputado reservar o que tem de apresentar para 
esse dia. 

O Sa. ANTio :-Se é preciso pedir a urgencia 
para apresentar a minha proposição, eu a peço. 

A urgencia é apoiada, e sem debate appro
vada. 

o Sr. Antão :-Eu dizia, Sr. presidente, que, 
tendo sido adoptado na camara dos Srs. deputados 
um projecto de lei sobre eleições, tendo sido 
approvndo este projecto no senado com algumas 
modillcações, eu entendia que não podia deixar 
de apresantar deqde já na casa a minha opinião 
a respeito das vantagens que se podem esperar 
desta lei. Embora este projecto apresente alguns 
melhoramentos, elles não l;iiO sufli.cientes para 
tornar real o systema eleitoral no paiz ; e por 
isso julguei que devia apresentar a minha opinião 
á camarll a este respeito, e o faço apresentando 
uma proposta para ~er reformada a constituição 
do estado nos artigos que vedão na actualidade o 
melhoramentu do systema eleitoral. 

Eu entendo, Sr. presidente, que o systema das 
eleições indirectas, prescripto na constituição, e 
que não póde ser alterado sem uma reforma, 
e;nbaraça·nos de ter uma lei eleitoral completa. 
Nós podemos de presente melhorar alguma cousa 
o syste:ua das eleições no processll das eleições 
ind~re..:tas ; mas não podemos melhorar no fundo, 
na substancia o systema de eieiçõ~s ; e eu en · 
t endo que só poderemos obter este melhoramento 
com as eleiçõõs directas (apoiados), chamando a 
tomar parte na eleição dos deput~dos todos os 
cidadãos que são capazes de votar e ser eleitores. 
O systema de eleições dire.:tlls me parece, não 
só •uais liberal do que o systema de eleições 
indirectas, como o unico que póde dar a expressão 
legitima do paiz. (Apoiados.) Sendo assim, vou 
fazer a proposição para se reformar a constituição 
na9.u~>lles artigos em que t~m estabelecido as 
eleJçÕ<ls indirectas. 

Eu entendo tambem, Sr. presidente, que os 
diff'erentes interesses da !!Ociedade, os diff'erentes 
interesses das localidades não poiem bem ser 
r1•presentados no corpo legislativo sem que refor· 
memos a con•tituição na parte que estabelece 
a eleição por pruviuci11 : julgo que o ~y>~tema 
de eleiçt\o por circulas eleitoraes, onde venhão 
representantes <1e cada um destes círculos, é 
mtllboramento indispensavel ao systema eleitoral. 
(Apoiadol.) Proponho portauto a reforma da. 
constituição nos artigos em que eRtabelece uma 
doutrina contraria. 

Finalmenj.e julgo que as habilita~ões pre· 
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seriptas na constituição e as incompatibilidades 
ahi marcadas para os cargos de deputado e 
senador merecem ainda algum desenvolvimento. 
Fallo a respeito dos alt'ls funccionarios do estado, 
que nã.o devem ser vetados naquelles círculos 
em que têm jurisdicção ; os juizes de direito, por 
exemplo, nos círculos em que exercem a sua 
jurisdicçãô não devem ser votados, podendo-o 
ser em outros círculos ; o met~mo a respeito dos 
presidentes e outros funccionarios publicas de 
alta gerarchia. Como se disse nest.a casa que 
esta disposição não podia entrar n'uma lei elei· 
toral sem a reforma da constituição, proponho 
tambem a reforma da constituição nestes ar· 
tigos. 

Eu peço á camara que me acredite o mais 
sincero que é possível, quando aprcsentl) estas 
proposiçõos. Eu desejo de todo o meu coração 
que o systema representativo seja uma realidade 
no meu paiz ; !! como entendo que isto não se 
poder& conseguir sem todos os melhoramentos 
necessarios n:\ lei eleitoral. reclamo da camara 
toda a sua coadjuvação para que esta proposta 
seja adoptada afim de que possamos autorisar 
aos eleitores ao dar podere!! especiaes para que a. 
constituição se reforme naquelles artigos am que 
encontramos embanços pan formar . uma lei 
eleitoral comtJleta. 

E' lida a seguinte proposição do nobre depu
tado: 

a Proponho, em conformidada do art. 174 da 
constituição do imperio, a reforma Jo~ seguintes 
artigos da mesma. 

« Do art. 90 para o dm de serem as nomea
ções de deputados e senadores e deputados provin
ciaes ás aseembléas provlnciaes feitas por eleições 
directas. 

a Dos arts. 45, 91, ~. 93, 9!, 95 para o fim de 
se fixar maior renda necessaria para ser eleitor, 
deputado ou senador, e de se determinarem outras 
habilitações e incompatibilidades para exercer As 
ditas ft~ncções. 

c Dos arts. 40, 42, 44, e 9C: nara o de se 
-elegerem os deputados ás assemblÉias geral e 
proviociaes e os senadores por circules eleito
rasa. o 

O Sk. PaESIDENTE : - Na conformidade da 
coost\tuiçiio, a;t. li4. proposições desta natureza 
devem St!r Apoiada>~ pela terça parte dvs mijmbrvs 
preseutaa. 

Depold de apoiada pala terça parte, fica sobre 
a m~sa para ter o processo marc~:~do na consti· 
tuiçào. 

O Sa. lo S&CRETARIO (pelG ordem) lê un1 officio 
do Sr. ministro d11 justiça, padin<.lo dia e hora 
pa1·a apreseo;tar nma proposta do poder exe
cutivo. - E' d'!signRdn o dia 10 pelo nJeio 
dia. 

LOTERIAS PAaA UBATUBA 

O Sa. PaESID&'l\"T&! ·- Hontem ficou encerrad:1 
Q discussão do parecer da c::.,mmissão de fazenda 
sobre o requerimento da catnara municipal d.1 
Ubatuba ; não se procedeu á votação por falta 
de numero sutliciente de membros, o que agora 
passa se a fazer. 

O parec'lr é appro~ado depois de lido pelo Sr. to 
secretario. 

O Sr. Machado do ouvolra (depois de 
já annunciada a ordem do dia pel<l Sr. presi
dente) !-Eu peço a V. Ex. a rectificaçào da Vútaçào 
sobre esse parecer da cummissão, visto que alguns 
senhores não esta vão attentos. 

O Sa. PRESIDENTE : - A votação não pareceu 
duvidosa: a can1ara manifestou por mais de dons 
terços que tanto não era preciso, a sua opinião 
sobre ess6 parecer. 

O Sr. Rodrigues dos Santos:- E11 
est11va tão alheio á materia, que ap_ora é QUe 
sei que tratou·se da votação das lotaias a Uba
tuba, ácerca das quaes fallei hontem. Isto nio 
de s••rpreza ao menos para mim, porque, tendo 
e.u falln..to a este respeito na ultima parte da 
ordem do dia, hoje não vi unnuncit~.r·se a votação 
do uarecer. Confesso fruncamente a V. Ex. que 
com o susurro que ha na casa, e não :<endo 
ttl(!ito alta a voz de S . Ex., não pude perceber 
o que era que se tratava, e tanto que não sei como 
votei a este respeito. Peço pois a V. Ex., e creio 
posso fiizêl-o apoia.lo nos estylos d:~ casa, que 
rectifiq ue a votação 

O SR. PRESIDENTE: -Eu . não pnsso annuir ao 
que pede o Sr. deputado, porque, iodo pôr-se a 
votos o parecer da commissão, um Sr. deputado 
pedio a sua leitura. Esta leitura se fez em alta 
voz, e se os Srs. de!Jutados não estiverão attentos, 
eulpa não tenho disto. A votação nenhuma duvida 
oifereceu, e por isso não tem lugar a r.,ctificaçãC' 
que se pede. 

ORDEM DO DIA 

CREAÇÃO DE BISPADOS 

Continú.a a discussão do projecto n. 86, creando 
diversos bispados, e juntamente as emendas apoia
da~ em difi"erentes sessões. 

O Sr. Souza. l\1:artlns:-Eu pedi a palavra 
para sustentar o primeiro artigo do projecto tal 
qual se acha. 

Sr. presidente, não só não me opponho á creação 
de todos os bispados que se achão indicados no 
primeiro artigo do proJecto, mas ainda me acho 
disposto . a votar pel~ creaç:io de novos bispados 
no tmperto ••• 

O Sa. FRANco DE SA :-Sem pagamento. 
O SR. SouzA MA1<TINS: -Nunc<l se crearão bis

pados sem se dl\r congrua aos bispos. Se o nobre 
Jeputado entende qu'! a congrua dos bispos para 
os .1ovos bispados é um exces~o de dt>speZI\ con
demnavul ou censuravel nas circnmslane!as pre
sente5, peço-lhe quu r~fiicla sobre a ponderação 
d11 materia, quo refiicta que uiio 11ào as congrn .. s 
dad1t11 aos bispos dos nov.>s bispados que ""' hajào 
dd crear uo imp~rio que hlio de aggravar as 
dP.spezas do eMtado em comparação Jo:i immenso!l 
b•mefidos que da cn~nçà•> des~es novos bispado:~ 
têm <.111 resultar ao paiz. (.rtpoV.Zdos.) 

O Sn. F. DE SA: -A cam.,ra é que h a da pagar 
âs autoridaJos das cathe·lraes? 

O SR. S••UZA MARTINS: -0 nobre do>putado pa
reci! que faz a ,;ua objecçãu nà·J t:mto pela con~rua 
dos bispos, mas pela d.,spe:ta dos cabJdos. A este 
resptJito permitta-mll o nobre dtlputado que lhe 
diga que a creação dos bispos não envolv>l de 
necessidada acreaçào. dos cabidos, porque o nobrB 
deputado sabe qu., extstem actualmente no imperio 
Jous bispados que não têm ::abidos. Mas d"t.lo o 
caso que se julgue necessaria esta creação de 
cabidos para os novos bispados, devo lembrar 
que a despeza com esta creação nã.o é tão grande 
como se afigura &.:> nobre deputado, porque não é 
de neceRsidadd que os cabidos nos uovos bisp11dos 
sejào tão faustosos como os dos bispado~ exis
tentes. Creio que muitos reinos e cidades da 
cbristandRdc têm cabi!.i.os muito manos dispen
diosos do que são os cabidos actualmente do 
Brazil ; e _portanto essa difficuldade não é a <J.ne 
nos deve tmp!ldtr de fazermos ao paiz um benell.cio 
tão coosideravel como o que deve result.ar da 
creação de novos bispados. 

Sr. presidente, eu peço á camara que haja de 
considerar esta matf!ria com toda aquella madureza 
que ella merece. Eu ouço de todos os lados do 
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lmperio elevar-se um clamor contrn a immoralidade 
publica, contra o desprezo da religião; e qual 
será o meic de pôr obst:1culo a essa torrente de 
immora!idade ? Não pôde havP.r moral sem religião 
(apoiados) ; é sobre a religião que está estabelecida 
a base da n:oral publica ; não pôde haver religião 
ou pelo menos não pôde havet culto catholico 
bem regulado sem que Oll limites da jurisdicção 
das dioceses sejão taes que se possão prestar ao 
cumprimento dos variados deveres do culto e do 
ensino da mcral ~vangelica; emfim, sem que o 
prelado p(Jssa percorrer a sua diocese e visitar 
todos os seus vigarios frequentemente. (Apoiados.) 
CJmo é possível que em dioceses taes quaes 
existem no Brazil com mais de um milhão de 
habitantes, e com mais de 300 leguas de extensão, 
um prelado possa cumprir às obrigações que lhe 
incumbem os concilios P.cumenicos 't O ultimo 
concilio ecumenico, celebrado na christandade, o 
concilio tridentino, ordena expressamente que os 
prelados todos os annos hajão de visitar os seus 
bispados •... 

ALGUNS SENHORES:-Está em desuso a visita 
annual. 

0 Sa. SOUZA MARTINS:-Perdõdm-me OS nobres 
deputados e attendão á minha explicação : o 
conclave dos cardeaes, que foi nomeado pelo papa 
para interpretar as disposições do concilio t!"i· 
dentino, conheceu que ns dioceses da America erão 
muito vastas para que os bispos ns pudessem 
visitar no espaço de um anno, e então interpretou 
o artigo do concilio que ordena a :visita annual 
para as dioceses da Am<~rica, dando o espaço de 
tres annos aos bispos para correr e visitar os 
seus baop·•dos ; mas notem os nobres deputados 
que ainda tres annos não siio sufficientr.s para 
que um prelado no Brazil possa correr bispados 
tiio vastos como aquelllls que actualmente exis
tem. 

Eu notarei mais, senhores, que entre nós não 
só os blsp1dos são vastos, como as freguezias 
são muito extensas; é impossível que os parochos 
possão cumprir as obrigações que lhes incumbe 
a constituição do bispado c0m freguezias tão 
extensas, em territorio e em população como 
aquellas que actualmente existHm no Brazil. 
De certo tempo a esta parte tenho fdito o estudo 
da estatística das nações da Europa pelo que 
respeita á sua divisiio ecclesiastica, e vim no 
conhecimento que não ha paiz catholico, ao menos 
na Europa, cujo~ bispado~ sejiio tão vastos, cujas 
fre11uezias sejào tão populosas e extensas como 
no Drazil. Eu examinei a estatística de todas as 
monarchias da Europa que seguem o culto ca- -
tholico, e vi que aquellas que t111hào uma popu
lação igual á população do Brazil tinhão plllO 
menos qu~tro vezes mais dioceses que o Brazil 
tem actualmente. 

O Sa. WA....,DERLEY :- Será isto de vantagem 
para ellas. 

O Sa. SouzA MARTINS :-Vi igualmente que as 
suas freguezias ou parochias erão quatro ou cinco 
veze!; meno:~ ·populosas que o são as do Brazil. 
Por exemplo, Portugal creio que tem quatorze 
bispados, dous arc~ebispados e o patriarchado de 
Lisboa, ou todo, dezasete dioce>les, ao passo que 
tem m(•tade da populução que act•talmente p'lssue 
o Brazil, o qual apenas tem nove dioceses : o 
reino da Sardenha tem trinta e duo.::~ dioceses e 
a sua população é menor que a do Brazil, pois 
que apenas excede de quatro milhões : o reino 
de Napoles, em 1826, continha trinta e tres dioceses, 
e a população é equiparada á do Brazll, com pouc:t. 
differença, pois que nessa época era de 6,700,0()1) 
habitantes, segundo a autoridade de Casado Giral
des; na Irlanda ba cincoenta dioceses,_ vinte e 
cinco catholicas e vinte cinco protolstantea, e a 
Irlanda terá uwa população de nove milhões de 

TO:UO li 

habitantes : a França, que tem umn população 
de trinta e quatro milhões, conta oitenta dioceses; 
a H-:!spgnba. em 1820, continha cincoenta dioceses, 
segundo o mesmo autor, e uma população de 
treze milhões ; emfim todos os estados catholievs 
da Europa que têm uma população igual, maior 
ou menor que a do Brazil, proporcionalmente 
fallando, tem quatro ou cinco vezes mais dioceses 
que o Brazil. Se considerarmos agora a população 
das parochias, veremos que em Portugal, cuja 
população é de tres milhões de habitantes, ha 
perto de qu~tro mil pnrochias, segundo a estl.tistica 
de Mr. Balby, e o Br11zil com uma populaçiio 
dnbrt~da, apenas tem novecentas e trinta parochias. 
O termo médio da população de uma parochia no 
Brazi1, re_gula para mais de seis mil habitantes, 
e em Portugal de oitocentos a novecento3. Em 
França o termo médio da povoação das p:uochias 
regula por 1,200 habitantes. Na Hespanha é 
menor, e nos •Jutros estados catholicos o termo 
médio não excede a 1,300. 

Ouvi em um aparte a um nobre deputaelo dizer: 
-0 que resulta de que as outras nações tenhão 
maior oumero de bispados e parochias do que 
nós? Que beneficio vem da h i para o bom regi men do 
paiz-? Parece·me que é esta a interpretação obvia 
que se põde dar ao seu aparte. Sr. pn;sidente, 
o fim para que foi instituído o culto catholico 
foi para instruir o povo na moral da religião 
christã e nos dogmas clesta mesma religião ; e se 
as parochias forem tão vastas, tão popul•Jsas como 
o são as nossas, como será possível que os pa
rollhos p<>ssão cumprir os deveres que lhes são 
impostos pelo seu santo mioisterio 't Como será 
possível que um parocho haia de ensinar a dou· 
trina a todos os seus freguezes, haja de explicar
lhes o Evangelho, quando a sua parochia tem a 
di~tancia de 20 ou 30 leguas de diametro ? Como 
serà pos:>ivel que um bi3po possa verificar se os 
parochos cumprem com suas obrigações, quando 
não pôde visita!" frequentemente todas as parochias 
de seu bispado ? A religião catholica não póde 
ser entre nós ensinada, nem o povo pôde adquirir 
a moral que é inherente aos princípios desta re
ligião sem S$r instruido nos seus preceitos pelos 
seus respectivos pastores; porém como esta ins- • 
trueção .;e poderá dar, q11ando os bispados e as 
freguezias forem tão vastas como actualmente 
são? 

M•s tudo quanto tenho dito refere-se às consi
derações geNes a respeito da necessidade da 
creaçào de bispados ; agora quero converter as 
minhas observações particularmente àcerca do 
bispRdo que o projecto crêa na província do 

__ PJauhy:. . __ _ . . ... . . ----
Uma das emendas que estão sobre a mesa exclue 

a creação deste bispado. Sr. presidente, eu não 
desc•tbro razão sufficiente para isto ; a província 
do Piauhy conta hoje o triplo da população que 
tem a província de Matto·Grosso, que entretanto 
tem um bispado ha vinte e tantos annos. O Piauhy 
tem actualmente de 140 a 150,<'00 habitantes, 
quando a pnpulaçi'io de Matto-Grosso não chega 
a 50,000 habitantes. Debaixo pois da relação da 
população, não só esta provincia mer<ce a creação 
de um bispado, como que esta creação jil devia 
ter sido adoptada em época anterior, e sobre outras 
relações supponho qull nenhuma das províncias 
nas quaes o projectn crêa bispados se acha em 
ntlcessidade tão urgente como o Piauhy. E~t>l 
necessidade depende principalmente das difficulda· 
des que ha nas relações e communicações das 
,·arias parochias d~ província com a ca.pital da 
província do Maranhão, onie está a resid.,ncia 
do diocesano. A província do Piauhy está a HO 
leguas distante da capital do Maranhão, !sto é, 
a capital da província está nesta distancia cor
tando em linha rect'\; porque, se se quizer seguir 
as estradas, a distancia é muito maior. Porém 
os ultimos limites da província do Piauhy, que é 

14 
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0 município de Paranaguá, se. 11chão dista_ntes 
muito mai$ de 120 leguas da ctdade de Oeua~, 
capital do Piauhy, e regulão de _260 pat:a 2SO 
legu(ls distante da cidade do l\faranhao: as v1agens 
que so fazem da capital da província para o Ma· 
ranhão são muito demoradas em consequen:!a 
das más estrada!!, e ordinariamente não regulao 
menos de um mez msis ou menos. Ora, con~id~re 
agora a camara se alguma das outras provme~as 
pnra as quaes so propõe a . creação de bispad~s 
se achão nestas circumstanc1as. A communtcaçao 
do Rio Grande do Sul com a côrte ê hoje de oito 
dias com os vapores ; a commünicação entre 
Pernambuco e o Ceará se faz ainda mais rapida, 
porq11e é em dous ou tres dias. 

Eu convido ainda a attenção dos nobres depu· 
tados para um outro ponto que muito d~ve 
influir para docidir a creação do bispado do 
Píauhy. Uma das províncias que é_hoje men~s 
bem partilhada pelo lad_o da e~ucaçao, quer se1a 
educação meramente mstruct1va, . in~E:llectual, 
quer educa~ão religif:>sa, é_ sem <;lUVtda a do 
Piauhy. Alli os clertgos _sao mutto raros; o 
prelado é muitas vezes cb~1gado a n_on1ear cor:no 
encommendado o unico clengo que I:Xlste no dls
tricto ou no município, porque não ha onde 
escolher ; e frequent!'rnente est~s P.scolhlls n~o 
podem recahir em pes~oas suffi~1enteme21te habt
litadas pela sua moral1dade e mstrucçao para o 
santo ministerio que vüo exer,~er. Isto resulta 
principalmente de uão haver na provincia um 
prelado que pudesse de-baixo de sua~ vistas ins
tituir um seminado para a educaçao do clero 
da sua diocese e ordenação dos indivíduos ne· 
ces~arios para o regimen das parochias •. 

Notarei mais, Sr. presidente, que ex1stem na· 
quella província freguezins q11e têm cincoentn, 
sessenta, SAtenta leguas de diametro, extensão 
vastissima e com pQpulnçào nii.o pouco numeros>l. 
Muitas destas vastas freguezias têm districtos 
tão afastados da igreja matriz, que paasão-se 
annos sem que os parochos possã.o ir :visital-os 
para tlesobrigar os t!eus freguezes. D<thl resulta 
que a ignon10cia dos princ1píos da r!:ligiào christà 
e de sua moral santa é extraordinaria ; muitas 
tias pessoas residenteR mstes remontados dis· 
trictoa apenas têm leve tintura, leve conheci
mento) das Vllrtlndes essenciaes dn nossn ra
li~i>'io ; mas pelo que respeita ã moral evangelica 
nii.n têm noções al~-:umas recebidas do seu pastor, 
c apena-; muito fraca~ que conservão tradicional
meute de seus pais. 

Ora atlendenJo-se a e~ta grande dt,fici.mcia 
de inslrucçiio moral e religiosa, corno St! pc•derà 
negar a esta província um fi prelazia? Observe-se 
aindt\ que na província d~ ~inJlhy_ .a popul.açào
progrede n'uma· maneira mais rapida do que na 
maiúr parte das outras do im(ferio : a populílçào 
alli duplica no período de 26 ou 27 anno5, pe
riodo que não é regular nas mitis provindas ; 
onde o dobro se venfica umas em 32, outras em 
36 ou 40 annos. 

A unica objecção que se pôde produzir com 
alguma apparencia de validade contra tal creaçiio 
é o augmento da despeza, mns eu peço a 
attenção da <:amara para observar a quanto monta 
esta despeza. A congrua dos prelados é de 2:400S ; 
tres prelados novol! vêm a despenoier 7:2008. 
Ora, a camara, que na discussrlo do aninisterio 
dos estrangeiros votou 600:0008 para alimentar 
legações inuteis na Europa (apoiado3), ha de 
recusar hoje a creação de tres bispa.1os, para os 
quaes se augmentão 7:200S á despeza do orça· 
manto T Eu peço aos nobres deputados que ad· 
virtão que só a creaçiio ou manutenção de uma 
legação na Europa cu~ta o dobro ou o triplo 
da despeza que se tem de fazer com tres bispados 
no Brazil. Devo notar ainda que este augmento 
de despeza com legações que reputo um luxo 
desney~ssario, passou sem a mrnor r~ftexào, sem 

o menor escrupulo dos n11bres deputados que essa 
despeza votárào ; porque pois seremos agQra 
escrupulosos em vohr 1:1ma despeza da qual de· 
pende a reforma da moral publica, a instruc
ç:io religiosa nas províncias que nt'lis precisão 
delln '! 

Sr. presidente, é preciso que não tenhamos 
cabal conh~cimento do pP.ssimo estado da moral 
publica do imperio para recusarmos o nosso veto 
á lei q1te se acha em discQ~são .... 

O Sa. VILELLA. TAvARES:-E a creação de bis· 
pados é que nos meluorará ? 

O SR. SouzA M:ARTINs:-A ereação de bispados 
só por si não é bastante ; mas o que eu notarei 
ao nobre deputado é que sem isto não é possível 
esperar melhoramento de reforma na moral do 
povo. E' um dos meios que muito concorrerá 
para a reforma da moral publica, porque é in
dispensavel que o bispo possa conhecer o seu 
clero, pQssa poder apreciar ~ morigernção ~e cada 
um dos parochos da sua d10cese ; é preetso que 
ell~ crêe nl) Sdl seminario, á sua. vista e sob a 
inspecção, com educação inteirame~te religiosa, 
os mancebos que ass1m se preparao para um 
dia irem para as suas igrejas exercer o santo 
mi~J.i,.terio de parochos. Emquanto o clero dlls · 
tinado aos beneficios ecclesiasticos não fõr edu
cado no seminario, á vista e sob a inspecção 
do seu pr10lado, não é possível esperar rP.forma 
ou melhoramento nos costumes do clero, e con · 
seguintemente· nos costumes do povo, porque do 
clero é que depende essoncialmente a ref~rma 
da moral publica. (Apoiados.) Portanto, é mmha 
opinião que a creação de bispaJos só por si não 
ê bastante, ~nas é um do_s P.asso~ por on~e. d_e· 
vemos principiar : o pr1meuo e a subd1V1sao 
d•lS g-randes bispados e o seu provim~nto em 
varões de gra11de snber e de grandes VIrtudes ; 
segundo, a instituição de seminarios providos de 
bon{ mestres e bons est11dos em cada um dos 
bispa•i<>s; terceiro, a subdivisão das ~randes 
paro chias, para qu_e o~ parochos. possao bem 
cumprir as suas obngaçoes no enstno da moral 
evangelica aos menino~, aos escravos e aos 
ianorantes. A isto, ainoia accrescern outras muitas 
r~formas accessorias, porém, por aqui é que àe· 
1'emns principiar. 

:Nlas poder-se-ha dizer: - não é sõmente a dee
peza com a congrua dos prelados, é a que se tem 
de Ct1:.:er com os cabidos. -Senhores, as do:spezas 
com os cabid•lS actualmente correm por conta das 
províncias; mas :>e ellas tiverem de passar para 
o gQv~rno geral, no que estou de accõrdo, porque 
os cabidos lliiO accessorios das cathedraes. nem 
pór-isso dev•:remos dHix:u de votfl.r pelo projeeto; 
e . .;tas despezas não são tão consideraveis como se 
suppõll. Se acaso a camara se resolve~ a appro~·ar 
o art. 1•, eu me comprometto a apresentar uma 
emenda regulando o pessoal dos cabidos dos novos 
bispados, para que eete pessoal não seja tão 
oneroso como o das actuaE's dioceses, v1sto que 
isso não é necessario. A necessidade dos cabidos, 
segundo é geralmente admíttido p6lo direit,) ~ccle
siastico, é para q•1e sirva co~o de conselhe!ro do 
bispo no régimen da sua d10cc~! ; _mas 1oao ha 
precisão de que tlles conselhos seJ.aO ta~:> numerosos 
como sctualmente são em algumas d10ceses. Eu 
recordarei !i camara que, examinando no orç!-
mento da França o numero de conegcs que sao 
pagos pelo thesouro, ~i que. em relação ás dioceses 
que existem alll, c"'b1a 01to conegos para cada 
dioeesa ; entre nós regula pelo dobro. ou talvez 
mais, em algumas das uossas cathedraes. 

Sr. presidente, consultando a opinião de al· 
gumas pessoas entendidas na materi11, parece-me 
que toda a despeza com o pessoal de um cabido 
economicamente estabelecido não póLie exceder ~ 
5:000S •••• ou pouco mais ••.• 
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UM Sa. DEPUT.\DO:-Pela maneira por que estão 

11S congruas dos conegos ? ... 

O SR. SouzA MARTINS : - E' verdade , por essa 
maneira. Note a camara, que a~ congruas actual
mente estabdecitlas são se~n duvida pequenas, 
umas de 500$, outras de 400S e oulras ds 300fl; 
mas os conegus, geralmentfl fa.llando, têm van
tagens ncco;ssorias ; uus são vigarws , outros 
professores do semínario episcopal; por canse· 
quencia podem ficar cvm pequenas cougruas accu· 
mulantlo outros venciment•Js. E' de esp~rar que 
o,; prelados quando .aomeurem os couegos. visto 
que elles devem ser seus cOt.lselhci,.os, nowêem 
os clerigos mais iuslruiJos , e estes clerigos 
podem ao mesmo t,mpo :;er lente~ dos seus semi· 
nanos, o que é muito congenial com o emprego 
de conseH1~iros. Mas por ora não póde a discussão 
versar sobre este ponto, porque compete ás assem
bléas provinciaes marcar estas congruas ; ellas 
que as marquem ..•• 

O SR. V. TAVARE:>:-E ellas entendem que é 
de~peza g~ral, e entendem bem. 

O Sa. SouzA MARTINS : - Se as asso:mblé!.ls 
provinciaes entendbrem isto e assembl<ia geral se 
conformar, eu não me opponho a que passe a 
despeza com os cabidos para o corre geral. ••. 

O SR. v. TA.Vto.RES:-Já se oppôz. 
O Sa. SouzA. MA.RTtss : - Está engana·lo ; 

oppuz me ti. outra idéa, que era o pagamento das 
congruas dos vigarios e não a dos cabidos e 
seminarios. 

Eu farei mais um>~ observação sobre esta materia, 
visto que agora tratamos da creação de bispados, 
e que o que vou a dizer tem muita co-relação com 
esta creac;ão e com a rt~forma do clero e da moral, 
que é o seu fito principal. 

Senhores, o concilio tridentino ordena que se 
congreguem concilias nacionaes muitas vezes , 
creio que de tres em tres annos ••.• 

O SR. PRESIDENTE:- Queira o nobre deputado 
interromper o seu discurso emquantu se recebe o 
oSr. ministro da g11erra, que vem apre~ent ,tr uma 
proposta por parte do poder executivo. 

O Sa. Mr~rsTRO é recebido com as formalidades do 
eslylo, toma assento á. direita do Sr. presidente, 
e lê a s()guinte: 

PROPOSTA. 

u Auguslos e dignissimos senhores representao· 
tes da nação.- Sendo de reconhecida necessidade, 

____ e _muito .essencial á boa administração da justiça 
na distribuição dos premíos, fixar regtas certas, 
que além do merecimento pessoal possào dar di
reito ás recompensas, estimulando o brio militar, 
e afastar toda a idéa de parcialidade, e mesmo 
acutelar damnosos eventos de circumstancias;que 
sendo f,,voraveís a uns, são todavia prejudíciaes 
á outros. S. M. o Imperador desejando que sobre 
estas bases sejào feitas as .promoções dos officiaes 
das divr. rsas armas do exercito, houve por bem 
ordenar-me que em seu imperial nome apresentasse 
a e~ ta augusta camara a seguinte proposta: 

CAPITULO I 

Das promoc7Jes nas differentes af"mas do exercito 

« Art. t.o O a.ccesso aos postos de officiaes das 
differentes armas do exercito será gradual e suc
cesslvo desde alferes ou ~egundo-tenente até ma
rechal do exercito. 

« Art. 2.o As promoções serão geraes em cada 
uma das armas, a saber : no estado-maior da 
1• classe, 110 corpo de engenheiros, na arti.
lharia, na cavallaria, na infantaria, e no eatado
~aior da 2• classe : excetua-se porém a província 

u~ Matto-Grosso, que formará um d!!partamento 
m11itar d!stincLo paro1 as promoções até o posto de 
capitão, inclusive, nas armas de infantaria, caval
laria e artilharia. 

" Art. 3.• No estado-maior da 1• classe as 
prollloçõos serão feitas pelas regras seguintes : 

t< Si 1. • Os postos de alferes serão conferidos 
aos alf<lres-:\lumno>~ que tiverem concluído os t>·es 
primeiros annos de estudo:> do .:urso mathematico 
da escola milita r. 

" ~ 2.• 0d alferes uão passuráõ a tt>nente sem 
que tiejito approvadn . .; em tudos os anno~ do curso, 
para o estado-maio1·, e t~nhão completos dous 
anno,; naq u.;lle posto. 

" § 3.n Os tenenlf:S não passaráõ a capitães 
sem que tenhão s<nvido na qualide~de de addidos 
por espaço d~ tres ~nno~. a tillbtn· : um anno em 
alguns dos corpos ole infantaria, ou en1 um dos 
corpos de cavallaria, e finalmeute ouLro em um 
dos corpos de artilharia, devendo previamente 
ser approvados em exames praticas de evoluçõe:J 
destas lres armas. 

" § 4.• Os capilã~s passaráõ a majores, segund'> 
sua maior antiguidade , e depois de llaverem 
completado tres annos de serviço naquelle posto. 

« § 5 . 0 Do posto de major até o de coronel 
inclasive , prevalecerá a maior antig~idade , 
depoilil de haverem servido dous annos em cada 
posto. 

« Art. 4.o As promoções no ~orpo da engenheiros 
s~rão feitas pelas regras seguintes: 

<c:~ l.o Os postos de segundOti·tenentes serão 
conferidos aos a\feres·alumnos qutl tiverem con
cluído o curso mathematico da c~cola militar. 

u § 2.o Os segundos-tenentes não passaràõ a 
primeiro;·tenentes emquauto não tiverem concluído 
o curso de engenharia, e completado dous annos 
naquelle posto. 

« $ S.o 08 primeiro~·tenentes não passaráõ a 
capitães sem qu~ tenhdo si•Jo empregados por 
tempo de tres &nnos completos em trabalhos 
praticos de geodesia, bydraulica, fortificações, 
construcções de eatrada11 , pontes , a.queductos, 
levanttlmentos de plantns, qner trigonometrica· 
mente, quer a golpas de vista, etc. ; dev~ndo 
apresentar certificados autbentieos de aprovelta
mt>nto, passa.dos pelos chefes das commissõe>~, 
sob cujas ordens tiverem sirvido. O governo 
mandará fazer etrectiva esta disposição, designando 
as commissões em que devem ser empregados. 

u ~ 4.• Do pústo de capitão aLé o de coronel 
inclusive, os accessos serão conferido; , segundo 
a maior antiguidade, guardaudo·se os mesmos 
intervallos de tárripo que se acbão marl!ados para 
os acceasos d<'s of!iciaes do estado-maior da 1• 
classe de iguses postos. 

« Art. 5.• Nas promoções para a armo. de 
artilharia se observaráõ as regras seguintes: 

<< $ 1. o Os postos de segundos·tenentes serão 
conferidos em pri:neiro lugar aos alferes-alumnos, 
que tiverem completo.do os tres prin1eiros anuas 
do curso mathematico da escola militar ; e em 
segundo lugar .aos 1•• e 2•• cadetes, aos soldados 
particulares exercendo qualqu~r po:~to de official 
inferior, e aos of!icif!.es interiores, que além de 
approvados nos tres primeiros anuas do curso 
mathematico, tiverem boas inCormações dos res
pectivos C!omroandantes. 

u $ 2. 0 Os segundos-tenentes não passa.ráõ a 
primeiros-tenentes sem que teuhào concluído o 
curso de artilharia, e completado dous annos de 
serviço naquelie poa~o. _ _ 

« $ 3.o Os primetros-tenentes nao passari!.o. a 
capitães sem que tenhão servido por tempo de 
tres annos completos naquelle posto, sendo pre
viamente approvados em exames praticas. de 
nrtilharia, relativamente ao exercício das dtffe
rentes bocas de fogo, pontarias, tiros ao alvo, 
manobras de força, e de baterias de campanha, 
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de cavallaria e de infant~ria; e em administração 
esconomica de companàia. 

"§ 4.• Os capitães não passaráõ a majores 
sem que tenhão completado tres annos naquelle 
posto, e sejão approvados previamente em aJmi· 
nistração economica de corpos. 

" S) 5.o Do posto de major até o de coronel 
inclusive os accessos serão conferidos prevalecendo 
a maior antiguidade, e guardando-se os mesmo~ 
intervallos de tempo que se achão marcados para 
os accessos dos ofiiciaes do estado-maior da 1• 
classe em iguaes postos. 

« Art 6.o Nas promoções para 'lS armas de 
cavallaria e infantaria se observaráõ as regras 
seguintes : 

« S) 1. o Os postos de alferes serão conferidos 
em primeiro lugar aos alferes-alumnos, que tive
rem conclu;do o curso respectivo; em segundo 
lugar aos 1•• e 2•• cadetes, aos soldados particu
lares exercendo qualquer posto de official inferior, 
e aos officiaes inferiores, que, além de tr.rem 
concluído o •eferido curso, apresentarem boas 
informacões de seus commandantes. 

'' Si 2. o Os alferes passaráõ a tenentes por sua 
maior antiguidade, depois de haverem completado 
trt1s annos naquelle posto. 

« ~ 3. 0 Os tenentes passaráõ a capitães depois 
de haverem completado tres annos naquelle posto, 
e serem approvados em exames praticas dE> 
evoluções da respectiva arma, e da administração 
economica de companhia. . 

« § 4.o Os capitães não passaráõ a mr~jores sem 
que teuhão servido por tempo de tres annos 
completos naquelle posto, e sejão previamente 
approvados em exames praticas de administração 
eronomica dos corpos, e nas manobras das respe
ctivas armas. 

« ~ 5. 0 Do posto de major até o de coronel indu· 
sive, prE~valecerá a maior antiguidade, guar
dando-se os intervallos de tempo de serviço 
marcados para officiaes de iguaes postos no 
estado-maior de ~· classe. 

« Art. 7 ,o As promoções para os postos vagos 
até capitão inclusive, na província do l\btto 
Grosso, serão feitas pelo modo seguinte: 

«Si 1. 0 Nos corpos de cavallaria e Infantaria 
segUir-se-ha quanto fOr possível, o que fica dis
posto nos ~~ 1•, 2o e So do art. 6o. 

« Si 2. 0 No corpo de artilharia os accessos, até 
o posto de cnpilào, serão conferidos por melo do 
exames de opposiçiio theoricos e praticas, para 
cujo fim se crearà naquella provlncia uma aula 
regimental de artilharia ; guardando-se os mesmos 
~ntervallos de tempo, que ficão marcados P!lra 
1gu~es postos no estado-maior da 1• classe. 

« Art. S.o As promoções para os officiaes do 
estado-maior da 2• classe, desde o posto de nlferes 
até o de coronel inclusive, serão feitas por anti
guidade, devendo porém o limite menor de tempo 
de serviço em cada posto ser igual a outro tanto 
e mais metade do que fica marcado para os offi
ciaes do estado-maior da 1• classe em iguaes 
postos. 

« Art. 9. 0 Nas promoções para os postos de 
officiaes-generaes observar-se-hii,o as regras se
guintes: 

« Si 1. o Os coroneis só poderáõ sor elevados a 
brigadeiros depois de completarem seis annos 
naquelle posto, sendo para este fim escolhidos 
pelo governo dentre todos os coroneis das difl"e
rentes armas os que mais se distinguirem pela 
maior somma de conhecimentos militares, theo
ricos e praticas, e pelos bons serviços que tiverem 
prestados. 

a § 2.o Do posto de brigadeiro até o de marechal 
do exercito exercito inclusive, as promoções con
tínuarâõ a ser feitas por escolha do governo. 

CAPITULO li 

Dos exames p1·aticos e do conselho de propostas 

« Art. 10. O governo nomeará para os exames 
pratico~ as commisaões de cfficiaes, que julgar 
convemente para que tanto na córte corno nas 
províncias sejão por ellas exau;inados os individuo$ 
que na conformidade d.;.sta lei devem sujeitar-se a 
taes exames. 

« Art. 11. As commissões procedendo aos exa
mes das materias pratic>s designadas nos arti"OS 
antecedenies, organi~aráõ relações nominaes e ~ u
mericas, em que lançaráõ os nomes do examinados 
de maiol" merecimento militar na ordem inversa 
dos numeros, com as observações que forem 
necossarías, e as remetteráõ á secretaria da 
guerra. 

« Art. 12. O governo nomeará um conselho 
de prvpostas, que será. composto de tres olliciaes 
generaes. 

« Art. 13. A este conselho serão presentes, não 
só os resultados dos exames praticas, como tam
bem ~s certidões dos livros de registro, nas quaes 
e,;tarao notados os annos do estudos da escola 
militar, em. que se acharem approvados os candi
datos aos postos ; as relações dos pc1stos vagos 
em todas as armas do exercito, as relações de 
antiguidade e conducta; e finalmente, todos os 
documentos que houv.)r, e que possão dar escla
recimento~ á re$peito. 

<t Art. U. O conselho, á vista de todos estes 
documentos, e cingindo-se estrictatnente ás dis· 
posiçõtJs desta lei, orgauisará as relações da 
proposta geral por armas, e as enviará á secretaria 
da guerrt~ dHntro do prazo de tempo que lhe 
houver sido marcado. 

tt O m€smo praticará a respeito da proposta 
especial para a província dtt il!atto Grosso. 

CAPlTULO lU 

Disposições geraes 

« Art. 15. Nenuuma. promoção poderá ter lugar 
sllniio para pt·eencher as vagas que houver no 
quadro do exercito ; e cmquanto existirem offi
ciacs d'1 2• classe, que St1o os nggrcgados, serão 
a-4 vngas preenchidas por elles nas mesm:~s armas, 
e ecm o.ccesso ; não comprehendendo esta dispo
siç:lo os of!lci110S de que trata o Si 1• do nrt. 2o 
da lei n. 2GO do 1° do Dcn~mbro da 18!1, os qt1acs 
só passarão para a 1• classn, quando tenha cessado 
o motivo por que !orão postos na 2• classe. 

a Art. lü. A antiguidade entre os ofliciaes se 
deve contar da data do ultimo poRto; havendo igual
dade nesta datn a respeito ce dous, ou mais 
indivíduos, se recorrerá ás datas dos postos ante
riores até o primeiro de official, e quando ainda 
haja igualdade, se terá recurso ao dia da primeira 
praça, devendo preferir o que tiver mais tempo 
de serviço. depois o que tiver mais tempo de vida, 
e ultimamente decidirá a sorte. 

« Art. 17. Os empregos dos quarteis generaes, 
inspecções, secretarias militares, e outros fóra dos 
corpos das differentes armas, serão exercidos por 
officiaes do estado-maior da 1• classe, e de enge
nharia: excepto porém os empregos de ajudantes 
de ordens e de campo, para os · quaes poderáõ 
ser nomeados officiaes de qualquer arma do 
exercito, precedendo proposta do official sob 
cujas ordens houverem de servir. 

a Art. 18. Os officiaes do estado-maior da 2• 
classe storão empregados em praças, fortalez!ls, 
arsenaes, fabricas, e outros estabelecimentos mili
tares, em que se não exijão as habilitações ~:~cien
tificas marcadas para as outras armas. Esta 2• 
classe serã composta dos individuas que se acha
rem nesta circumstancias, e serão promovidos 
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dentro da mesma classe, como fica disposto no 
art. 8•. 

a Art. 19. Quando não houver alferes-alumnos, 
lo• e 2o• cadetes, soldados particulares exercendo 
qualquer posto de official inferior, e officiaes infe
riores, que t11nhào as habilitações scientificas 
exigidas nos §§ 1•• dos arts. 5u e 6o desta lei, 
poderáõ ser promovidos a alferes das armás de 
cavallaria e inf•mtaria os 1•• e 2•• cadetes, os 
soldados particulares exercendo qualquer posto de 
official inferior, e os sarf(entos que tiverem comple
tado quatro annbs de serviço, e que forem appro
vados em exames praticos do manejo da ro;spectiva 
arma, e das evoluções de pelotão, apresentando 
além disto boas iu formaçõ6s de seus respecti vus 
comm11ndantes. 

<< Paragrapho unico. Poderáõ igualmente ser 
promovidos a 2•• tenentes da arma de arti
lharia os 1•• e 2•• cadetes, os soldados particulares 
exercendo qualquer posto de oflicial inferior, e os 
sargentos que tiverem completado quatro annos 
de serviço com boas informações de seus com
mandantes, tl que torem approvados em exames 
de opposição theoricos e praticos ; devendo para 
este fim restabelecer-se desde já nos corpos de 
artilharia a pé e a cavallo, as aulas regimentaes, 
que se havião creado nos referidos corpos. 

a Art. 20. O governo fica autorisado a transferir 
para as armas de cavallaria, e infantRria e para a 
2• classe do estado-maior os officiaes de artilharia, 
engenharia, e da la classe do estado-maior, que 
não tiverem as habilitações scientificas indispen
saveis; podendo passar para estas tres ultimas 
armas, os officiaes daquellas outras, que tiverem 
ns convllnientes habilitações. . 

« Art. 21. Os brazileiros que forem officiaes 
ou praça" de pret do exercito, e que tiverem obtido 
nas academias estrangeiras perfeito conhecimento 
das doutrinas que se ensinão na escola militar do 
Brazil, e que apresentarem títulos legaes de sua 
approvação, sujeitando-se a ser examinados na 
escola militar, e sendo por ella approvados, goza
ráõ das vantagens concedidas aos alumnos da 
referida escola. 

« Art. 22. O governo facilitará os meios de 
traRsporte e de manutenção aos officiaes, cadetes, 
e officiaes inferiores dos corpos estncionados nas 
províncias que quizerem matricular-l!le na escola 
militar, dando as convenientes providencias para 
qu'Cl se não commettão abusos :1 este respeito. 

cc Art. 23. O governo, ouvindo a congregação dos 
lentes da escola militar,lpoderá mandar readmittlr 
ueUa os alumnos militares, que por falta de fre· 
quencia tiverem p~rdido dous annos consecutivos 
da mesma aula, quando forem attendiveis as 
razões por que forão commettidas aqut!llas faltas. 

«Art. 24.0 tempo de serviço em campanha activa 
será contado no dobre. 

« Art. 25. Só se poderáõ conceder graduações 
aos ofliciaes mais antigos em cada um dos postos; 
ficando prvhibida qualquer promoção com a 
clausula-sem prejuízo da antiguidade dos que a 
tiverem maior-

<c Art. 26. Em tempo de guerra activa, os perío
dos do tempo de serviço em eada posto poderáõ 
ser menores do que os designados nesta lei, se 
circumstancias urgentes assim o exigirem. 

« Art. 27. Os serviços releva.ntts feitos em 
tempo de guerra ou de paz, não dão direito de 
accesso aos postos, porim sim aos titulos,honras, 
condecoraçõ6s, tenças, ou pensões pecuniarias. 

« Art. 28. Perdem o direito á accesso os offi.ciaes 
que se acharem em conselho de guerra, e os que 
na.s relações de conducta sem~.straes tiverem nQtas 
de má conducta militar ou civil, sendo taes nota;, 
verificadas em conselho de investigação. 

« Art. 29. Ficão revogadas todas as disposições 
em contrario. 

« Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Julho de 
184.6.-Jol!o Pa'Molo dos Santos Barreto. » 

O SR. MINISTRO retira-s" com as formalidades 
com que eutrou. 

A proposta do governo é remettida á commissão 
dr marinha e guerra. 

Continúa a tilscussão interrompida sobre a 
creação de bispados. 

O SR. SouzA. MARTilo!S : - Continuava eu a 
chamat· a attenção da camara, e do nobre prelado 
que se acha presente, sobre um ponto muito 
importante: este ponto é a convocação dos con
cílios nacionaes. O concilio tridentino na sessão 
24 de re{ormcatione, cap. 2• manda aos metro
politanos convocar concílios nacionaes em cada 
triennio, e o fim desta convocação é pro mode· 
randis moribus corrigendis excessibus, contro
versiis componenàis, alliisque ·ex sacris cano
nibus permissis. 

Sr. presidente, desde que no Brazil se creárão 
bispados, convocou-se apenas um concilio nacional, 
e foi, creio que no an no de 1707, pelo primeiro 
arcebispo da Bahia D. Sebastião Monteiro da 
Vide, o qual convocou principalmente este concilio 
para o fim de formar a constituição ecclesiastica 
de seu arcebispado. Então o arcebispado da Bahia 
comorehendia as dioceses Ja Bahia, Rio de Ja
neiro, Pernambuco, das ilhas de Cabo- Verde e de 
Angola. Convocados os bispos dus quatro bispados 
suffraganeos apenas compareceu um, porque duas 
das dioceses se achavão vagas, e o outro bispo 
parece que tinlia impedimento de molestia em 
razão da qual não compareceu. Não podendo pois 
comparecer os prelados das dioceses, não se póde 

··effectuar o concilio provincial, e ~ste converteu-se 
então em concilio diocesano. Neste concilio di o
cesano reunido na Bahia nesse anno de 1707, dis
cutio-se e approvou-se a actual constituição que 
rege todos os bispados do Brazil, mas quem 
tiver examinado e lido esta condtituição dos 
bispados, ha. de reconhecer que as 2/3 partes 
talvez da& disposições qutl ae achio contidas alli 
não podem ter mais applicaoão ás circumatancias 
presentea do Brazil ; a parte principalmente que 
se refere aos processos e penas ecclesiasticas se 
acha fóra de uso, e não tem applicação depois 
do codigo do proc~:~sao criminal, e das novas leis 
que têm rogulado ou determinado a juriadic:çilo 
do fóro eccleaiastlco. Outras muitas dhtposições 
ni'l.o podem ter appllcaçtio, ou porque noesos cos
tumes eatl!.o alterados, ou porque os excesso• destes 
costumes tê;n posto om dllauao, ou por causa do 
deleixo e lncuria doa parocboa da vastidão e 
graudeza de sual!l parochia1. Uma grande parte 
portanto das disJ)O&tções da conatitutçiio dos bis
pados não está hoje em vigor nem é observada 
na pratica. Todas as vezes. senhores, que nos 
tempos da igreja primitiva se julgou conveniente 
reformar os costumes publicos, appellou-se para 
convocação dos concílios provinciaes: uestes con
cilias é que se estabeleciào as regras para reformar 
a moral publica, principiando por corrigir os 
costumes do clero, principalmente dos parochos, 
quando estes costuc:es tinhão descahido em des
regramentos excessivos. Foi por isto que o 
concilio tridentino muito expressamente deter
mincn que de tres em tres annos os metropolitanos 
convocassem um concilio nacional. Ht& mais de 
100 annos que no Brazil não se convoca u_m 
concilio nacional ; entretanto a camara me permlt
tirá que eu observe que não é por falta de 
objectos. que se hajão de regular nos concilio:J 
nacionaes. 

Senhores, eu tenho dirigido de algum tempo a 
esta parte a mínhl\ attenção á estatística do 
imperio, e não só para a estatística administra• 
tiva, como para a estatística moral, e tenho 
reconhecido que em grande numero de nossas 
províncias os assassinatos são tão frequentes como 
creio que em nenhum paiz do mundo. As ~~tatis
ticas da E11ropa que eu tenho tido occasLa.o de 
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examinar não apr~sentiio assassin11tos tão fre
quentes rcomo V €)0 em muitas províncias do 
imperio.' Tive em minhas m_ãos os mappas da 
crimíl itl:lde , u dos processos ]Uig~dos nas pro
víncias do imperio, e vi que nas previncias do 
norte, em algumas dellas, havia por anno um 
assas;;inato para cada 2,000 habitantes, em outras, 
por cada 3,000 llabita~t~_s, não entrando em C<!nta 
os crimes que escaparao aos mappas remetttdos 
pelos chefes de policia. Esta proporção de assas· 
sinatos é desconhecida nos paizes civilisados cuia 
estatística criminal tenho podido examinar. Eu 
recordarei a camara que em França os a.;sa~sinatos 
estã0 na razão de um por cada 66,000 habitantes. 
Entre nós, um por cada 10,000. A C<Jrsega, na Eu
ropa, CJUe é tãó ctll.,bre pela _:requen_cia de seus 
a:>sassinatos, com tudo está mut long·l ae commetter 
tantos quant0s al:::lllna.s d>IS no~sll.s províncias do 
norte. Na Corsega regula u·m assassinato t!t'l 3,000 
habitantes, mas em Pem11mbuco, no Rio Grande 
do Norte, e talvez nJ Ceará a proporção J de um 
em 2 ()()(). Isto mostra uo:n excesso de desmoralisação 
publica qu~ pr~cisa de re.me~io, e est<l_rentedio deve 
p~rtir da IgreJa. E' a t~r~Ja cathollc_a que rleve 
ensinar ao povo os prmc1ptos e a prattca da moral 
publica, e fazêl-a propagar com o exemplo das 
virtudes dos pastores e prelados et~.carregados das 
divarsas igrejas do imperio. 

Não é só este o uoico exemplo de desmoralisaçiio; 
eu tive em minhas mãos, e aind" conservo 0:1 
mappas . das nll~cimeotos, obitos· e cas~meutos da 
proviocta de Mmas em o ;mno de 184<> (tiegundo 
creio) ; nelles se fazia menção expressa dos 
nascimentos legítimos e iUegitimos. e vi nesses 
mappas que quasi uma terça parte dos nascimentos 
são de filhos illegitimos. Devo notar á camara 
que não reputo a pro~inci~ de Minas Geraes em 
peior estado de mor:tllsaçao que as outras do 
imperio: eu creio que, se nas outras não se apre
sentàl:l iguaes factos, é porque não temos mappas 
que mencionem estas circumstancias. 

Tamhem tive occasião de examinar pelas esta
tísticas da Europa a proporção de morAlidade que 
existe em diversos paizes ácerca deste factos ; e vi 
que ella varia na~ diversas naçõe~. Por exemplo, na 
Belgica, lia 1 filho legitimo por 21 legitimes ; "m 
França. 1 em 13; na Suecia, e em 17; ua Hollanda, 
1 em 15 ; na Dinamarca, 1 em 9 ; na Saxonia e 
Wurthemberg, 1 em 7, etc., etc.; mas não ha 
nenhuma em que uma terça p11rte das crianças 
nnscida& seja filhos illegitimos. Isto sem duvida 
nenhuma é uma prova evidentissima do desregra
mento dos costumes publicas, para o que muito 
concorre a existencia da escravidão, onde os casa
utentos são raros ; e este desregramento deve Rer 
principalmente corrigido pela igreja, por inter
media dos concilias nacionaes, segundo se acha 
determinado pelo concilio triden tino, e pela longa 
pratica da igreja cdtholica. 

Eu observarei á camara que a convocação dos 
coucilios nacionaes é indispensavel, não sô para 
o bom regimen do cleró catholico e administração 
àas dioceses e parochias, mas tambem para que 
se regule c. ensino publico do culto catholico, quer 
nas parochias ao povo, acs meninos, aos escravos 
., a tol\os os ignorao.tes, quer nos seminarios aos 
clerigos que se âestinão ás igrejas, e tambem para 
que se nelles regulem os compendies de doutrina 
e os livros de moral que convém ser adaptados 
no ensino da religiiio, nas escolas publicas ou no 
seio das famílias. 

na convocação de taes conci lio~s, ou dando taes 
providencias, que supprão a falta de sua con
vocação. 

Eu qu,>ría agora flzer algumas observações 
relativamente ás Hnendas que se achi'io em cima 
da uulsa, e principalmente n respeitu d<.~quel\a 
q11e é a•siguada pelo nosso illustre prd~idente. 
Eu ..,b<ervardi que niio me parecen• bs mais c•JD· 
venient.;s os termos ern que o nobre deputado 
concebeu 1\ sua emenda, segundo o nosso di rei to 
político. Eu estou de accordo em que os bispados 
não podem ser cr•Jados "em attt .. risação do papa, 
mas tambem me persuado que não o podeu1 ser 
sem lei do corpo legislativo (apoiados), porque a 
di visão ecclesiastic .~ territorial é da nossa }uris
dicç:'io. Eu ent<Jn.io portanto QU<J não devemos 
dizer na lei quo o governo fica autorisado a 
solicitar bullas pr.ra a creação de bispados, mas 
nós devemos fazer a divisão territürhl, e depois 
autorisar o gov~rno a impetrar as bulias (apoia
dos) ; por istu rne parec,; que !\formula consignada 
oo projecto é mais curial do que a consignada na 
emenda do illustre presiJente. 

Senhores, não me sentarei sem ainda implorar 
a attenção da c•mara em favor da província donde 
sou natural. Eu peço aos nobres deputados que 
bajào d.- l<3mbrar- se que aquella província tem 
sido até hoj e muito mal partilhaua a respeito da 
instrucção intellectual e religio~a. A primeira 
escula publica de prim~iras letr11s creada no Piauby 
data do a uno de 1812 ; até es>~a êpoca aquella 
província, que tinha já m·lis dtJ 60,000 .t.llbitantes, 
não possui!\ uma só escola publica paga pelo 
gnverno. Depois, Sr. presidente, a r&ssamblóa 
provincial te:n trabalhado para obviar este md, 
tem creado varias escolo&a em todas as villas, e 
ainda em outros lugares; mas tem lutado com 
obstaculos invencíveis, porque eru um11 província 
tão atrazada em instrucção não se podem descobrir 
sufficientes mestres capazes para bem diriRirem 
estas escolas, e muitas cadeira~ cr.,adaa ficilo dell· 
providns muito tompo. Isto é pelo que rospoita 
a instrucção intellectual, e o que Jiremo~ a ftlll
peit•> da instrueçiio rt~ligiosl\' As fregu~zlo.s 11:10 
extensas, e os parocho~ ntlo 111 plldem currl'r 
todos os annos. A camarn tr.tl pt~rrniltirl\ referir 
um Cacto ali!um tanto elitrunho a dlr~cua~t'lo tJUe 
comtuJo lhe darâ uma idó11 do eslad<J d11 instrucçrlo 
religiost~. <ia minha provincia. 

Ulll Sa. D~~:l'uuoo: -S!ll extensas, ma11 não 
populosas. 

Emfim, nesses concílios se devem tomar provi
dencias para se crearem seminarios em todas as 
dioceses do imperio, Tisto que algumas ha on•ie 
taes semioarios não existem, ou são muito aca· 
nhados para conter o numero de alumnos necessa· 
rios. E' um ponto este sobre que chamo a attenção 
do illustre prelallo que se acha presente, porque 
entendo que com a sua autoridade póde concorrer 
~ara fazer muitos beneficios a •J paiz, intervindo 

O Su. Souu M ... RTINS:-Eil direi que nüo só siio 
sô ,,.x,tensaa em territorio, como tambem em 
povoaç11o, por'lue a província se acha nctualmente 
dividicta em lG parochias e contém pllrto de 
150,000 habitantes. o par •cho do uma freguezia 
desta província referia 4.ue, indo desobrigar 011 
povos nos lug11res mais remotos e distantes da 
matriz, chegando a uma f11zenda, e perguntando 
se havia crianças para baptisar, dissa·lbe o dono 
-sim, senhor, tenho crianças, não estão em casa, 
porque forão arrebanhar as ovelhas :-as crianças 
pois, tinhão 4 ou 5 annos de idade, e ainda não 
estavão baptisadas. Ainda quero referir outro 
facto. Um dos meus irmãos, fazendo uma viagem 
para uma das extremidades da província, para o 
districto denominado Urumchy, chegou a cerlo 
sitio, e vio uma mulher com uma criança nos 
braços. Disse-lhe uma pessua do lugar que o 
acompanhava que esta mulher tinha-se casado 
naquelle anno, e na mesma occasião tinha sido 
baptisada juotamente com aquella criança. Vê-se 
pois a que estado de penuria chega a instrucção 
religiosa naquella provincia, onde mulheres chtgã.o 
ao ponto de ser mãis sem terem SidO baptisadas. 
Isto, Sr. presidente, indica a falta de um prelado 
que esteja ao pé daquellas vastas freguezias, que 
possa tratar de subdividil·as e de estabelecer 
vigarios collados em cada 11ma dellas para poder 
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administrar os saeramPntos, a instruir o povo nos 
dogmas e na moral christã. Eu imploro a attenção 
dos nobre~ deputados em favor daquella província 
para que uão seja excluída do beneficio da creação 
da dioceses que estão comprehendi·ias no projacto 
que se acha sobre a mes~. 

O Sr. Lopes Gama:-Sr. presidente, o 
illustre deputado que acabou de fallar disse muito 
bellas cousas relativamente á necessidade de Sd 
erearem bispados, dividirem -so, subdividirem-se 
parochill.s; e lisongeou-me muito pela esperança que 
com isto concebo de que me ajudará a suslentar o 
projecto, que tive a honra de apresentar á casa e 
que jà passou á 2• discussão, isto é, o projecto 
relativo á guarda dos domingos. 

O Sa. S. MARTINs:-Póde contar com o meu 
voto. 

O Sa. LoPEs GAMA:-Deus Nosso Senhor é 
quem lhe ha de pagar. A necessidade da religião, 
senhores, é cousa que não é mister mais provar
Re; porque estl't. demonstra•ia e reconhecida por 
todos nos, que nos prezamos de ser catholicos 
romanos ; mas pelo que eu tenho ouvido na 
discussão deste projecto, parec'3 que ba aqui 
algu!lla cousa de espírito de proviucialismo, por
que vejo que cada um quer um bispado para sua 
província. Oxalá, senhores, que o Brazil estivesse 
nas circumstancias de poder ter un1 bispado em 
cada província. 

O Sa. D. MANOEL:-E porque não? 
O Sa. LoPES GAMA :-Porq1te não ? Porque não 

basta dizer-crêe-ss um bispa,io-é necessario 
snbP.l' como se ha de manter o bispado com o 
devido de.:oro. A província de Piauhy, por exem· 
plo, não duvido que tenha augmenta<Jo em pC>pu
lolt;ào, mas isto não basta, se me não provarem 
que póde por suas rendas satisfazer as despezas 
de um bispado; que póde concorrer para a caixa 
pia, e para a creação de uma cathedral. Dirão (e 
já o nobre deputado apresentou a somma) que 
7:000$ que !le do;pendiio com as congruas de 
novos prelados, sito pingos de eêra para o the· 
souro: noas qu~m é Ql!l! ha de dotar esses S(lmi
nnrioA, por cujo estab•·lecimento tanto propugnou 
11 corn rnzi\o o illustre deputado ? Os sem:narios 
siio do umll uectssidade muito reconhAr.ida para 
a <>ducaç>io do clero ; mus os seminarios tr11z~m 
~rnnd1!R tlesp~zas, o ha "populações que não podem 
com llllas. Eu dnria o meu voto para a creação 
tiA bispados no Pilwby, e em todas as província~ 
se o nobre deputado me pudesse mostrar os meios 
de acudil" a estas tlespezas, não só por parto do 
thesouro com as eongruas, mas tambem que o 
povo astava uas circumstanclas de concorrer para 
o:< sominarios, para a caixa pia, e para outras 
instituiçõ•R, mas isto é o que o nobre deputado 
não demonstrou. E11, cortando a questão ao meio, 
julAo quo o que por ora podemos fazer é crear 
uma prelasia quando muito em Minas Novas. 
Assim não se dirá que eu propenJo mais 
para esta do que para aquella província. Todos 
nós sabemos que este lug<~r de Minas Novas 
confina com povoações de Minas, B~hia e l'er
nambur.o : a acção dos prelados da Bahia, de · 
Pernambuco e de Minas não póde chegar até 
alli, e é ahi justamente que convém crear o 
bispado. 

O IJObre deputado insistio muito na divisão das 
freguezias em sua província ; porém eu creio que 
a divisão das fre~uezias não está a cargo dos 
bispos, mas sim das assembléas provinciaes. Se 
ha neccssid.-de de di"idir as freguezias, cabe á 
assembléa provincial do Piauby fazer esta di
visão ; pnrtanto a creação do bispado nada faz a 
este respeito. 

Eu on~endo que é exacto o que o nobre de
putado d1sae a respeito de uml\ emenda que 
autorisa o governo para implorar uma bulia 

da Sé Apostolica para a c reação dos bispado!!, 
porque A divisão territorial pertence ao poder 
le~i~tativo. 

E11 votarei, Sr. presidente, pela emenda reln
tiva à croacão de um bispado ou de uma pre
lasia em Minas-Novas. Se eu quizesso advogar 
esta causa, prescindindo da despeza e de outras 
considerações, eu sustentaria aqui que nenhum 
bispado carece mais de ser di vi di do do que o 
de Pernambuco, porijue abrangi! umas poucas 
de províncias, e não ha prelado por mais zeloso 
que seja que possa chegar com a sua adminis
tração episcopal a pontos tão longínquos, a lu
gares tão remotos . 

E11 voto unicamente por essa emendA, attentas 
as circumstancills e a falta de meios destes povos 
que o illustre deputado acaba de reconhecer que 
são pobres. Limito-me pois a votar pela crea~;ão 
de um bispa to, ou p•·elasia em Minas-Novas. 

o Sr. Vieira da Ounb.a.,-Sr. presidente, 
quando se discutio pela primeira vez este pro· 
j ecto, o nobre deputado por S. Paulo no seu 
discurso diase qne desejava ouvir a opinião dos 
representantes da província do Rio Grande do 
Sul, sobre a ereação de um bispado naquella 
província, e como eu sou um destes represen
tantes, julgo do meu dever manifestar á .:amara 
a minha opinião a respeito. 

Eu voto contra a creação de um bispado na 
minha província, e so11 obrigado a isto por duas 

. razões. A primeira, é porque estou persuadido 
que actualmente alli não é necessario um bispado, 
e a segunda é porque estou persuadido que em 
lugar da religião e a moral aproveitarem com 
es$a ereação, pelo contrario hãú 11e perder . 

ALGUNS SENHORES :-Oh I oh I 
O Sa. VIEIRA D!l. Comu:-Di~o que não é ne

cessario este bispado no Rio Grande porque ha 
alli um vip;ario g6ral autorisado para actministrar 
aquelles Sacramtlntos que só podoJm se:- admi
nistrados pelo diocesano , e digo que não é na
cessaria a creaçào da um bispado mesmo para 
aquellas cousas a respeito das quaes é nccess~tria 
uma d111pensa do prelado, attenta a grande Cad· 
lid·lde qne ha em communicar-se aquella província 
com esta. 

Sr. presidente, eu tenho algum acanllament:> 
em muulrestar a~ razões que tenho par:. dizer 
que a religião e a moral perderàõ com a creaçóo 
de um bispado na minha província ; porém julgo 
qua 1\ sabedoria da camara attin~ira as razões 
que mo movem a dar o meu voto contra esta 
creação. 

Q•lanto nos bispados das outras pro~incias 
nada direi, porqua não tenho dellas conhecimento 
algum. 

o Sr. Nunes Machado: -Em vista do 
que acaba de dizer o nobre deputado pelo Rio 
Gr•1nde do Sul, eu não posso deixar de modi
ficar alguma cousa as minhas idéas a respeito 
do projecto que se discute. 

Senhores, eu sempre entendi que a divisão e 
organisaçào _judiciari!J 6 e~elesiastica devião !er 
muito em v1sta a dtspersao da nossa populaçao, 
e a facilidade de chegar a cada um cidadão os 
soccorros quer civis quer espirituaes, porque 
nenhum membro de uma sociedade deve ter a 
preferenci~ de ser melhor soccorrido de que ou~ro. 
Entendia eu que quando " administração publica, 
O $SOVerno e O parlamento houvessem de QUI!rer 
tratar da divisã:> civil e ecc\e'!iastica, devião ter 
muito em consideração a grande extensão ~o 
territorio e dispersão da população. Sr. p~e111· 
dente, tambem não me podia passar pela lma
ginação de que a ereação de novos bispos pu· 
desse prejud1car a religião e a moral I Entretanto 
o nobre derutado pelo Rio Grande do ~ul, que 
tal proposição avançou, terã razões particulares 
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que eu respeito. Não nroeur~&rei desafiar o nobre 
deputado polo Rio Grande para que expenda e~sas 
razões que dirigem a sua convincção ; eu res· 
peito a opiniãJ do nobre deputado, e muito mais 
na parte em que ·o nobre deputado dá-nos in
formações a respeito das necessidades da stu 
prvvincia, de que deve estar mais informado do 
que ninguem. E como não quero offender o 
preceito de fazer favores contra a vontade. visto 
que o nobre deputado da província do Rio Grande 
entendeu que a creação de um bispado alli vai 
offender a moral e a reiigião, cu deixarei de 
votar por semelhante .::reaçiio. 

O Sa. PREsiDENTE diz quo niio ouvio esb 
proposição do Sr. deputado, aliás a teria. repel
lido. porque em um paiz catholico não se devem 
proferir expressões anti-religiosas. 

O Sa. NUNES MACHADO: -Porém, Sr. presi
dente, não posso ter a mesma oplnião a respeito 
da creação dos bispados em outras províncias ; 
mas ant~:s de mani!!festar-me a este respeito, 
talvez conviesse discutir uma questão preliminar, 
e vem a ser, o saber-se até onde cbegão os direitos 
e prerogativas do poder temporal. Eu não desejo 
votar uma lei que possa estabelecer um confl.icto 
entre o poder geral e o poder ecclesiastico á 
maneira daquelle que actualmente se dá na 
minha província. Desejo que alguem me informe 
até onde vão as prerogativas do poder temporal, 
até onde o governo geral póde legislar a respeito 
dos negocias ecclesiasticos, porque, Sr. presi· 
dente, apezar da!> disposições da constituição 
do imperio, e disposições da maior clare1.a, e 
positivissimas do acto addicíonal que contere ás 
assembléas provinciaes o direit•i de ingerir-se na 
divisão ecclesiastica, o bispo de Pernambuco tem 
resistido a actos da assembléa provincial creaudo 
e dividindo freguezias. Sr. presidente, eu entendo 
que não com muita razão se poderá votar contra 
a creação de bispados nas províncias do norte ; 
V. Ex. sabe como eu, qual é a e"Xtensiio, por 
exemplo, do bispado da provlncia de Pernam
buco. Comprehende cinco pro-víncias, e no seu ex
tenso territorio a população está tão disseminada 
que hão é possível administrar-se a todos os 
aoccorr'JS e9pirituaes, mesmo havendo um pastor 
de uma actividade extraordinaria, de uma sabe
doria que pudesse veur.er todas as dífficuldades 
que as circutnstancias territoriaes apresentão á 
l>oa administração dos soccorros espirituaes; 
quanto mais que a igreja de Pernambuco não 
se p6de ufanar de ter. um esposo, nem com essa 
sabedoria, nem com esta actividads, que possa 
levar os soecorros espirituaes por toda esta extllnsão 
immeuea de territorio que constitue o bispado 
de Ptlrnambuco. Além de não residir o actual 
diocesano no lugar pr'Jprio, e viver distante de 
sua esposa, elle ent~ndeu que deviR substituir a 
mansidão do pastor ecclesiastico peb turbulencla 
e intolersncia do politico. 

O Sa. PRESIDENTE :-Observo ao nobre depu
tado que se trata da ereação de bispados e não 
do bispo de Pernambuco. 

O Sa. NUN~~ MAC:HA.D~ :-Já se vê pois que 
dada~ estas clrcumRt,lnCJas, da grande extensão 
de territorio do bispado de Pernambuco, ba 
uma nec~ssidade urgentíssima de dividir aqne\le 
bispado, afim de que os povos possão tPr com 
promptidão os soccorros espirituaes. Eu não 
posso portanto deixar de votar pelo projecto 
nesta parte. Nem, Sr. presidenLe, sei até que 
ponto é procedente o argumento que se apre· 
a~nt.a na casa a respeito da falta de meios pecu 
n1anoa para occorrer a estas despeza11. En 
reconheço que o paiz não está f!m boas circum
atancias a respeito de finanças, mas entendo quo 
quando se trata de medidas de um aub1do 
Jleo~nce, como esta, o argumento tirado das 

finanças não é procedente (apoiados) ; e se pro
cedente fosse, então não deveríamos dar ao 
governo os meios necessarios para susteutar um 
exercito. para ·sustentar uma marinha, para 
sustentar a immensa cl'lsse de empregadog 
publicos. A questão é saber-se se a medida é 
conveniente e se si\o valiosas as vantagens 
provenientes do sacrificio; se o é, de'!le·se fazer 
a despeza sem valer o argumento tirado dns 
finanças que não é procedente. Nem, Sr. presi· 
dente, nós podemos duvidar do annuncio grato 
e esperançoso que fez o governo de que chegamos 
á posição de termos, uma receita sufficiente para 
cobrir as nossas despezas. (Apoiados.) 

Sr. president9, fez-se uma objecção na casa a 
uma emenda assigoada por V. Ex.; eu me recordo 
que quando foi ofierecida esta emenda ainda não 
tinha apparecido na casa o projecto da nobre 
commissão de negocias ecclesiasticos, e por con· 
sequencia me parece que V. Ex. asslgnando esta 
emenda não teve em vista privar a provincia do 
Piauby da ereação de um bispado, uma vez que 
a;>resentasse as mes:nas eircumstancias que as 
outras províncias. 

]l; pois, voto a favor do projecto, porque entendo 
que a nossa divisão civil e ecclesiastica não está 
em relação com o principio cardenl que deve 
dirigir esta materia, com a quantidade de popu
lação, e com a sua dispersão. Ha bísoados que 
não podem ser bem administrados, a respeito 
dos quaes <>S pastores não podem cumprir as 
obrigações que lhes são impostas pelo concilio 
tridentino, a despeito de sua melhor vontade, 
de seu maior zelo. Ninguem dirá, Sr. presidente, 
que os soccorros espirituaes são dispensaveis; 
ao contrario, no estado actual das nossas causas, 
em que infelizmente a obediencia, o respeito, 
esse amor do proximo, e:sse conhecimento dos 
preceitos da religião se têm arrefecido, senão 
desapparecido, eu entendo que muito cumpre 
estabelecer os meios de bem cuidar-se na educação 
religiosa. Não posso deixnr de votar a favor do 
projecto que crea bispados nas províncias do 
norte, e estaria prompto a estender este favor 
á proviocia do Rio Grande do Sul, se· o nobre 
deputllàO por aquella província não se tivesse 
opposto a elle. 

o Sr. Bello:-Eu pretendia, Sr. presidente, 
não tomar parte nesta d1scuseão, e limitar-me a 
dar o meu voto a favor do projecto, na parte 
ao menos em que ella créa um bispado para a 
província do Rio Grande do Sul; mas o meu 
nobre amigo, doputado pela mesma província, 
que ha pouco fallou, pronunciando-se contra a 
convcniencia de semelhante medida, mo obriga 
a mostrar-me, bem a meu pezar, em divergencia 
com elle, declarando a minha opinião, o senti
mento, o voto geral de minba província a fo1Tor 
da conveniencia e mesmo da necessidade de 
crear-se alli um bispado. 

E' incontestavel, Sr. presidente, que a religião 
é um poderoso elemento de ordem e de civilisaçiio, 
como base da moral e dos bons costumes ; por 
isso todos os povos regularmente constituídos a 
têm convertido, qu>tlquer que ella seja, em uma 
instituição política, e são solícitos em promover 
todos os meios apropriados a fazêl-a produzir 
os seus naturaes eff..itos: o aperfeiçoamento do 
culto merece sempre a maior attenção do paiz 
que deseja ch~>gar, p~la ohservancia dos preceitos 
reliRiosos, a., melhor desenvolvimento pratico dos 
principioP da moral. Ora, eu conBid<'r<: como um 
dtJsscs meios a I•Xist(>ncia 1e um bispado em certos 
lugar<!B, 6at.las certaK o determ1n•1dns circum
ltancias. 

O eaplrlto religioso ae acha extremamente 
arreCec1do entre nóa; é preciso ánlmal-o, prln· 
cipalmeute na minha provlncia, onde uma guerra 
clvll de dez annoa, ba pouco terminada, preju· 
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dieou grandemente, como é !aeil de suppór, a 
moral publica e os bons costumes, diffi.cultatldO 
em al~uns · lugares a pratica do culto e a obser .. 
vancia dos preceitos rdigiosos. Eu não hesitarei 
portanto em dar o · meu voto a favor dA qualquer 
medida que eu jul~ue ma.is ou menos effi.caz para 
o effeito de restabelecer-se ulli o espírito religioso, 
a moral e o culto. A presença de bons parochos 
e de cl~rigos instruidos e de bons costumes é 
uma das necessida·i~s mais palpitantes da ·1uella 
província; algumas de suas freguezias estão 
ainda sem parochos, e no anterior a população 
carece muitas vezes dos soccorros mais ueces 
sarios da religião. Não é raro encontrarem-se em 
alguM lugares do centro da campanha crianças 
de seis e de oito annos de idade ainda não bapti 
sanas, por não haverem 110s lugares de sua resi
dencia sacerdotes que lhes administrem esse 
Sacramento. PEtlos esforços de alguns dignos 
presidentes da província, entre os quaes men
cionarei o Exm. Sr. Saturnino de Souza e Oli
veira, r..,rão convidados nesta cõrte alguns clerigos 
para irem occupar as freguezias vagas ; mas, 
nem attrahidos pelas vantagens que se lhe,; 
offerecião, nem movidos p~la autoridttde ou pelas 
vantagens do dig••o prelado que me houve, 
puderão ir tantos quantos erii.o e são ainda nec;,s
sarios. Um bispado na província poderá facil
m~nte remover este inconveniente. 

Ha alli, Sr. presidente, alguns clerigos dignos 
do seu ministerio, respeitaveis pelo seu saber, 
pebls SU>iS virtudes e pela regularidade de l!Ua 
conducta; porém tambem ha alguns cuja immo
ralidade eslá. acima de toda a expressão, cujos 
costumes mais concorrem para a corrupção àa 
moral Pllblica de que para a edificação das fami· 
lias. Um estrangeiro com bullo~s falsas úusou 
especular com o sagrado ministerio da igr~j11, 
exerceu em certo lu~ar da cnmpanha as fllncçõed 
de clerigo, até qo1e se soube que el\e não tinha 
ordens, e fot preso para ser processado por esse 
crime. Outro t~lltrangeiro, que certamente nii<'l 
usava da prufissãu ecclesia:ltica senão com o fim de 
locnpletar-,;e ••.. 

O Sn. PREsiDENTE: - Trata-se da creação dos 
bispado~, e não tr >lla dos costumes particulares do 
cl~ro . 

O Sa. BELL<I: -Eu c:stou JU&tificanJo a neces
sidade da um bi•paJu n ·• minha pro\'incia como 
meio de rcstnbelecer alli a religiiio, a moral e o 
culto pela reformtl dos costumes de alguns ele· 

· rigos que alli existem, e que julgo pouco dignos 
de ex~rcer"m o R••grado mínisterio da igreja; 
por isso não pesao deixar de rf!erir alguns 
factos para provar esta minha propo~ição já. 
acima cnuncia ·Ja. V. Ex. me permittirá. portanto 
que eu continue; pouco mais pretendo dizer a 
este respeito. 

Outro cJArigo estrangeiro, qne certamente só 
com o fim de locupletar·se exerce o sagrado 
minísterio tlrr. uma das freguezias da província, 
ele\'& arbitrariamente a urn preço exorbitante os 
actos que é obrigadll a praticar como parocho, e ahi 
exerce, de mais a mais, sem titulo algum a pro-
fissão de meJico. · 

Outro, Sr. presidente, e este não é estrangeiro, 
sendo vigario encommendado de uma pequena 
povoação do interior, fez ahi elle só nma f•JSta 
inteira d:1 semana santa . officiava no altar, 
prégava os sermões. e de mais a mais dirigia a 
musica do cõro, só com o fim ignobil de ganhar 
dinheiro corno celebrante, com prégador e como 
musico. 

Estes, Sr. prasidente, e outros factos de igual 
repro'\'ação que facilmente escapào ao conheci
mento de um prelado que reside lóra da província, 
provão exuberantemente a nece~sidade de um 
bispo residente alli, que de (H>.rto veja e corrija 
tão desregrados rrocedhnentos. o prestigio de 

TOitiO 1! 

uma autoridade tão re~peitt~vel por sua natureza 
conseg•lirá talvez o que não tem podiJ.o obter a 
ex~mplar virtude e a energia do estimavel e 
venerau ,lo ancião que actualmente occupa o cargo 
de vig-1rio geral t!.a provin.!ia: a autoridade deste 
não tem por certo á sua disposição os meios de 
a~ção e de repressão d.> q11e póde dispõr um 
b1spo. 

Confesso, Sr. presidente, que não tenho inteira 
fé na efficaci11 do meio ; mas alimento a espe
ran•;a de que elle melhorará muito o estado 
daquel!a província pelo lt~do da moral, dos bons 
co~tumes e da iustrucção religiosa ; por isso eu 
o julgo conveniente e lhe dou o meu voto. 

Julgo ainda neeessario na província do Rio 
Grande do Sul um bispado, como autoridade 
c·Jmpetente para conce,ter certas licenças e dis
pensas que não póde dar um vigario geral, e 
como um tribunal de recursos, cv.•IO uma segunda 
instancia para conhecer e julgar em grao de 
appellação as causa;;; do fóro ecclesiastico · e 
então como poderei eu deixar de l'otar por élle, 
attenta a longa distancia qu<J separa actualmente 
a primeira da segunda instancia do fóro eccle
siastico da minha província, já tão populosa, e 
tii.o cheia ds necessidades nesta, bem como na 
orden1 judiciaria civil? Os recur:sos de ju:;tiça 
devem est-.\r perto, e ao facil alcance dos povos ; 
mas a capital da minha província dista do Rio de 
Janeiro cerca de 300 loguas. 

Não estando igualmente ao facto das circum· 
stancias das outras provincias, para as quaes se 
propotom os outros bispados contidos no projecto, e 
podendo acontecer que alguns delles não sejo'io 
tão necessarios como o do Rio Grande do Sul, 
etll julgo conveniente separarem-se 11a vutaçii.o as 
differentes part<Js do pruneiro artigo do prujecto, 
de sorte qui! em cada uma dellas se comprahenaa 
um dos bispado!! propo~tos. 

Se V. Ex. jul~t'u nece~sario, eu manJarei á masa 
um raquerimentl) nrsse se11tido. 

o Sr. Vllclla. Tavures:.- Sr. presidente, 
eu rne vejo embaraçado sobre a maneira por 
que me devo pronunciar nesta questà•>, porque, 
tendo sido por mais do uma vez convidado para 
tomar parte nella o Exm. bispo cape!lão-mór, 
pessoa que eu julgo muitíssimo habilitada para 
tratar da mataria, tanto pelo~ altos conheci
mentos que possue como por suas virtudes, não 
o tem feito. Não sei o q11u possa conclllir do 
silencio do nobre doput~&do; m~ts como aquillo 
que queremos f11cilmento cromos, entendo q11e este 
silencio do Exn1. bispo capellào m6r import11 a 
minha opinião . 

Ulll Sa. D~>:PUTAoo:- Está assignado no projecto. 
O Sa. VILELLA TAVARES : -Está assignado, é 

verdade, no projecto primitivo, mas não está nas 
emendas que creão novos bispados, e n!lm em um 
outro projecto quo eu reputo substitutivo. 

Sr. presidente, eu me pronuncio contra a 
ereação dos bispados, consignada nesses projectos 
e "mc,ndas, não por algumas das razões que 
forão aqui expcndidas por um nobre deput>~do 
pela provinda do R!o Grande do Sul, mas por 
·outras, que vou ter a honn. d;, offerecer á consi· 
deração da casa. 

O illustre deputado pelo Piauhy, e que foi o 
primeiro que fallou nesta mataria, justificou o 
projecto apresP.ntando, entre outras, quntro razões 
que eu entendo ÍQrào as cardeaes. Estas razões 
furão o d~::~pre1o que se bz no paiz da moral 
publica, a. extensão do territorio, e consequente
ment~ s difficuldade que tem os bispos actuaes 
em visitarem sua diocese, o excessivo numero de 
assassinatllS que se ubserva nas proviociaa do 
nortE', e a espantosa lmmoralic:lade que se dá 
nas do sul. mórmente em M.inas-Geraes. ãcerea 
d·> nascimento dos filhos, que são ns mór parte 
il!egitimos. E-;tas duas ultimas razões eu consi-

15 
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dera rei im plicitll.mente com prehendidas na primeira 
por.1ue entendo que essa terri vel pratica de assas
sinatos, que essa horrorosa immoralidade que o 
nobre deputado nota pelo que respeita ao nasci
mento dos filhos importa o desprezo da moral 
publica. 

Mas, senhore&, será a creação de novos bis 
pados o remedio que tem de curar estes males? 
8erá a creação de novos bispados que f11.rá que 
nM províncias do norte se não perpetrem mais 
assassinatos, e que nas do sul se não dê essa 
perigosa immoralidnde de apparecerem tantos 
filhos illegitimos "l Entendo qutJ não, e estt-ndo 
que não porque nas províncias em que existem 
bispados, o nobre deputado tambem apresenta 
estes males, o que prova que não é ossa creação 
quo sômente pôde extiuguil-os. (Apoiados.) 

Sr. presidente, eu julgo que o meio mais con
veniente pelo qual podemos curar os mal<Js do 
paiz, pelo que rtlspeita à perpetração dos crimes, 
e a esta immoralidade 11. que se refllre o uobre 
deputado, é a instrucção e a moralidade do povo, 
obje,·to de todo o cuidadv e de todo o zelo dos 
poderes do estado, mas em primeiro lugar a ins
trucção e moralidade do clero (muitos apoiados), e 
emquanto os ministros do altar n:io fôrem 
instruidos e moralisados, emquanto não hou
verem bons padres respeitavei:; por seus conhe
cimentos, l"espeitaveis por suas virtudes, não 
poderemos ter optimos parochvs, optimos pre
lados, que cuidem El5crupulosamente do bem 
espiritual de suas ovelhas e do Je,;empenho de 
suas obri~açõols. (Apoiados.) Quando assim fallo, 
não pretendo offender a indivíduos; minhas rQ· 
flexões dizem respeito á generalido~de do clero. e 
eu peço á casa que faça justiça às miubas 
intenções. 

UM Sn. DEPUT.LDO:- Vai muito bem; apoiado. 
O Sa. V. TAVAREs:- Senhores, eu me opponho 

á cre!1ção dos bi:<pados p ~)rquo estou convencido 
que com11uanto nos devamos esforçar por satis
fazer todas as necessidades do paiz, pNcnrando· 
lhe mesmo to•ias Ih! vantag'lns e utilidades 
conhecidas, todavia est-J esfnrço não dev<J ser tal 
que talvez P•H" um zelo menos bem pensado 
vamos compromttter mats o paiz, peioral o em 
sua marcha regular, e aggrnv11r os esus males. 
(Apoiados.) Um de nossos primeiros cnidaJos é 
o estado pouco lisongeiro de n'Jssas finanças, e 
não sei se por esse lado é até perigoso tratarmos 
ja da creaçào de tantos bispados, quantos são <JS 

que se achão con~ignllctos no projecto, e emendlls 
em discuss:io, creaçào que demanda uma despeza 
enorme. ::)enhore.,, ti preciso attender que não se 
trnta sóm<>nt•! do congrua que o est!ldo deve -
pagnr aos bispos ; não, eu votaria pelo projecto 
se esta fosse, apen><s a despeza que houvessemos 
de crear. A creação dos bispados traz comsig,J 
de~pezas extraordinarias, taes como as que se 
dev em fazer com o estabel~cimento de seminarios, 
a edific~ção de uma cathedral, creação do cabido, 
além de que é mister que a mitra teuha um 
rendimento sufficiente para sustentar o decoro e 
dignidade do prelado, e que hnja ums caixa pia 
-vara soccorrer aos pobres e aos infelizes, e se o -
paiz não está ainda em estado de supportar tantas 
despezas, c.;~mo decretarmos já tantos bispados ? 

Mas disse o nobre deputado pelo Piauhy:- s~ 
não temos na actualidade dinheiro para satisfa
zermos estas nectlssidadeH, estas despezas, dedu· 
zamos da nrba da>~ despezas com a repartição 
dos n~gocios estrangeiros 200:000$ que se gastào 
com muitos diplomatas que vão para paizes com 
os quaes não temos relações algumas commerciaes: 
eu penso de outro modo. - Senhores, o Brazil, 
ainda nascente, preci::;a de ampliar cada vez mais 
as suas relaç~es ; elle deve fazer-se conhecido e 
respeitado de · todos PS paiZPS civilisados, e prin
cipalmente do velh(\ mundo, e o meio de obter este 

fim, o meio de ganhar um nome, qunl o que tollos 
nós ambicionamos, é por sem duvida ampliar o 
circulo de su;ts relações, mandando ministros com 
caracter diplomatico para tortos ell es, embora 
ainda não tenhamos commercio com alguns desses 
paizes. Port•lnto, P.U estou persuadido que esta 
ecvnomia qua pretende o nobre deputado é um mal, 
e eu j•\mais hei de autorisal·a para crençiio de 
bispados, pelo:!! quaes o paiz ain·1a pôde esperar 
sem inconvenientes graves e sem perigo. 

Mas, Sr. presidente , cu tenho ainda outros 
escrnpulos ácerca desta Ir.edida : eu tenho medo 
mes<no que a crençib destes bispa:los não produza 
aquillo que o nobre deputado quer evitar. 

UM Sa. DEPUTADO:- Oh 1 ••• 
O Sa. VILELLA. TAvA.nEs: - Eu me explico: o 

nobre deputado quBr ordem, quer harmouia, quer 
moralidade (t7.p·liados), e pen~a que esta ordem, 
esta harmonia, esta moralidade pôde provir da 
creação de bispados ; mas , senhores, isto -seria 
ex!lcto se, como eu j !\ disse, o nosso ele r,, fosse 
instruido (fallo em g~ral), se fosse moralisado, e 
não no estado em que nos achamos, onde eu tet.ao 
qne a assembléa và crear novos embaraços, niio 
~{) á administração do paiz , senão aos poderes 
supremos do estado. Senhores, não é estraaho que 
eu tra!la isso para a casa, porque tambem niio é 
estranho ver os parochos, e &té os bispos, em lut:t 
com o poder tem por:ll, e o que mais é, desrespei· 
tando sua antoridade e procurando desmornlisar 
aquelles a quem e~tà incumbido o governo do 
puiz. Um meu nobre amigo, deputado por Pernam
buco, ja trouxe, para provar esta proposição, o 
facto 'lu e recentemente se dá nn minha provincia, ., 
onde o biapo está em perfdta opposição com a 
assembléa provincial e com o presidente, resistindo 
á execução de leis e ordens , em cujo exame lhe 
não é pormittido entrar. 

U:.t SR. DEPUTADO:- Isto não vem ao caso. 
O Sa. VrLELLA TAVAREs: - Vem muito.... o 

nobre deputado entende que com a creaçào de 
novos bi~pados se estabelece e se arraj!(a a ordem 
puhlica, a hllrmnnill, a moralidade, a instrucçi\o, 
e eu com este facto, já citado na casa, estou 
provando que isto não é exacto, porque em minha 
provincia existe o bispo em perfeito desaccordo o 
desharmonia com o presidente e com o poder 
legislativo provi ucial, c é elld o primeiro que dá o 
ex~mplo de desrespeito e desobt:lliiencia nos poderes 
dtl vidaaneute cons tituidos. (Muitos apoic.dos.) E 
é isto uma prov~t de qua aindn não temos o nos~o 
clero em estado de preencher tantos lugares , 
qU:l es o qu~ crêa o pr0j_ecto em . questão e suas 
emendas, uma prova de que essa creaçào que o 
nobre deputado julga salutar pôde p(oduzir alguns 
m<~les em vez dos b •lnS que elle preconisa ? 

Senhores. eu quero bispado,;, reclamo e recla
marei sempre por elles; mas quan•lo esses bis
pados puderem ter uma caixa pia para soccorrer 
at'S necessitados e infelizes, e quando os prelãdos 
11pplic11rem o dinheiro de~sa caixa pia p!lra um 
fim meritorio, e não para seu luxo e commodidade, 
mórmente no calamitoso tempo em que uma secca 
devastadora tem c<lifado um sem numero dt~ vidas, 
tem reduzido á miseria um sem n umHo de fami
lias. (Apoiados .) E não é isto o que eu vejo na 
na minba provincia? I Eu quero bispados, mas 
administrados por prelad.,s que não sejão domi
nados pelo terrivel espírito de vingança, que não 
excommunguem o presidente de provincia porque 
fi de um crdito politico diverso do S<:!U (al'oiados), 
que não vexem o povo com ~;ua parciali·lade e 
ignorancia, e que se uiio atrevão a publicar, v. g., 
-O Pastor e a Ovelha,- obra tão mal escripta, 
tão immoral, tão e<cnndal,,sa mesmo •.•• que os 
pais de familia devem ter todo o cuidado em que 
não entre eHa em sua casa I Fallando assim, eu 
uii.o estou em um terreno falso. C.tminho pelo 
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verdadeiro trilho, porf!U'l e'ltes facto;:, por des
graça no_;sa, por desgraça do [laiz, são verdad~iros, 
:.ão exactos. 

Uma outra razão foi apresentada pelo nobre 
di>putalu do Piauhy, o é .;lla a exten,i'io do t•erri
torio, e a difficuldtlde que tem os bi<pos actnaes 
em fazerem suae visitas por toda a diocese. E,;ta. 
razão seria procedente SA • o nobre depul~tdo 
Jlrllv~tsse que toda eS$3 ext~; usiio de terrít•~<Ío é 
llabitada, d•) que eu peço licença para <luvi·lar. 
T.:mos E>m v,•rdade um t ~rritorio immPnS•), mas 
muito despovll!l.d<>, <l m~smo naquel!es luga•·es 
.:>nd~> ha abundancia de povo, eu creio CJile o pasto 
espiritual lhes não falta, visto que ne>ses lugares 
existem parochos e muitos clerigos que potl~>m 
purnch•r e devem preencher este sagrado minis
teri•'· Mas dir-mo-ha o nobre deputado : -e as 
visitad f Sr. presideMe, é part\ lastimar, com 
effeito, que os bispos não possiio sempre visitar 
suas ovelhas , e pessoalmente provêl-as em suas 
necessid,1des • mas estas visitas nem sempre 
produzem o bem que se quer, porque bispos ha 
que em vez de soccorrer .... VPxão o pov<> pondo-o 
em uma espéciú dt~ contribuição, e niio perdoando 
mesmo o menor lucro, o menor emolumento. 

O Sa. Suuzo~. MARTlNs:-hto é argumento contra 
pessoas, e não contra bispados. 

O Sa. VtLELLA TuAiu~s: -Então ha bispados 
sem bispos ? Ha dioceses sern prelados? O meu 
fim é pro\'ar que emquanto não estiver o clero 
bem instruido e moralisado, não se dev,;m crear 
bispados • para não se darem os abusos e os 
inconvenientes que eu estou notando ao nobre 
deputado. Quando , pois, houverem seminarios 
onde se eduquem convenientsmente os nossos 
padres, onde P-Iles possíio aprender a aprendão 
um curso regular das rnaterias que lhes são neces· 
saria!l, quando bouvllr, por &Hsim dizer, uma 
escola normal , como quer o nobre deputado, e 
já o ten1 dito na casa, então creemos esses bis
pados, ha de !Javer gente de muita bnbilidade 
para preencher convementemeute todos os lugl\res 
que são annexos a essa creac;lio. 

O SR. SouzA MARTINS:- Isso vui para muito 
longe. 

O SR. VILELLA TAVAR~s:- Então como quer já 
os bh;pados, niio quer o clero instruido' 

O SR. NuNES MACHADO : - Ainda temos verda
deiros padres. 

O Sn. VILELLA. TAVAREs:- Eu não digo o C?n· 
trario ; desde o principio <lo meu diacur:~o que eu 
est••u prAvenindo a casa que fallo em geral, e que 
guarde respeito aos individuo:~. Eu fallo servatis 
servantlis. 

Sr. presidente, eu penso assim, tenho estas 
razões para fundar a miuha humilde opinião: 
entretanto se app,lrecet·em argumentações taes que 
mo convenção do contrario, poderei votar pelo 
projecto: por ora voto contra. 

o Sr. Marinho:- Sr. presidente, é logica 
par3 mim demasiadamente sublime aquella que 
conclue contra a creação de bisp<!dos, porque o 
puiz não lle acb& rooralisado. A mesma logica me 
ensina razão inversa, o me diz que por isso 
mesmo que a moralidade publica não é tal qual 
convém que seja ; hcto, meus senhores, que não 
póde provir senão da fo\lta de conhecim~nto dos 
divinos preceitos do Evangelho (apoiados); facto que 
não pôde provir senão da ignorancia da sublime 
doutrina evangelica (apoiados), que eu entendo 
que a c reação de bisp&dos devia em grande parte 
remediar estes males. 

Reconheço, senhores, que depende muito, quasi 
essencialmente a mor.tl publica de que tenhamos 
bons pRrocbo~; nisso vou eu de accordo com os 
nobres deputadoM; o direi com toda a fran~ueza que, 
se pur ventura utc de&BilUI ll escolher, ou a formação 

de optimos parochos ou a creação de alguns bis
pados • eu não hesitaria em votar pela primeira 
das duas. Mas n tio é a creação da bispado< 
ta:nbem um me11) para podermo~ t!lr bons pa
rocho~? (Apoiados.) Não devemos exigir dos 
padres , porque ·são padres , aquillo que se 
niio póde exigir <i•l todos os homens, isto é, 
a imp c~ccabilidadtT; é rnu~tn nlltUr!\l que um padre 
provido eru uma fréguezifl, muihiS veZtlS em 
uma muito remot!l distancia da res•dencia epis· 
copal, que durante totla a sua vida nunca vê 
o '"'" prelado, nunc:'L tem mesmo occasiào de 
receber SP.US avi.;os, seu,; conselhos, é muito 
natural, digo, quP- este p:nucho possa. relaxar-se 
em aii{U:lHIS cousas daquella,; que sejão n'csmo 
ess.mciaes ao desempenho de seu ministario; 
quando p'lrém os parvchos estejào debaix~ da 
inun o;d i ata vig1lanch elos Srs. bispos, parclce que 
a razão natural nos diz que esta relaxação será 
menos frequeute, ou pelo menos mais facilmente 
rem ediada. 

Sr. presidente, tomei a palavra para sustentar 
com factos esta proposição do D•·bro deputado do 
Piauhy, pr.)posiçiio de eterna verdade, e é que 
a immediata ac~io dos Srs. bispos, a vigilancia 
cc, nstante delles sobre aquelles que são os en
carregados immediatos de ministr~sr o J!asto 
espiritual. assim cGmo a palavra evang<llica, é 
mnis acti va e ellicaz. São factos que acabo de 
prP.sencisr no bispado de Mariannu, onde feliz· 

. mente temos un1 bispo que comprehende toda a 
ext.;nsão da srtntidade de seus deveres episcopaes. 
(A.poiados.) Desde que entrou na administração 
do bispado de Jl.:larianna, o Sr. bispo não tem 
est11do lia cidade de Mauianna 15 dins successi
vamente. Constantemente tem-se occupado de 
visital-o, e n.:st.: momento em que eu fallo acha
se elle visitando uma. das mais remotas cidades 
desse bispado. 

Ullt Sa. DEPUTADO : - Honra lhe seja feita I 
(Apoiados.) 

O Sa. MARI:-<ao :- Qual tem sidll o resultado, 
Sr. presidente, destas visitas? O Sr. bispo tem 
conseguido grandes cousas, tem apresentado be~ 
nefici:ls assignnlados, feitos à moral publica; e 
entretanto ainda niio teve occasião de descarregar 
a espada do castigo sobre niuguem. Com con
selhos. com o exernplo, e só com o exemplo e 
conselhos tem mt:lhomdo muito a moral publica. 
Ao pntir para a córte, eu fui me despedir 
d•> Sr. bispo, quando elle tambem ia para a 
Di~u\antina, e !oi nessa occasiào que ell•l me 
dissCl : (( Pc>r minha parte, se o meu bispado 
continúa a ter uma extensão tal, eu o renuncio, 
porque nttO me ó possível desempenhar meus 
deveres, e cu não quero carregar a minha con
sci~ncia. » 

Eis os !act•>s, Sr. presidente, que eu queria 
apresentar par11 rolforçar ra que disse o nobre 
deputado do Piauhy. 

Não deixarei de manifestar , senhores , uma. 
convicção que tenho, e é que em verdade con· 
~idero que a acção que têm ou podem exercer 
actualmente cs Srs. bispos, tanto :~obre os paro· 
cbos, como mesmo sobre o clero, está muitissimo 
diminuida, tornou-se muito fraca e quasi nulla 
em virtude das nossas leis. Por esse lado eu 
acompanharei o nobre deputado no pensamento 
de principiarmos por uma r~forma nesse sentido, 
dando a Deus o -1ue de é Deus, e a Cesar o que 
é de Cesar, porque é sómente assim, senhores, 
qus a sociedade pôde progredir sem convulsões. 
Entretanto, como é qne se pó:le considerar ioutil, 
e até se chega a dizer que a creação de bispados 
pód& ser contraria á moral publica 1 Senhores, 
eu realmente fico aturdido ao o11vir proposições 
desta ordem no seio da camara dúS deputados 
do Brazil! São propollições que me são parecião 
dllste seculo, ma11 emfl.m elias têm sido repetidas ; 
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e por que ? Porr,ue póde ter apparecido um ou 
outro abuso I 1\Ieus senhort<S, . dai aos homens 
aquillo que é proprio dos hnmens. Por isso mesmo 
que são homens são sujeito~ a erro. D~mos 
mesmo que um facto appauc~sse, demos que um 
bispo houvesse que, na. phrase do Evan~elho, em 
ver de pastor, fasse verdadeiramente um lobo 
devorador, seria isto um ar~umento para trazer
se contra a creação de novos bispado~? O que 
poderia ~xistir no estado se por ventura taes 
argumentos procedessem' 

O nobre deputado que ultimamente faltou disse 
que não deseja que se creem mais bispados, 
porq~e os Srs. bispos podem apparecE>r que se 
ponhao em luta com os poderes do estado. E ' um 
abuso, n1as ignora o nobre deputado qu<J em 
qualquer classe, e n~esmo a respeito de .qualqner 
emprego, se pôde d1zer outro tanto 1 Não se diz, 
por exemplo, que os nossos cursc.s jurídicos, e:n 
vez de lócos de instrucção, são fócos óe immo
ralidade e de devassidão; e &.lguem jã disse 'JUS 
se deve acabar com os cursos j uridico•? Não, 
porque o que se deve é remediar os abusos, e não 
acabar com a instituição. 

O mesmo nobre deputad.>, assim como outro 
illustre deputado de P~rnambuco, trouxerão um 
facto •. em que eu reconheço que ha um orro; 
1sto e, -çanso qua os nobres deputado ~> referirão
se a uma, não sei se diga luta ou confiicto ~ntre 
o Sr. bispo de Pernaanbuco, e o pres idente da 
província e a assen1blén provincial. Não tenho a 
honra de couhecer o Sr. bispo de Pernautbuco 
mas emtim direi o que entendo. Etn verdad~ 
reconheço que o pensamento do Sr. bispo nesse 
caso não foi ace~tado, mas é preciso saber que 
ell~ ~eve um mot1vo pelo qual se dirigia, isto é, 
eXJS~Ja. um a vaso quP, ordenava ao presidente da 
provmCJa, t.em ou mal, que para a divisão das 
parochias e estabelecimento de freguezias se en
tendesse com o Sr. bispo. Eu entendo que o 
governo, uma vez que nomêa us presidentes, não 
deve fazer ·lbes taes recommendações. 

O Sa. FRANÇt. LE1TE: -Deve dar-lhes in:~
trucções. 

O SR. M.LRINHo :-E dizer- sanccione ou deixe 
de sanccionar taea leis. 

O Sa. FRANÇA LEITE :- Deve. 
O SR. MAP.INHO. :- Instrucções para sanccionar 

ou não sanccionar leis, não admitto. 
O Sn. FnANÇA L..:ITE :-Não só para sanccio . 

nu! (ou deixar de sanccionar como para as fazer 
r;, vogar. 

O Sa. :r.iABINliO :-Ora, uma lei passou sem 
que houvesse esta intelligeucia que este aviso 
r~commendava, e depois de sanc-:ionada, o Sr. 
ba~po ent~n.d_eu que a não t.levili cumprir, na 
mwha opmtao mal, porqua o acto addicional Á 
expresso e claro; entretanto muitos outros po
deráõ pensar que o Sr. bispo entendeu bem. 

Não é pois ~a minha opinião uma razão de 
accusação. Ora, jã que tratamos de Pernambuco 
não devemos esquecer um grande feito oraticadÓ 
por esse prelado em outros tempos. Eu tenho 
ouvido dizer que a pacificação de Jacuipe e Pa
nellas lhe é devida em grande parte. 

O Sa. VILELLo\ TAVARES :-Não, senhor. 
O SR. NUNES MACHADO :- Custou muito sangue. 
O Sa. MARINHo:- Mas a pacir_ :ação deveu-se 

em grande parte ao Sr. bispo que lá estaviS. 
O Sa. VILELLA TAVARES :-Eu tambem lá es

tive, e s·m filho deo lã. 
O Sa. MA.snmo :-Existe ao menos utn facto 

que prova que por sua parte empregou meios 
que estavão ao seu alcance para conseguir ettte 
grande bem. Por isso entendo que taes argu-

mentos uão deviii·J s P. r trazi<i•lS ã cas a, nii•l por 
que negue a cada um <l•l nós o de ex.p•'nder e 
franeaan ente faz.;r qurl •' squer censuras a t0do e 
qual<juer empregad ·• publicv, p<>rque a constituição 
só reconhece um funccionariu de estldo impec· 
cavei ; mas desej :\ra que nã·J apparecessem estas 
ceosuras em (JCcasaiio em Cllle t em"s de discutir 
materia de tanta gravidade e importancia: por 
c2osequen~ia estu~ persuadido de quo a crea
çac do btspado e uma das nec!lssidades pu
blicas. 

Um grande argumento que S'l apresenta contra 
.;sta crea<;ão é o augmento da despeza publica 
Em verdade as n:>ssas circumstaucias são taes 
que _!lÓ$ devemos ser, já não digo economicos: 
quas1 que avarent<,s, quando tratarmos do dis· 
pendia da renda publica ; mas qual é essa 
immensa despeza que se vai au"mentaa· com 
a creaçã" dos bispnrbs consi~na i os 

0 

no proj~cto 1 
Não é P?Ssivel . que soja tlll que sóm.,nte po r 
esse mottvo de1x~mos de fazer este beneficio 
publico •• 

_Diz o nobre deput~do :- rnns a craaçiio de 
btspados traz necessaraamente " creação ,le um 
cabido, e a edificação de uma cathedral e outras 
muitas co usa><.- Em r··gra assiln é; porém, se
nhares, a religião catholica aposto ! : ~ a romaua 
nua!ca foi. mais glorio:<a, n•mca triumphou com 
waaor bnlllo do que quando seus pa>tores i ào 
celebr<lr o santo sacrificio em occultas catacumbas· 
foi nesses dias em que a perseguição apparecia 
por toda a parta coutm os discipulus de Jesus 
Christo , que a voz dos pastores evangelicos 
reunião no fu11do das catacumbas milhares de 
famílias arrancadas á prostitui.;ão e ao deboche 
(Apoiados . ) Portanto, se crearmos d•.•us ou tre; 
bispados e não fór possível desde logo que esta
beleçamos um cabido, que erijamos mesmo uma 
t;athedral em uma igrajR coberta do palha, que 
t1-nha pvr simples adoru •> um crucifixo , um 
pastor com seu cajado, poderá reunir grande 
porção de ovelha&s dispersas do grande rebanho de 
Josns Christo, podera produzir a maior possível 
utilidade. · 

SBnhores, eu costumo sempre trazer como 
argumento para mostrar a_ santidade da religião 
christil, isto é, que el!a é tão santa e divina. 
(apoiados), que nem mesmo os meus grandes 
erros e "" de outrPs P'•dres podem i111luir na 
religião. T~l é a Core;: a da mo.ral christã (apuiados), 
que eu argumentarei comn~1go mesr11o, eu que me 
conhaço á Cara de Deos e dos homen.; o menos 
digno dos padres, touho 1\s vezes no pulpito com 
a palavra commovido; lul é a força, a santidade 
da doutrinK. Dai p<>iB prt~gndorea ao povo, porque 
ia!to é ut1l e iutert8sante, e com elles dai pastores, 
11 quem est!\ especialmente commettiJa esta préga
çilo; r11BB lnmbem enviai prégadores pelo que toca, 
por exemplo, ao sertso, onde nasci, que vai 
utilisar a creaçiio de uma prolasia para Minas 
N<1vas. Ha uma extens:\o immen'a do sertões, 
ondo um pobre christào muitas vezes morre sem 
saber ligar umn idéa a ost~:~ nome de bispo. Diz 
um nobre deputado que isto é pouco importante ; 
mas e..t lhe digo que é muito importante, mui
tíssimo importante. Lembrarei que o conquistador 
do mundo, Alexandre, á vista do gra11de sacerdote 
de Jerusalem, ajoelhou. Veja se é pouco impor
tante vêr um grande ministro revestido de todos 
os seus paramentos. 

O Sn. R. :>as SANTos:-E' mais importante ligar 
idéa á religião. 

O SR. MARINHO: - Diz o nobre deputado que é 
ma.is importante ligar idéa á religião: nfio com
prehendo bem ; creio que· quer dizer que mais 
Importante é a religião ; não duvido, mas para isso 
ó necessario ter quem a ensine, mas para ter quem 
a ensine é necessario ter um bom parocho, mas para 
ter um bom parocho é necessario ter um bom bispo. 
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Portanto são ideas que se cate não, se lígão por tal 
fórmaque se não podem desunir. As,im, conveucido 
de que da crcaçiio de bispados pôde resultar grande 
beneficio á moral publica, só recordarei á camara 
uma proposição quP ouço continuamente e é que 
tudo entre nós está desarranjado porque não 
temos moralidade. Esta proposição sem du-çida a 
admitto: porém se queremos ter moralidade, é 
preciso fazer aquillo que póde concorrer para 
ella. 

O Sa. Faa.NçA. LEITE:-Para haver moralidade 
é preciso hfl ver justiça. 

O SR. MARINHO:-E' verdade, mas para haver 
justica é preciso que os juizes se compenetrem 
da idéa de uma outra vida. (Apoiados.) 

O Sr. Bispo Capcl.l.ão•Mór:- Um Sr. de
putado pela provincia de Pernambucil como que 
estr11nhou não entrar eu no debate, e me fez a 
graça de dizer que a manifestação do meu voto 
o livraria dos 6mbaraços em que se achava para 
ap~rovar ou rejeitar o projecto. 

8r. presidente, eu estou assignado no projecto, 
o pelo lugar que occupo nas assignaturus, creio 
que se deve inferir que sou autor delle. Portanto 
a minha opiniãJ está bastantemente manifestada. 
Além disto, no anno passado, quando o projecto 
esteve em primeira discussão, e•1 expuz em breve 
discurso a miuha opinião. Accresce ultimamente 
que até o ponto em que o 11obre deputado falltJu, 
ninguem tinha atacado o projecto; portanto a que 
vinha tomar eu parte no debate, quando não 
tinha havido opposição 'l Era absolutamente 
desnecE>ssario, ao menos assim me parece. 

A discussão se acha b1stante adiantada ; para 
justificação do projecto, já se tem dito quanto 
basta ; eu pois me limitarei a breves informações. 

A commissào que redigio o projtlcto teve por 
bastl as representações dirigidas pelos habitantes 
e respectivas assembléas das províncias, nas quaes 
creou os bispados. Essas representações pelo 
intermedio do governo, tinhão ido aos differentes 
bispos, e todcs elles tinhão concordado na cre.•çilo, 
Em consequencia disto foi que a commissão 
apresentou o projectC>, erigincto em biRpado a 
provincia do Rio do Grande do Sul, Ceará e 
Piauhy; sentindo porém que não pudesse fazer 
o mesmo para Minas Novas, porque a commissão 
então só ~eve presente uma indicação do Sr. ar
cebisp•l da Bahia pedindo tal creaçiio, mas desa· 
companhada de quaesquer documentos. A commis
sào, á vista disto, não teve duvida em pr11põr R 
creaçào destes bispados, cuja neces~id&de parece 
ql!e se achava eufficientomente demonstrada. 

Tendo a commissão cread.:~ tres bispados no 
hnperio, e existindo já nove, isto fazia uma pro
víncia ecclesiastica no Braztl demasiado extensa, 
composta l}e doze bispos suffragRneos, como talvez 
não ha exemplo em palz uenhum catholico. A 
mesma necessidade que havia de dar aos p.:~vos 
recursos mais promptos, dando-lhes pastores em 
certos lugares, mil1tava para que tambem uma 
gerarchia mais elevada fosse crt~ada com o mesmo 
fim de facilitar estes recursos, vindo daqui a pro
posiçã? de duas metropules que o projocto esta
beleceu. O Brazil, descoberto ha tres seculos, e 
logo depois da sua descoberta. erigi.do em bispado, 
creio um seculo depCJis foi elevado a arcebispado, 
com dous ou tres suffraganeos, e permaneceu 
assim até o presente, qnando o numero dos suf
fraganeos tem augmentado grandemente. Digo pois 
que talvez na historia ecclesiastica moderna das 
dioceses da Europa se não ache exemplo de uma 
província ecclesinstica tão extensa comprehendendo 
tantas Sés suffraganeas. 

Eis· aqui as razões que levárão a commíssão a 
propOr tres bispados que se achão contemplados 
no projecto: e eu hei de ainda apoiar a creação 
que se pretende Cazer de outro bi11pado em Minas 
~OVBII. 

Pelo que ouvi dizer na casa, e principalmente 
havrmdo opiniões desenc•mtrad&s entre os repre
sentantes àa província do Rio Grande do Sul, 
parece·mtl que devo dizer alguma causa sobre a 
creaçiio deste novo bispado, tanto mais quanto 
esta creação p(•de importar á primeira vista, e 
emquant? se não faz um exl!om~ mais· profundo, 
a. necessidade naq uella prov1ncia de pasto espi· 
rtlu!ll. 

No primeiro discurso que fiz nesta casa, por 
o~casião da primeira. discussão deste projecto, eu 
dtsse quaes as medidas que havia tomado para 
facilitar o p<!.sto espiritual nessa província. Desta 
vez .accrescentarei que, quando tive a satisfação 
de achar-me no Rio Grande em visita, ao retirar
me alli deixei um visitador perpetuo, e prometti, 
revendo o regimento .da vigararia geral, que eu 
hav1a dado, e os das d1fferentes varas da provincia, 
conceder todos os poderes ecclesiasticos que 
possiveis sejão, de maneira que os fieis alli 
tenhão promptamente os snccorros espirituaes ; 
por consequenci>1, por este lado estou tranquillo 
em minha consciencia, que não tenho ft~.ltado 
aos meus deveres para com aquella província. 
Quando um illustre deputado pela província do 
Rio Grande fallou de um ecclesiaetico que alli 
exigia maiores emolumentos, e que exercia a 
medicina, eu lhe dei um aparte asseverando que 
esse ecclesiastico já não está no curato. Qando 
estive no Rio Grande do Sul, eu me inf·•rmei 
do que alli se passava a tal ret~peito, e quando 
cheguei a Porto Alegre, recummendei ao vigario 
geral, que elle fizesse sahir do curato a esse 
sacerJote. Effectivameute sabia, já não rege 
nenhuma igreja. 

O illustre deputado referio outró' facto de um 
sacerdote que exerceu 1nuitas funcções ao mesmo 
tempo, creio que em uma semana santa. C.>mo 
alli ha uma falta extrema de clerigos, creio jus
tificavel, até certo ponto, o comportamento desse 
sacerdote. 

O Ss. BELLo:-E' o .:ura da freguezla da Cruz 
Alta. 

O Sa. BrsPo:-0 cura da freguezia da Cruz 
Aita 1 Eu peço licença ao nobre deputado para 
duvidar do facto. Assevero ao nobre deputado que 
o actual cura da Cruz Alta o não pratic:1ria ; mas 
emlim niio contestarei ao nobre deputado o facto. 
Posso estar equivocado, mas asstm mllsmo não é 
um grande defeito ; não sei se o illustre deputado 
assistia a essa ceremonia religiosa ; e por Isso, 
se presenciou que o sacerdote praticasse a um 
tempo netos incomr,atlveis ou tl\o diversos que 
excitassem Q riso, caso unlco em que seria repre
hensivel .•• 

O SR. B~s:LLO:-Conlleço bem a passoa. O facto 
que refari teve lugar na freguezla da Conceição 
do Arroio. 

O SR. BrsPo:-Pois bem: não tive noticia delle; 
e tambem à vista da falta de sacerdotes no Rio 
Grande do Sul, nã(l é estranho que um sacerdote 
faça ao mesmo tempo elle só diversas funeções, 
como celebrar a missa, preg?or, cantar, etc. 

Apezar deste estado do Rio Grande do Sul, que 
eu descrevi, não pense a eamara que eu voto 
contra o projecto nesta parte ; pelo contrario, 
hei de adoptal·o como um meio de mais desen
volver os sentimentos religiosos naq'.lella pro
vincia. 

Ha no Rio Grande do Sul uma falta extraordi
naria de clerigos, como já disse, e tambem de 
parochos, principalmente collados; mas eu peço 
licença ao illustre àeputado para dizer que hoje 
as parochias todas estão providas ; ainda ha bem 
poucos dias forão daqui dous sacerdotes, e não 
consta, pelas participações que de lá tive, que 
haja vagas. 

Ora, esta falta de padres ~ com que hafa 
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tambem uma grande falta do paro~bos ; mas além 
disto ha uma uma difficuldade para têl-os collad?; 
creio que o numero d_os vigarios collados alh r.ao 
passa de quatro ou c1nco. 

Durante a guerra não era p.-.ssivel nomear 
sacerdot•·S para as igrfju~ que estavão t.l~baixc 
da rebeldia: mas além desta difficuldad<i, ba 
,;empre outra para ter parocbos c0llados, e é que 
os concu~:>os para parochius vagas oão podê~ 
ser feit.;,s stnão na cidade episcopal, c é d1ffic11 
que da provincia ~o Rio Grande do Sul venhãv 
para a córte saceril :lte~. soffrendo tncommodos- e 
de;pezas, e ~xpvst : s ás contingencins de um 
t'xame e de um provimento que afinal podem não 
conseguir. 

Entretanto existindo alli um bispo, os inconve
nientes ponderados podem desapparecer. Elle 
ha de tratar de fundar um seminario ou do 
de orp;anisnr uma iostrucção adPptade ao clero, 
que ha falta absoluta na província; isto ha 
de convidar candidntos ao sacerdocio, e fazPr 
apparecer as \"Ocações, que alli siio raras. Os 
concursos ãs igrt>jas vagas serão feitus perante 
o bispo, feitos alli mesn10, e então o clero terá 
toda a facilidade de comparecer n~lles, o que 
dará em resultado serem as freguezias regidas 
por sacerdotes fixos e ~stav~;is, com o que se 
ganhará mais do que com os providos por encom
m endação. São e<tes os benefici<'S que vai fazer 
o bispado, cuja utilidade me parece escusado 
desenvolver mais, oorque o projecto, debaixo deste 
ponto de vista, jã t em sido sufficientemente de
fendido por outros Srs_ deputados. 

A respeito do Ceará direi o m~smv. Existem 
alli um ou mais delegados do Exm. prel~do de 
Pernambuco com maior ou menor somma de 
podares, do mesmo modo que no Rio Grande do 
Sul. A creação pois de um bispado alli, da 
mesma maneira que nesta ultima província, nilo 
é absolutamente necessaria, porém é mais util, 
mais vantajosa, mais commoda aos povos. Outro 
tanto mil1ta para o Pi&uhy ; sempre que uesta 
ca:>a se trata da crPação de bispados, o illuslre 
deputado por aquella província faz os possiveis 
esforços para que uma semt>lhante medida Sll 
eRtenda ao Piauhy. e eu estou que nesta parte 
elle rt>preseuta os interesses da sua província. 

Nãofallarei,Sr. presidente, em cabidos e nem em 
seminarios que são necessarios, e cuja cr•!ação 
está essencialmeutf.l ligada com a do~:: bispados ; 
mas como ha outro:; artigos no projecto que 
tratão de;tes objectos, guardarei a exposiç:\o da 
minha opinião para a occasiào em que se dillcuti· 
rem esses llrlip;os. 

Concluirei dando ao nobre deputado do Piauby 
un1a explicação ou antes uma satisfação á pergunta 
que elle me fez. 

Perguntou o illustre deputado porque não se 
obscrvll hoje o regulamento do tridentino que 
manda. celebrar concilio~ provinciaes de tres em 
tres annori. O illustre deputado sabe que no Brazil 
ha uma só e mui vasta proviocia ecclesiastica, 
os bispados são mui distantes uns dos outros ; 
e mister é que po~ra a celebração de taes concilias, 
sP.jão ch11mados todos os bispos, e em con:>e· 
quencia, deixando as suas dioceses, se apr~sen
tem na 8é archiepiscopal ; e além disto, pRra a 
ausencia dos bispos das suas igrejas, faz-se 
necessaria a licença d•l governo. Ora, ludo isto 
envolve difficuldades. O illustre deputado sabe, 
e elle mesmo disse-nos, que o primeiro e unico 
concilio provincial que se pretendeu celebrar na 
metropole da. Bahia, não pôde effectuar·se; e então 
era menor o numero dos bispos sufiraganeos. Em 
verdade esse concilio que ~e convocou provincial, 
pela ~oa reunião, não passou de diocesano ; de 
maneira que as constit•1ições que alli se fizerão, 
se hoje regem todos os bispados do imperio, ilsto 

se deve não á força dellas, mas á aceitação 
qu., os bispos fizerão, cada um para a sua dio
cese-

E não admire o honrado deputado que concilios 
provinciaes se não celebrEm entre uó~. quando 
ha tnlvez perto de um seculo elles se niio rennflm 
1111. Eur0pa, ond~ a~iã,; forà•l outr'.na t:"io multi
J'licados o tão frequentes. D .,pois de celebrado o 
cnncilio tridentino, assim para ser executada e 
apropriada a ::ada àioceRe a sua disciplina, c01r.o 
em virtude do seu regulamento, que n1andava 
reun ir concílios pr •• vinciaes de tres em tres annos, 
mu1tas dessas assemblé!.ls ti verão lugar, mas 
hoje isto é muito raro. tl os ernb~traços e~tiio na 
legislação civil yue r ege qut•si todos os paizes da 
Europa. c,,m magua o digo, o unico lugar em 
que so C•'lel1 rilo hoje concílios provinciaes é nos 
Estados-Unidos da America I Alli o culto catholico 
gosa do absoluta e plena liberda•le, e por isso os 
bispos reunem-se quando querem e . f:1zem os 
regulamE-ntos que entendem necessanos para o 
bem espiritual da porção de fieis que lhes está 
confiada. 

Mas se o illustre deputado pedtJ a convocaç.<o 
dos ::oncilios provinciaes para se Mganisar~m 
c,·o~tituições ecclesiastir.as para cada bispado, 
P•lil'i que a:> da Bahia, como elle disse, em mais 
de dous terços das suas disposiçceH têm cabido 
em desuso, então eu entendü que o fim do illustre 
deputado póde conseguir-se por um meio mais 
f,tcil, que é 11 celebração de synodos diocesanos, 
para os quaes ~6 têm de concorrer os conegos e 
M parochos. N~sses synodos poderáõ organisar
se as constituições ecclesia~tiras para cada bis
pado. Eu ouvi dizer que o Sr. bispo de Marillnna 
tencionava celebrar nm synodo diocesano; não sei 
se é exacto. Pela minha parte declaro que tambem 
teubo em vistas redigir umas constituições ~para 
o bispado do Rio de Janeiro, e ao depois sub
mettêl-as a um synodo diocesano; mas este 
trabnlho pede tempo, e deve ser feito com bastante 
rnf<litação. 

Em Cllnclusão, Sr. presillente, resumindo o que 
disse, e manifestando da maneira a mais clara. 
o meu voto. decluo que hei de approvar a 
erer.çiio dos tre!\ bispados que estão propostos no 
projecto, e igualmP-nte o que se pretende esta
b---lrecer em Minas Novas. A esmera me relevará 
eslas rPfl.cxões couo quo a entretive, e que me 
occorrêrão na occasião, porque eu não esperava 
entrar hoje no debate. 

O Sr. Vieira da. Cunha:-Sr. presidente, 
eu sinto summamente estar em divergeucia com 
meu nobre collega e an1igo o nobrtl deputado 
pda minha província ; entretanto . vejo-me na 
necessidade de sustentar a minha opinião, e 
aproveitarei esta occasião para responder a aiguUias 
t>roposições emilti:las pelo meu digno collega, 
qu;,rendo elle sustentar a utilidade da crca~ão de 
um bispado na minha província. 

O meu collega apresentou um argumento que 
me não parece exacto, isto é, que, em conse
quencia da revolução na minha província, a 
religião tinha alli arrefecido. Direi que está 
enganado, e que a revolução nada infiuio na 
religião; ao contrario f;Pja-me licito dizer que os 
rtJvolu<:ionarios mostrArão que erão religiosos 
crtJaudo um vigario apostolico, porque se acha vão 
separados de iooperio em conssquencia da revolução 
que tinha havido na província. 

O nobre deputaJo citou o exemplo de alguns 
meninos dll oito e nove annos que estavão por 
bapUsar. O facto é verdadeiro; mas a razão dada 
pP.lo nobre deputado é que não é verdadeira. 
Deu-se i~to, Sr. presidente, pPrque muitos pais 
de família, persuadidos de que os sacramentoa 
administrados por aquelles sacerdotes que tiAhão 
adherido â revolução não erão validos, dcixlrão 
de concorrer á igreja para b11ptisar seus filhos, 
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esperando que um . dia 11 paz fosse reslabelecida, _o s~. Nunes 1\J:tt.oho&d.<>: - Sinto que 
a elleij f,lssem bapt1saolos por quem legitimamenta nao esteJa presente o nobre dllputado de Minas 
o podia razP.r. Võ-so pois qtul na proviMía do porque eu queria. dar-lhe uma explieaçio. 
Rio Grande ~t<l ::Sul 1\ f{'ligii\o nito está em tanta 
.-tecatiencía como o nobre •leputado a apresentou. Eu procurei defender o projec:to como pude 
Demais, os factos por elle apre~entados de que e, fazen~o isto, e.ntendi dev~r dizer alguma cous~ 
algun.CJ sacerd•Jtes Uub1io praticado actos dignos a. respeitO. de. cucumstanc:1as que occorriilo na 
de censura, caJa v~z me conllrmiio mais na m.mha provmw~. perguntando se não seria conve-
opinião de qufl é .teanocell~aria a bispado. Nestes mente discutir umn questão preliminar a respeito 
f~tctos não Vl'ja sen1\o nog\ig,mcia da parl" c.os da extensã·J dos pLlder~~ temporaes e eeclesiasticos 
que O!\ dovii\o pmur, i~tu é, do vigari•> geral, afim de evitar que na pratica, pas!lando o projecto' 
que, comquanto eu respeita muito as suas vir- como tenh."> esperan~as que passe, não appRre! 
tudes, nilo podert•i d··ixor do dizer que a sua cesse algum confl.icto • como a respeito de outras 
extrema bondade dl\ cauga 11 esses factog que o materias tem B])J;?Brec~d~ na minha província, 
nobre deputa~do citou, porque se elle fosse ener- e ,Por essa occasJau clle1 o facto de o bispo da 
gico, taes f11ctos '"l 1ai\o darião. O nobre depntado, mmha província Ler resistido a leis provinciaes 
falland\l do vlgario ge1·al, dis;;e : - apez .\r de de.cretadas pel9: assembléa provincí•l em seu di-
!:'118 e11ergia-, mas ó virtude que Runca elle tem reato, e sancciOnad ,,s pelo presidente. O nobre 
tido. 011tras virtudo>~ evnheço nelle, mas energia deputado, não podendo negar a constitueionali-
não tem. dade do princil'io, entendeu dever procurar uma 

Mas ,1\sse o nobre deputado que ereado o bis· justificação ao b\spo !t.prosentando a I'Xi&tllncia 
pado, o prelado farà C:•lln que 0 cl<!fa c11mpra dE! um aviso que o governo expedira ao pre!lltlenta 
seus deveres. Sr. presidente, o nobre deputado para que em ~emelhantes cireumetanciaH houve118~ 
de Minas, querendo tnoalrar a utilidade do~ bis- de consultar o diocesano. Eu não crlmino o ~to· 
pados, trouxa-nos o e:<omplo do que actualmente verno a respeito de um aviso doatea, antes 
se observa no biltpado do Marianna, onde se vê antendo que o expedia mllilo convenientemente, 
que a religià•t e a moral muito ganhou depois mas '1m aviso que é apenas admoestaUvo e qua 
que foi estab<·lP.cido eat13 bispado. nii.o tem força coercitiva. Serâ conveniente e 

Ora, Sr. preshitmt(l, t!ll o nobre deputado me vantajoso para o paiz quo as a&sembléaa pro-
assegurass" que 11\1!11 di~no prelado, Nnunciando vinciaes, quando houverem de tratar <te divisões 
o bi.;pado do Ml\rlannn, aceitav11 0 da minha e ereações de freg11ezias, procurem intalllgenclllr·ae 
província, c•u nllo duvidava votllt pela resolução; com 0 bispo diocesano, quE~ deve preaumlr-ae 
mas como não tenho est•a certeza, e não sei quem mais em eircumstancias de in[ormar tnolhor sobro 
será escolhido, temo multo desta creaçâo. a maneira de fazer estas divisões : mas lato nito 

restringe o poder das assembléa~ provlnclaeR de 
O nobre depuuulo d1z •JUe o exemplo e a pa- decretar leis, porque tambem os deputados pro-

lavra do prelado pôde influir muito nus costumes vmciaes se dove presumir, senão tanto, quanto 
e na moral : nalo nego esta proposição, mas o inteirados de todas as cireumstaneias loct\eS da 
de que tenho tnodo ó qull os rnáos costumes do província. Pottanto }ã. se v e q_u.e não ha nenhumn 
clero não peiort<m o ~>Mtado desgraça•lo em que ra~ão. de di~eito 9ue possa JUstificar não jà a· 
se acha entro nóa a reliRião. Direi com muita pnme1ra res1stenc1a que apresentou 0 bispo dto-
franqueza e bi\StRnto maga1a que na minha pro· ce!'tano ; mas a tenacidade com que. elle insiste 
vincia conliP.Ço uauito poucos sacerdotes que V1vão na rejeição dessas lllis prnvincíae!l'. Lembrarei 
de uma mam•ira deceuto ; a maior parte delles ainda outr,, facto que prova a neces:Si:da\le de 
vive com o ll&aior eHcaudolo, tal que os pais tomar·se uma medi<la sobre este negoeio. Me 
não consentem <JUe I!UUII filiJilS vãu se sentar aos p~rece qu~ ? bispo ~ioce~ano da minha província 
pé,; de um con{.·ll!lor quu vive de um modo tã<> nao tem 1deas mult•J claras e fixas a re~peito 
desregrado (11po,ado.t), o foge-se da igreja. da extensão de seu direito episcopal ; agora 

Ora, se Stl ll~St!I(IU088e que s creação do me~mo consta-me que se realisa um facto qae o 
bispaJo faria o clero morallsado, cu não duvi- prova. 
daria dar o meu voto ; mas se conheço que o 
remedio augnao>nltl o mal, qua ~iio mais eltemplos o. governo acaba de apresentar differentes v~-
de immor~Alidade, antt!S quero que na mi~ha garaos, e porque o governo entende_u dever segutr 
província r.ào !111ja vlut~ri •. a do que vigarios ian-, na es?olb.a uma. regra outra que nt_lO aquella que 
uaoraes • . O 'lue !lU di~o~o ó verdade ;_consulta... .O- _,l_!l_e_ .fo~ _ talve7._ apresentad~ pAio biSPI), elle tem 
nObre députthio o seu c<Jroçilo, e elle ha de pensar rec~lc1trado. E' uma attnbuiçà~ 4o pode_r e::te· 
como eu penso. cut1vo. para a qual_ a const1tU1ção nao te:n 

, prescnpto regras senao aquellas <jUe o IIC!nso 
O Sa. Pa&sioi>NTI>: -Creio que o Sr. deputado, commum apresenta. Entretanto, porq11e o bispo 

refiecttodv, lla_ ,lc:! l>em coubecer qu~ o que aca~a entendeu dever apresentar em primeiro lugar um 
de avançar_ nso e11t~ em eonuex~o com a.matena padre que no ::oncurso se diz que foi jul~tado 
em _d1scussao ; trata.~e d•1 ereaçao de b1,;pados, pessímo estudante, e em se~undo lugar outro 
e na o dos costum~s d<> claro. que o concurso diz ser opti mo estujante, e o 

O Sa. 'VIEIRA DA ColmA: -Qual é o fim g•)Verno enten·lendo que o oplimo estudantil devia 
para que creau1os os bispos ? Não é para mo- ser preferido, o preferia ..•• eu não sei dali c ir· 
rallsar o clero ? & se eu provar qufl isto não cumstancias, mas sei do facto ; não tive intenção 
leva o fim que de1!.i!jllmos, tenll<l provado que de otrender indiv1duos. C.>mo se tratava de uma 
é desnecessaria esta creação. Sr. presidente, cr~ação desta ordem, e não se pôde negar a 
estas verdad&S amargiio. mas é preciso que sOem influencia que tem a religião com os negocias 
nesta casa (apoiados), para que a~sim o clero civis, com a administração publica, por isso é que 
arripie de carreira. !Apoiados.) Todos os dia~ se trouxfl estas causas; o que é certo é que a assem-
clama contra a !Il&gistratura, e não poderei eu bléa provincial eotend<'U que era conveniente aos 
tan:bern dizer o mesmo do clero T E~tou no meu wt~resses da minha pro\"incia, por essas ra7.ões 
direito. Direi com Fr. B.,rtholomeu dos Mar- que se têm agora allega.dll na casa. em f1\vor 
tyres:-0 nosso clero preci11a de uma illustrissima da ereação desse bispado. Senhores, a minha 
e revereudissitna reCorma. (Ap<liaàos.) Se me provincia é extensa, tem lugareslonginquos muito 
assegurão que eUa ha de apparec;;r, votarei pelo desertos, que precisão de instrucção e de quem 
bispado ; mas emquanto não me convencerem, vá mar>~lisar a população. Debaixo desta eon~ 
estou firme na minba. oplnili.o, e por isso vot•> sideraçãa a assembléa provinci:d entendeu dever 
contra a creaçio de um bispado na minha pro- erear novas Creg11ezias, e o bispo entendeu dever 
viucia. pôr o seu voto. P<>r isso p&Ç<J au nobre deputrio 
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que attenda a que tive necessidade de expór á 
casa estas considerações . 

Quanto á creação dos bispados, não se pôde 
dizer mais do que disse o digno prelado que se 
senta nesta casa. E' verdade tudo o que se tem 
oqui avançado a respeito do estado pouco favora
vel da educação dos ecclesiasticos ; ninguem pôde 
desconhecer a necessidade urgentíssima, Sr. 
presidente, de moralisar e educar o clero, mas 
quaes são os meios ? Qaaes são os que prop_oem 
os que impugnão o projecto ! Podem haver !I!.UJtos, 
mas não se pôde negar que a creaçao de 
bispados seja um delles. 

Peço licença a V. Ex. para fazer uma pequena 
observação. O nobre prelado, no preambul.:> _de 
seu discurso, pareceu que suppunha ter s1do 
provocado pelo meu amigo. O nobre prelad_o se 
enganou. O meu amigo faltou qur~d~ o proJecto 
tinha sido atacado de um modo fortJssimo, quando 
uma J.oroposição do nobre deputado do Rio Gra~de 
do Sul nos sorprendêra. O meu nobre am1go 
não quiz provocar ao digno prelado, ma:~ entendeu 
que suas palavras tinhào mais força do que as 
de qualquer de n611, e querendo evitar que a 
discussão continuasse no terreno em que a eolloco_u 
o nobre deputado do Rio Grande do Sul, p~dJo 
a expressão decisiva, f<>rte e conveniente do dtgno 
prelado, sem lhe querer irrogar a censura de 
indifferente a um negocio desta ordem. 

A discussão fica adiada pela llora. 
Levnnta·se a sessão ás 3 horas da tarde. 

Sbaão ~em lO de Julho 

PRESIDENCIA DO Slt. MUNIZ TAVARES 

SoMMAIUO. -Expediente.-Ordem do dia.-:-01"eacão 
de bispados. Discursos dos Srs. Rodr~gues d~s 
Sa.ntos e Pompio . Rejeicâo.-Oirurgiões habl
litados dCJutores. Discursos dos Srs. Moura 
MagallJ,ll.es, Meirelles, Souza e O~iveira e Gom~s 
dos Santos . .A.diamento.-Lote~·tas para. Joao 
Oa.etano. 

A's 11 horas menos dez minutos da manhã, 
abre-se a sessiío, lê-se e approva-se a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. min-istro da justiça, remet· 
tP.ndo outro do presidente da província de S. PRulo, 
com data de 15 de Dezembro ultimo, em que 
pede que se adoptem medidas proprias para obviar 
à reproducção de abusos semelhantes aos que 
forão praticados pelo jury de !:_llVista de Ubatuba, 
segundo consta da representaçao annexa ao d1to 
officio feito ao presidente pelo ten o; nt.e-coronel 
com mandante da guarda na~.ional daquella viHa. 
-A' commis~ão de marinha e guerra. 

Outro do mesmo Illinístro, transmittíndo o 
officio do presidente da província de Minas Geraes, 
com data de 18 J.e Março ultimo, acompanhado de 
outro que lhe dirigio o juiz dr dirP.ito da comarca 
do Rio Grande, consultando sobre a duvida - se 
o privilegio do que gozào os magistrados deve 
entender-se sômente nos crimes de responsabili· 
dade ou se tambem em todos de que forem 
accusados.-A' commissão de justiça criminal. 

Outro do 1• secretario do senado, participando 
que. por officio do min istro e secretario de estado 
de estado dos negocios da fazenda, constou ao 
senado que S . M. o Imperador houve por bem 
sanccionar a resolução autorisando o governo a 
mandar pa~ar a Manoel J..,aquim Santa Auna a 
quantia de 166$SOO, eill virtude de sentença que 
obteve contra a fazenda nacional.-Fica a camara 
inteirada. 

Vai á commissão do commercio o requerimento 

de João Pereira de Andrade e Domingos Luiz 
Pacheco, negociantes estabelecidos nesta capital, 
em que pedem o privilegio exclusivo para o 
estabelecimento de uma fabrica de cerveja. 

Não ha mais expediente. 
Julga-se objecto de deliberação e vão a imprimir 

os seguintes projectos de resolução da co01missão 
de pensões e ordenados: • 

I.o • Por decreto de S0 de Agosto de 1814, foi 
jubilado o conego prebendado da cathedral de 
Olinda, Manoel da Costa Palmeiro, com o venci· 
mento da respectiva congrua, em attenção á sua 
avançada idade, e aos serviços que prestou á 
igreja no espaço de 3! annos . O decreto e do · 
cumentos comprobatorios de seus fundamentos 

· Í•>rão present~s á commissão de pensões e orde· 
naaos, que examinandos-os, e reconhecendo que 
o aposentado se acha na inteira impossibilidade 
de exercer suas func~ões, por seu ·estado vale 
tudinario, e porque tem oitenta annos de idade ; 
que prestou 34 annos de serviço ã igreja no 
exercício de lugares de importancia; e apresenta 
em seu favor informações do bispo diocesano, e 
do procurador da corôa ; se con!l)rma a mesma 
commis2ào com a justiça, com t!Ue f.1i concedida 
a referida aposentadoria, que no seu entender se 
deverá approvar com a seguinte resolução: 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
«Artigo unico . Fíca approvada a aposentadoria, 

que foi concedida ao conego prebendado da ca· 
tbedral de Olinda, Manoel áa Costa Palmeiro, 
com o vencimento da respectiva congrua, pelo 
decreto de 30 de Agosto de 1844. 

Sala das commissõe~ , 8 de Julho de 184.6. 
-Peixoto de Brito.-T. A.. de Alvarenga. >> 

2.• « Pur dscreto5 de 21 de Fevereiro e de 15 de 
Maio de 1813, forão aposentados Manoel Antonio 
Ferreira Lopes, official -maior da contadoria da 
thesouraria da província de Pernambuco, e Pru
dencio José Lobo de Figueiredo, primeiro escri · 
pturario da mesma contadoria, es te com o or· 
danado por inteiro, por ter mais de 25 annos 
de serviço, e aquelle com o que lhe competir na 
fôrma. da lei do 4 de Outubro de 1831. Pelas in· 
formações prestadas pela repartição respectiva 
consta, que ambos se achão inhabílitados para 
conti"uarem a servir, por molest.ias que p~ uecem; 
e portanto entende a commissão de pensões e 
ordenados que devem ser approvaJas estas mercês, 
e para isso offerece as segumtes resoluções: 

a A assemblêa geral legislativa resolve : 
c Artigo unico . Fica approvada a aposentadoria 

concedid '' por decreto de 21 de Ftlvereiro de 18!3 
a M:a.no!:l Antnnio F~rreira Lopes, cfficial-maior 
da contadoria da thesouraria da província de Per· 
nambuco, com o ordenado que lhe competir na 
fórma da lei de 4 de Outubro de 1831. 

« A as5embléa gemi legislativa resolve : 
«Artigo unico. Fica approvada a ~posentadoria 

concedida por decreto de 15 de Mato de 1843 a 
Prudencio José Lobo de Figueiredo, primeiro es· 
cripturario da thesouraria da província de Per· 
nambuco, com o r espectivo ordenado por inteiro. 

" Paço da camara dos deputados, em 8 de Julho 
de 18!6. -J{. J. Valdeta1·o.- T. A. de Alva· 
renga.-Peia:oto de Brito. >> 

3 . • «Por decreto de 30 deNovcmbro de lSU, 
foi aposentado com o ord <l nado annual de dous 
contos de réi s, o desembargador. da relação do 
:Rio de J11neiro, Marianno José de Brito L1ma. 
A commissão de pensões e ordenados tendo con· 
sideração à longevidade do jlposentado passada 
no serviç.:> publico, e á impossibilidade, em que 
se vê, de continuar no exercício daquelle carg~, 
é de parecer que se approve a sua aposentadoria 
adoptando·se a seguinte resolução: 
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c A assembléa g~ral legislativa resolve: trucção religiosa que den ser dada nas escolas 

primarias; conhece-se que ahi é a fonte a mais 
pura, a mais abundante para se beber esta ins· 

« Artigo unic·•- Fica approvada a aposentadoria 
conf··rida pPl'l decret·1 de ao de Novembro dP. 18-H. 
ao desembargador da relação do Rio de Janctro, 
Marianno Jo-é de Brito Lima, com o ordeuado 
annual d~ dous contos réis : revo<>adas as dis-
posições em contrario. o 

« Paço da ca1nara dos deputados, 8 de Julho 
de 1846.-T. A . de A lva,·enga.- M. J. Valde
taro.-Peixoto de Brito ,, 

. trucção. Portanto, s-3 nós queremos que o nosso 
povo tenha instrucção r .1ligiosa, é de mister que 
c~idemos nos melboramen~os d~ educação prima
na, que adaptemos provtdencias proprias para 
f11ndar a instruc<;.ão primaria, de modo que possa 
conseguir U1n dA seus fins, dando ao nosso povo a 
instrucc;ão religiosa. 

E' npprov 1da a redacç:io da regolução que au
torisa o director do curso jurídico de Olinda 
a admittir aos exames do primeiro anno a 
Wencesláo Antonio Pires e Luiz Rodrigues Vilp 
lares. 

ORDEM DO DIA 

LYCÊ ,) NACIONAL 

Entra em primeira discussão o projecto sobre 
o estabelecimento na capital do imperio de um 
lycêo nacional. 

E' approvado sem debate para passar á segunda 
discussão. 

CREAÇÃO DE VARIVS BISPADOS 

Continúa a discussão do art. 1• do projecto 
quo crêa diversos bispados, com as emen<!as 
apoiadas. 

O Sr. Rodrigues dos Santos:-Sr. pre
sidP.ntc, eu hei de votar contra o prúj~cto. e 
porque sua rnateria tem excitado discussão do 
al!(uma importanciA, julgo que não devo enun
ciar o meu voto symbollcamentd, que estou na 
obrigação do j ustifical-o . 

Sr. presidente, as razões com que se tem que
rido sustentar esta resolução podem-se reduzir 
simplesmente a duas ; considera-se o estado de
ploravel em que se acha a instrucção religiosa 
d<' paiz : atten·le-se á consequente desmoralisação 
que lavra na nossa população, e dahi se quer 
tirar o argumento para a creaçào de novos bis· 
pados, como remedio unico, infallivel para res
taur!lr a moralidade publica. T1rando argumentos 
de taes fon~es, disse-se: - O povo está ignorante 
em materias de religià<J, cumpre muito que o povo 
s~ja instruido ne< tas materias, pau que possa 
ser moral - ; disse-se mais: -O povo não pó de 
ser in ~truido em materias de relig ião se n :io tivAt' 
parocbos sufficientemente ha!>ilitados para dar-lhe 
est-1 instrucção ; mas parochos com esta condição 
não podem exi~tir sempre que a orden:lção fór 
difficu\t11da pela falt:1 de bi.;pos n '•s diversas 
localidade~-- E' por est" co••catenação de factos 
e princípios que se chegou á conclus:to de que 
a creaçi\o de bispados é in di' pensavel, como o 
uni co meio de remodi'lr todos os inc0nvenientes 
que podAm resultar tio falta di! instrucçiio religiosa. 
E sem duvida neubuma, se se pudessem reputar 
incontestaveis todos estes princípios, a conclusão 
era irrecusavel ; mas como para mim não está 
liquido que estes princípios sejão incontestaveis, 
se conseguir demonstrar que estes principios não 
são exacto~. e muito menos que possão autorisar 
:semelhante conclusão, creio que terei destruido o 
argumento principal com que se justifica esta 
resolução. 

Entendo que não se pôde absolutamente asse
verar que a creação de bispad<>S possa, indepen
dentemente de outras medidas , co ncorrer para a 
instrucção ·religiosa do povo. Nós sabemos que a 
instrucção religiosa do povu oóde provir de causas 
muito multiplic 1das e diffdrentes; para ella 
co ocorre muito dficazmente a direcçãu dos estudo,; 
primariQS. T ·.>dos sabem quo naqudles paizes em 
que se tem cuidado com mais desvelo da educação 
publica, attende-se muito especialmente á ins· 

TOMO II 

Tambem " instrucçilo religiosa póde ser dada 
pelos parochos. E' iucontestllvel que o ensino da 
doutrina christã, a explicação dos dogmas da 
religião, m11ito póde concorrer para o consrgui
mento do me,•mo fim, e qus é 1sso um dos pri
meiros deveres dos paroch·JS; mas daqui sPguir
se-ha que é preciso crear bispados? Creio quo 
não : a consequencia necessaria é que é preciso 
que haja parochos instruido~, moralisAdos para 
dar Psta educaç:1o. Chegando a esta consequen· 
cia, o qutl temos a inquirir é o modo porque 
os paroci:Jos devem s~r educados, o methodo 
m:lis conveniente para terem bastant~ i n~<truc
ção e _moralidade. E por ventura o meio de 
conseguir este resultado so:·é. a creação de bi!l.· 
pados? E' o qu~ contesto. E:u entendo que o 
unico mo~do por que os sacerd•Jtes podem ser 
in~truidos e rnoralisados é oela creação de esta
belecimentos scientificos especiaes para d"rem a 
instrucção propria do clero ; é nos estabeleci
mentüs litterarios da instrucção do clero que 
elles podem obter os conhilcimentos de seu des
tino, de sua tuaportante missão social ; conheci
mentos que, alérn de illuminl\r o espírito, devem 
imprimir um caracter nobre e elevado no clero, 
condições necessarias para que possa bem instruir 
e moralisar o povo. Ora, se é ~~sa a fonte em 
qutt o>i sacerdot<'s podem adquirir e:<tes dotes, 
não vejo em que nem como a creação de novos 
bi~<pados possa por si só concorrer para isto. 

Um argumento com que se me póde objectar é 
que os bispos s!io os encarregados da instrucção 
do clero ; mas contra esto. observação existe um 
facto, na minha opinião, bastante eloquente. 
Nós temos doze bispados no imperio ; mas 
saiba a camara que um unico bispado tem se
minaria episcopal, que é o de Marianna, esta
belt!cimento que, se não é de receute creação, 
pelo menos fui restaurado novissimaroente. Deste 
facto concluo que a creação de bispados não 
traz necessariamente a instrucção e moralidade 
do clero, P·) rque dos doze bispados que temos, 
apena~ em um delle~ ha uu1 estabelecimento para 
a instru•=ção superior do clero. Estc.u que não 
é por negligencia ou falta de zelo dos Srs. bispos 
que isto se dá ; entendo que os rendimentos 
episcopaes não são tiio abundantes que possão 
habilitar aos Srs. bispos para fundar a suas 
expensas estabelecimentos naturalmente muito 
dispen.:liosos, e por isso é indispensavel que o 
estado auxilie estes estabelecimentos. Mas, se 
isto é assim, a consequeneia natural é que o ~ue 
é preciso na actualidade é crear estes estabele· 
cimentos ; e poder-se-ha dizer que Isto se acha 
intimamente liga·io com a creação de novos bis
pados? Repito que o que se deve fazer é tratar 
quanto antes da creação dE<s~es estabelecimentos 
de instrucção superior para o clero, porque só 
depois que existirem tae.il estabelecimentos é que 
poderemos ter parochos instruidos e moralisados, 
e só assim é que poderemos dar instrucção e 
moralidade ao povo. 

Parecem-me incontestaveis estes argumentos. 
R~conheço .:mtretanto que fizerào impressão na 
casa as observ:1ções tiradas da necessidade de 
moralisar e instruir o povo em matarias de re
ligião ; mas entendo que essas observações não 
forão bem apreciadas, não se cuidou d~ determinar 
qual era o meio uuico, proprio de dar instrucçào 
e moralidade ao clero (apoiados) : tirou-se deste 
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facto, qu~ reconheço que o nosso clero não é 
'>ufficiente:nente instruido e morali~a.io, uma con
scquencia que não é filha desse facto, isto é, 
dahi se argumentou para a necessidade da creaçào 
de bispados ; mas eu creio ter demonstrado de 
maneira incontestavel que n creação de bispados 
p0r si só não póde produzir a instrucção e 
moralidade do clero (apoiados) ; e portanto se
melhante argumento não póde proceder. 

Tendo fe1to as observações que acabo de ex
pender, e que julguei necessarias, sobre parte da 
argumentação tirada da ignorancia do clero, com 
que se procurou sustentar a resoluç>i:o, _ir_ei 
apreciar outros argumentos que se produznao 
para o mesmo fim. 

Ponderou-se, Sr. presidente, quo , estando a 
nossa população disseminada por um territorio 
muito extenso, havendo grandes distancias a 
percorrer para obter-se qualquer auxilio da
quelles que podem ser prestados pelos Srs. 
bispos, convinha crear maior numero de bis
pados para que os povos pudessem achar mais 
perto os soccorros de que possão carecer. 
:5r. presidente, o nobre prelado que tomou 
hontem parte nesta discussão fvrneceu-nos um 
argumento que julgo muito valio~o para des
tru ir est'l observação ; o nobre prelado disse 
que não julgava, em thP.se, absolutamente neces 
saria a creação dos bispado;; unicamente para 
occorrer C•Jm decisões, com as di spen~as, com 
cs auxílios que o povo po;;sa neces~itar, porque 
os Srs. bispos co~tumão autorisar a sacerdotes 
de maior categoria, cotno seus vigarios da vara. 
para concederem aquellas dispensas que estão na 
alçada dos Srs. bispos. Ora, sendo assim, eu 
vejo que quando a séde do-s bispos dista muito 
dos limites de sua jurisdicçã'3 · ecclesiastica, ha 
nas localidades mais remotas vigarios da vara, 
ou vigarios geraes, corn autoridade de dar as 
d1sperisas que os Srs. bispos podem dar. Por· 
tanto, por este meio conseguem-se todos os 
resultados que se podem desejar da creaçào U\JS 
bispos, se é esta ll raz;ão para quo se elles creem. 
(Apoiados.) 

Danaais, observemos qual é o numero provavel 
de indivíduos que possão necessitar dessas dis
pensas que es~ão reserv;ldas para os Srs. bispos. 
Sabemos que essas dispensas são, em maior 
numero, para os casamentos em que hr. impedi· 
rnenlos; mas esses casamentos >âO em regra 
tnuito menos numerosos _que outros;, e por conse· 
quencia essa!l dispensas vêm a interessar a um 
numero de individuas muito insignificante em 
relação a qualquer população daua. Ora, será 
conveniente que vamos estabelecer muitos bis
pados, que necessariamente bão de ser muito 
dispendiosos, sómente para attender á necessidade 
de um numero tão limitado de individues 'l S erá 
conveniente que quando esta n~cessidade póde 
ser remediada por outro meio, vamos empenhar 
o nosso thesouro com despezas avultadas para 
crear bispados simplesmente para remediar nece5· 
sidades lie uma insignificante minoria? Creio que 
não é prudente nem justo ; e muito mais me 
firmo nesta opinião quando redicto que o nobre 
prelado já indicou um meio de obviar a tlsta 
necessidade de pequeno numero de indivíduos, 
que é a creação de m&.ior numero de delegados 
dos Srs. bispos para darem a!l dispensas que 
possão ser necessarias, é que excedem ao poder 
ordinario dos parochos. (Apoi~:~dos.) 

Resta uma unica observação que produzia-se 
em apolo da resolução, que é a nMessidade de 
fadlitar a ordenação em diversas localidades. 
P .. nderou ·se que havia falta de clerigos em 
d;versas províncias, que esta falta era causada 
principalmente pela difficuldade que havia para 
os que se de,-tinào ao sacerdvcio, sendo obrigados 
a ordenarem-se em província estranha, ·.:>nde ião 
fazer grande despeza. Certamente este argumento 

tern algum pezo ; se por ventura a ereação de 
bispados ró·ie, como parece incontestavel, facilitar 
a ordenação de maior numero de indivíduos, e 
se isto é de interesse para a sociedade, deveria
se concl11ir que, por este lado, procede a opinião 
dnquelles que querem c creação de bispados ; 
mas o quo eu entendo que é indispensavel, que 
é de interesse publico e social, não é o augmento 
indeterminado do numero dos sacerdotes; o que 
eu julgo ser de interesse -publico e social é que 
os sacerdotes tenhão a instrucção e moralidade 
necessaria. (Apoiados.) Mal! a simples creação 
dos bispados poderá produzir este resultado? E' 
o que P.stou autorisado a negar, e cteio ter 
satisfactoriamente demonstraào; multipliquem-se 
os bispados, o resultado será q11t. mais facil será 
a ordenação, que muito maior numero de clerigos 
ha de haver ; mas este numero de clerigos, sem 
a instrucção 'F!eccssatia, concorrer!\ para a mo
ralidade e instrucção publica 'l Não deveremos 
receiar que o augmento de clerigos sem conheci
mento de sua missão e de seus deveres, concorra 
ainda mais para a perversão d:>s costumes pu
blicus? Não att~nduremos ao que se está passando 
diante de nossos olh •S? Q11al é a razão por que 
o clero actual pouco ~;;erviço presta á sociedade 't 
Não será porque, como se pensa geralmente, 
ell<l é, com poucas excepções, ignor.ante e pouco 
moral1sado 1 (Apoiados. J De-ve ainda a camara 
pondernr que a creação de novos bispados vem 
dar existencia a bispados pobres , e que por 
cons~qnencia não podem C<lueorrer para os es
tabelecimentos de escolas de instrucção para o 
clero. 

Para ccnseguirmos os resultados que se querem 
alcançar com a creaçiio de bispados, repito que 
o que me parece dever-se fazer quanto antes é 
tratar da fundação de estabelecimentos de ins
trucçào superior para o clero. Conseguido isto, 
tereli10s um clero instruido e moralisatlo, e te1 io 
um clero instruido e necessariamente r,heio da 
dignidade que ba de produzir a consciencia da 
sua nobrG missão na sociedade, poderemos es
perar razoavelmente que o pQvo venha a adquirir 
mai<.>r instrucção e moralidade. Se a e~ta provi
dencia quizermos nddicionar, como é igualmente 
interessante, a adopção de medidas que concorrão 
para a r<Jgeneração das escolas primarias. afim 
de qu.~ possào mais regular e conveni!lntemente 
prestar -se á educaç:i.o religiosa, teremos em ultimo 
resulado mai,lr somma de instrucção religiosa no 
nosso pe.iz e com ella tt'dos os beneficio~ que 
a sociedade p6de desejar (apoiados), sem que 
sejamos obrigados a adoptar uma providencia que 
por si só ni.io póde produzir este resultado, qual 
o que so propõe no proje ~to que s1.1 discute : 
providencia que só tem como effeito inevitavel 
e certo o augmento dos encargos do thesouro 
(apoiados), e que, não podendo concorrer para 
a moralidarle publica. acha-se despida do unico 
titulo com que podia obter o rneu voto. 

o Sr • .Po:m.pêo : - Sr. pro~idente, depois 
de haverem fnllado tão distinctos oradores, depois 
da eamura tel' vuvido os dons luminoso>J discursos 
do nobre deputado por Piauhy, e do muito sabio 
Ell:m. Sr. bispo capellào -mór, parece temeridlldtl 
de minha parte querer entrar nesta discussão : 
mas não tanto pelo ohjecto da mesma, que j11lgo 
sufficientemonte delucidado, como por causa de 
algumas expressõds proferidas por alguns dos 
illustres oradores, fui que pedi a palavra, expres
sõt-s qatd, ou eu mal comprehendi, ou não me 
parecem rnui conformes á nossa legislação, e 
muito menos com a disciplina da igreja admittida 
entre nós. 

Antes porém de entrar na questão, direi de 
passagem que muito senti que um il\ustre depu
tado de Pernlmbuco, de que•n faço o melhor 
conceito, trouxesse á discus~ão o nome do ree-
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peitavei prelado de Pernambuco, e o tratasse de 
um:l maneira que não se compadece com a 
urbHnidade e delicadeza que eu reconheço no 
car!lcter do illustre dtlputado. Não sei, senhores, 
a que vinha o uorne do .Exm. bispo de P~rnam
buco, que aliás c.reio é o primeiro em reconhecer 
a necessidade de dividir S(:U extensíssimo bispado; 
e quando outras consideração não pesassem no 
animo do illustre deputado, o elevado caracter de 
príncipe da igreja, do que se acha revestido esse 
respeita vel prelado, parece ser bem pond~r,Jso 
para attrabir nossos respeitos: quanto mais, 
::)r. preí'idente, que os serviços por elle prestados 
na pacificação dos Cabados das mattas de Jacuipe 
são um facto que devtlria impór gratidão a todos 
os Pern~>mbucduos, e que a historil!. não poderá 
esquecer. 

A necessidade, senhores, da creação dos tres 
bisp11dos foi tambern demonstrada pelo nobre 
deputado do Piauhy. que nada mais resta a 
accrescentar. Com effeito, o accrescimo de popu
lação nas ~res provincias do Piauhy, Ceará, e 
S. Pedro do Sul, a gr11nde distancia desses lugares, 
ás s11as sédes episcopaes , a difficuldade das 
relações entre esses lugllres, as precisões continuas 
de pl\sto espiritual que sentem os habitantes dos 
lugares mais remotos dessas províncias são mo
tivos mais que sufficitmtes e justos pera demonstrar 
a necessidade irnperios11 da creação desses bis
pados. 

Niio é possível, Sr. presidente, que os nossos 
bispados com os limites que hoje têm, alguns 
dos quaes são maiores qtte os maiores reinos da 
Europa; não é possível, digo, que com a immeosa 
exteusão desses bispados, as ovelhas possão ser 
a tempo soccorridas em suas precisões e~pirituaes, 
e que o bispo o mais zeloso possa pór em 
pratica o preceito evangelico que recommonda 
que as o•elbas vejão a face de seu pastor- Ego 
sum pastor bonus cognosco oves mea~, et co
gnoscunt me mece; preceito terminante recom
mendado pelo Cone. Trid. na sess. 23 de Ref. 
cap. Io. Cum prcecepto divino manda:tum sit 
omniõus, quiõus animarum cura commissa est, 
oves suas agnosce... etc . A necessidade da 
creação desses novos bispados faz-se ainda mais 
aensivel, quando comparamos a divisão ecclesias· 
tica do Brazil com a de outros paizes clltholícos 
da Europa. Jà o illustre deputado por Piauhy 
fez esta comparação ; eu só farei agora com 
Portugal, de quem o honrado deputado de Piauhy 
se esquaceu. O reino de Portugal, senhores, que 
não é m,,ior que a província do Ceará, conta 
U bispados e 3 arcebispados ; entretanto que o 
Brazil, maior que metade da Europa, contaS 
bispados e 1 arcebispado. 

O Sa. BAan.os PilllEN'l'&L: -Mas tem Portugal 
6 ou 7 milhões de habitantes. 

O SR. Pomto:- Não senhor; Portugal conta 
de 3 a 4 milhões de habitantes, e o Brazil 
cinco. 

Senhores, uma outra consideração que nesta 
materia deve merecer a attenção desta camara é 
o tern po em que forão creadoa os bispados actuaes 
do Brazil. Ct·eio que o primt<iro bispado do 
Brazil foi creado na Bahia, pelo anno de 1550 
ou 1551; ao menos o seu primeiro bispo D. Pedro 
Fernaudes Sardinha, r.omeado por D. João m. 
alli chegou em 1552. Depois el·rei D. Pedro II 
supplicou ao santo papa Innocencio II a crenção 
do bispado da Bahia em metropole, e a creaçã~ 
de mais tres bispados no Brazil. Creio que isso 
teve lugar em 1776, s então forão creados· os 
bispados do Rio de JBneiro, Peroambuco e Ma· 
ranhão, ficando a Sé da Bahia elevada a archi
episcopal com os bispados suft'raganeos do Rio, 
Pernamb11co. S. Tbomé e An~ola; e Maranhão 
pertencendo ã metropole de Lisboa. Supponho 
q11e. pelo meiadodo sec:.lllo passado, no reinado do 

Sr. D. João V e pontificado do santo papa 
Bento XIV forão creados os outros bispados e 
as prclasias do Matto -Grusso e Goyaz (eu não 
tlffirmo bem essas datas, porque uão pude hoje 
verificai-as); e creio que as duas prelasias farão 
erectas em bispados em 1829. 

Ora, &r. presidente, basta considerar o tempo, 
a época da ereação dos bispados do Maranhão 
e .P<lrnambuco em 1676, tempo em que talvez o 
Pu.uhy n~o _ f?sse ainca habitado. (pai~ que o 
Ceará pnnc1p10u a sel-o uo prmciplo desse 
seculo XVII), para conhecer a necessidade da 
desmembraçtio desses dous bispados, ~ creação 
do~ dous bispad ,, s no Ceará e Piauby, quando 
hoJe esta primeira província conta 250 mil habi· 
tantes e a segunda 150 mil. Não insistirei mais 
neste ponto , e nem reproduzirei os valentes 
argumentos que já. farão apresentados nesta casa 
em favor da creação desses bispados. Creio que 
a cas:!. toda está compenetrada desta necessidade, 
e que a unica difiiculdade que se apresenta é o 
accrese1mo de despezas que os novos bispados trazem 
ao thesouro publico. A este respeito já o illustre 
deputado do Piauhy muito bem demonstrou que 
nem essa despeza era tão grande, e nem podia 
causar tanto gravame ao thesouro, priocipalmente 
se cortassemos por muitas despezas inutois que 
se têm decretado, como com a creação de novas 
legações na Eut·opa sem necessidade alguma. 

Não posso porém, Sr. presidente, concordar com 
a proposição que me partJceu ouvir, pronunciada 
pelo nobre deputado do Piauhy, em que Jiz que 
por ora poderíamos dispensar os cabidos dos 
novos bispados, e não sei se tambem os semi
narios. E' esta uma das proposições, senhores, 
que eu disse no principio do meu discurso que 
não me parecia mui conformo com os canones 
recE-bidos entr" nós. Sim, senhores, os cabidos 
na disciplina actual formã•J um só corpo com o 
seu bispo, formão o seu conselho desde o seculo 
XI ou XII depois da extiocção do antigo pres
byterio. 

O concilio tririentino recommenda a creação 
dos cabidos, assim como os seminarios em todas 
as dioceso:.s ; esta disciplina é recebida entre 
nós ; como poi:l poderemos crear bispados, pre
scindindo desses nccessorios que o concilio sabia
mente julgou necessarios ao episcopado, e púr 
motivos que eetão ao alcan.:e de todos T Creio, 
senhores, que, como o poder temporal não p6de 
alterar as t.lisposições caoonicas que r~speitiio 
ao episcopado, não pód.e por conse~:uinte crear 
bispados infringindo as disposições do concilio, 
sem licença da Santa Sé. Demais, senhores, como é 
possivel que umn cathedral dispense sea corpo 
capitular 'l Quem é que b11 de fazer a~ solem
nidades publicas do culto religioso na Sé ? Quem 
ha de assistir ao bispo nos pontifl.eaes e n'outros 
actos do culto publico t Quando muito, Sr. pre
sidente, o que eu julgo poder-se·hia fazer, tendo 
em attenção o estado pouco favoravel do thesouro. 
era reduzir o pessoal dos cabidos. Em vez de 
crearmos cabidv~ com 20, 80 cadeiras, poderíamos 
r~duzir a 10, ou quanto fosse s6mente necessario. 
mas nunc& a suppressão absoluta desses eorpos. 

Seminarios... Tem-se declamado tantll contra 
a igaorancia e desmoralisação do clero, e entre· 
tanto eu não vejo que se queira remediar este 
mal. Parece que aquelles que lameutão tanto 
esse mal, deveriS.o empenhar-se em procurar 01!1 
meios de o prevenir. 

Senbores, quem quer o tl.m deve querer os 
meios de o conseguir. Se o estado quer que a 
religião cathobca 1loresça na soa pureza e · san
tidade. no espírito do seu divino fundador, não 
deve prescindir da inelruccão rooral e religiosa 
do clero, p~rque a religião delinlla e o~ coatum~a 
se aftrouxao todu as . vezes que a 1gnorancta 
penetra o sanctuario. O espit'ito do~. Igreja a e~ts 
respeito é terminute • compenetrada do precetto 
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de seu divino fundador, que quer que seus 
ministros sejlo a luz do mundo e o sol da terra, 
ella recommcnda mui positivamente que ninguem 
seja promovido ao sacerducio sem que tenha dado 
provas de pureza de costumes, e sem um gráo 
de instrucção necessaria. E é tão severa neste 
preceito, que o defeito de ..;ciencia e ae irlt~'<gri· 
dade Lle costumes é Umll irregularidade pata <l 
sacerdocio. Fvi por esse espírito que desde os 
primeiros seculos da igreja se estabelecêrào esttJe 
asylos de instntccà•1 com o nome da sominarios, 
onde os aspirarates ao sacro ministerio dbvião 
provar não só a sua vocação, como a pureza 
de seus costumes debaixo das viitas immediatas 
dos pl'elados : e onde dcvi:io tambem recel.Jar a 
instrucçào human!\ a ecclesiastica necessaria a •1 
desempenho de seu miai><terio. Os padres do 
sagrado e ecomeni.:o concilio d~ Trento, recom
mendando expressamente o estabeleoimentc~ dos 
seminari<ls aos bisros, não fizerão mais do que 
reconhecer e sanccionar uma instituição que 
remonta aos primitivos seculos da igr~ja. Mas, 
senhores, entre nós o que se tem feito? Ao 
menos o gov(' rno portuguez f.:~i mais providante 
a este respeito. Pelo alvará de 10 -te Maio de 
1805 mandou eslabelecer seminarios em todas as 
dioceses, dotal-os com os fundos necessarios, e 
além diss11 determinou que todos os annos ca.Ja 
dioc~:se mandasse um ou dous alumnos de mais 
habilidade para a universid•tde de Coimbra cursar 
as scieucia~ ecclesiasticas em gráo super1or. 
Nós não temos até hoje um curso de sciencias 
ecclesiasticas onde os nossos sacerdotes pos.;ã·J 
ir profundar os conhecimentos superficia~~ q•1e 
aprendam nos seminarios. E entretanto declama
So-l tanto contra a igncrancia d·> pobrt:J cl<-ro I 
Habilitai-o com os meios necessarios de instrucção fl 
depois declamai se elles se não apr.:~veitarem J.elles. 

Seuhoces, entril nós se 'dá tão pouco apreço à 
instru::ção ec.:lesiastica, ou antes faz ·s•l tão pclUCO 
caso do que diz re~p0íto á religião, que o 
govtJrnu nãv se inf<>rma c.io estado d<>s seminarios, 
da instrucção que recebe o cler•J , ou pelo rnenos 
não dá C'lota ale suas informnções á ass~mb:éa, 
como aliás era de seu rig:Jroso dever. Eu jui~·J 
pilrtanto, Sr. president·~. de nec~ssidade indecli
navel a creação de se:ninario~ nos novos bispados, 
assim como de um curs·J de ~cit<ncias ecclesi~>sticas 
th-,ol()gico.carwnica> no imp•lrio. 
· A outra pr.1po:;ição do nobre deputado do Piauhy 
que eu talv •l~ OU\'isse mal, e que desr.java fosso 
ex~\icada, foi a estranheza que lhe cau;árã.) os 
t.:,rm·•s em que se acha c.mcebido um do~ pro
jectcs que está sobre a rne;;a, ••m que se diz •.:ue 
o g(lveruo fiea autori~ado a S•)licitar ou i111p2tnr 
da Santa S:'l a creação de taes bispa.!os, etc. 
Eu não posso crer que o nobre deputado cujas 
luzes e sentimentos orthod .. xos são tão coohe· 
chios, quizess~ desconhecer um direit<) que corn· 
pete ao prima<io de honra e jurisdicçi\o como 
centro e guardl\ da unidade ca~holica, de intervir 
na desmetnbração ou creação de novos bispados ; 
direito que lhe não é e n~m póde ser conte:ltadu, 
porque procede da natureza e fim .lo mesmo 
primado que é exercido pelo successor daquell~ 
a quem Jesus Christo mandort fazer de suas 
ovelhas um só rebanho : Fiat unus pastor et 
unum ovile. Eu não quero dizer que o poder 
temporal não tenha direito de intervir nessa di· 
visão; não : tanto assim, que sou o primeiro a 
reconhecer a legitimida<le com que esta camara 
está tratando desse objocto: o que eu quero é 
que se não negue a intervenção que compete 
ao poder espiritual nesta materis, porque, como 
diz Mr. De Pratd, se o culto está no estado 
debaixo de certas relações temporaes, tam&em 
é do eéo, debaixo de relações espirituaes, e por 
conseguinte independente. Uma diocese é cousa 
t<lmporal de certas relações, emquanto nella se 
creão empregados publicos, pagos pelo estado, 

como o bispo, cabid'J, etc., mas debaixo de sua 
relação essencial, que é o culto, é uma causa 
espiritual, Jependent~ unic~mente Jo espiritual, 
p.ua o que sóm• nte é cr;,ada a dioces•l. Como 
poderia com eff~ito o pod~r tewporal limitar 
a jurisdicção espiritual dos bispos sobre certa 
porção de sus. tiiuceso> e passar para a jurisdicção 
de outrem ? Como pod~ria o temporal desligar 
o matrimouio espiritual, esses laços sagrados que 
ligiio o reb:\nho a seu pastor, e este a suas 
onlh 1s ? Deus nos livre, Sr. presidente, que sa 
descon!leça e11tre nós ••S limites f' indenendencia 
dos poderes temporal f' ecclesiastico. Tal ·foi a 
grande falta da assembléa constituinte de França 
qu~ produzi<~ tão funt!stas consequencias. E' do 
equilíbrio e indeliendencia dos dous poderes que 
depende a paz ·e felicidade do mu:.do. Quando 
se desconhecem esses limites, quando um dos 
poderes usurpa ao outro attribuições que lhe não 
c<~mpetem, apparece a desordem e tr1stes con
fiictos da que temo~ funestos ex.omplos na his
toria. Na opinião de algu~:~s historiadores, nunca 
a igreja sotlreu mais e nern o estado fui mais 
abalado de convulsõ~s do qutl quando o filho do 
grande Constantino o irnpemdor Constancio quiz 
reunir em suas mãos a espada e o thuribulo e 
disse aos bispos:-a autorid~1de da igreja sou eu. 

No principio da . igreja, Sr. presidente, não 
havião regras estabelecida~ para functnção e di
visão das dioceses; isso er& natural. Os apostolos, 
e depois seus successores fur:davão uma igr..ja no 
mei-J de urna cidade gentilica, os limites dtJ sua 
prega.;ào erão os limites de stta igreja. Mas 
desde logo farão consideradas como matrizes, 011 
melropoles as igr.Jjas fundadas pelos apostolos, 
principalmente as que o forão por S. Pedro. 
Assim vio-se a igreja de AntioquiE. fundada por 
S. Pe.lro tornar-se a grande metrupole <ias dto
Cilses da Asi :l Menor. A i!<rejn de Alexan•lria, 
lun.Jada pelo mesmo apostolo, fez-se a metropole 
de Africa ; e de Jerusaltiru fundada por S. Thiago, 
foi u metropole da Palestina, e a igreja dA Roma, 
fundada por S. Pedro, e s•m assento definitivo, 
vei•l a ser o centr" da unidade catholica. 

NtJ~ primeir<>s seculos da igreja, quando a re
light•) christli estav<~. pwpagada e dl• fendicla por 
quasi todo o imperio romano, as circumscrip<:ões 
e erecções dos novos bi:lpados, assiu1 como 8 
confirmação e instituição canonica de novel bispos 
eriio feitas nos synodos provinciaes, quo tinhão 
ordinariamente lugar nas quatro grandes metro
poles, da que !aliei. N"s~es concilius, que se 
repetiaio annualment •, ~ntr•J outros muitoR objectos 
tia disciplina, Stl tr11tava dali circurnscripções dos 
bispRJ•)-1 sem int••rV~•lÇiio do po .Jer temporal ; por 
que então Unlll dioC•!Se Dada tinha de civil; ns 
bispos não eriio arnpregaalus civis, nem os pa· 
rochos. E creio qu~ foi no primeiro concilio de 
Nicea, no seculu IV que determinou-se expres· 
sarnenta qu11 as divisões ecclesia~ticas não deviiio 
s~guir as divisõ;s civis ; porque a igreja não 
devia f'!';tar sujP.ita ao capricho dos magistrados 
ciVIS. Esta disciplina durou até o seculo xr ou 
XII, tempo que a Santa Sé reserv•lU a si este di· 
reito, corn muitos outros, que alguns publicistas, 
como Gmeneri, chamão direitos accidentaes 80 
primado ; mas na opi11iào de outros de melhor 
nota são considerados direi tos essenciaes áquelle 
que é incumbido de velar sobre todo o rebanho 
catholico. P<Jrém seja accidental ou essencial, 
o que é certo é que a Santa Sé o exerce, os 
reis de Port11g<1l sempre o reconbecêrão, assim 
corno todos os principes cstholicos. 

Toearei por ultimo, 8r. presidente, em uma 
outu questão suscitada por um illustre deputado 
de Pernambuco; questão qu" t~m toda relação 
com a que venho de tratar. Quero fallar do di· 
reito de dividir freguezias. Lamento, Sr. presi
dente, que tenbão appareeido a este respeito 
coD.fti.ctos entre algumas assembléaa provinc1aes, 
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como 11 do Ceará e Pernambuco, com o Exm. 
bispo dio•:esano, e desejava que taes confiictos 
não apparecessem. 

0 SR. V. TAVARES:-Apoiado. 
O SR. PoMPÊo:- E é por isso que eu dflsejava 

uma interpretação authentica do art. 10 S) lo do 
acto addiciona\, onde se cor1fere ás assembléas 
provinciaes o direito d(\ legislarem sobre as divi
HÕes ecclesiasticas de suas respectivas províncias. 
Eu não entendo como algumas 3Ssembléas pro· 
vinciaes têm entendido es~~ artigo da constituição ; 
e quanto a mim, o Sr. bispo de Pernambuco tem 
razão de oppór-se, ou não reconhecer freguezias 
desmembradas sem sua audiencia. 

O SR. V. TAvARES:- Não apoiado. 
O SR. Po:upJ1:o:- Porque, senhores, partindo de 

um principio logico, eu vejo que ninguem póde 
dar o que não tem: como pois as assembléas 
provinciaes, poder temporal , podem limitar e 
privar a jurisdicção ecclesiastica de um parocho, 
e conferir a outrem, separando uma porção de 
seu rebanho ? Porque, 8enhores, a divisão de uma 
freguezia não é um acto puramente material, 
importa a ·limitação da jurisdicção espiritunl de 
um parocho, importa o rompimento dos laços espi· 
rituaes das ovelhas com o seu pastor; e por 
ventura foi ao poder temporal que o Divino fun
dador da igreja conferia o poder de ligar e desligar 
sobre a terra, a missão espiritual, ou aos bispos 
na pessoa dos apostolos? Senhores, é preciso 
não confundir o!ousas mui distinctas ; dar a Deos 
o que é de Deos, e a c~sar o que é de Ce~ar. Eu 
reconheço, Sr. presidente, o poder que têm as 
assembléas provinciaes de intervirem na divisão 
das freguezias, e respeito muito a constituição do 
estado; mas eu creio que esse direito não é 
discricionario, tem limites nas regras cononicas 
admittidas entre nós. Reconheço esse direito nas 
assembléas provinciaes, como o direito que tem a 
assembléa geral na divisão dos bispados; a especi~ 
é a mesma; só diverge de mais para menos. A 
divisiio de uma freguezia é um acto civil emquanto 
importa a creação de um empregado civil que é 
pago pelo estado; neste caso o poder espiritual 
não podia por si só decretal·a, por conseguinte 
compete ao poder civil intervir nesse acto; mas 
quauto ao essencial, quanto ao seu objecto prin · 
clpal, que é o culto, o bem espiritual, é só da 
compettmcla do pod!lr espiritunl. 

E com effolto, senhores, qual é o fim da creação 
de uma freguezia? Niio será por ventura o bem 
daM almas de uma porção do r"!banho da Igreja de 
Deos 'l Mas <;nem- é-;mcarregado de cuidar, de 
velar sobre esse reban' ,) ; quem é me!!mO o res
ponsavel perante Deos pelo bem ou mal espiritu~l 
dessas ovelhas, é a assembléa provincial (poder 
temporal) ou aquelle a quem o Espirito Santo 
collocou no episcopado pura regP.r a igreja de 
Deos? São e~sas considerações, Sr. presicirnte, 
qui! me fazem dissentir da opposição dos illustres 
deputados que hontt>m sustentárão aqui princí
pios contrarias, e que me obrigão a recochecer 
noo actos de nlgumas assP.mbléas provlnciaes que 
têm dividido fregu~>zias, sem audiencia de seus 
respectivos prelados, uma invasão do temporal 
Bobre o espiritual, que eu profundamente lamento. 
Mas, seja qual fôr a int<>Uigencia que a assembléa 
em sua sabedoria olê ao citado artigo do acto 
addicional, eu desejav·• que houvesse uma inter
pretação authentica para acabar com os tristes 
confiictos que apparece. 

Ooncluo votando pelo projecto que crêa os tres 
bispados do Piauhy, Ceará, S. Pedro, e a prelasia 
de Minas Novas. 

Dá-se por discutido o art. lo e as emend1s. E' 
rejeitado em todas as suas partes; o resto do 
projf'cto e todas as emendas julgão-se prejudi· 
eadas. 

CIRURGIÕES HABILITA.DOS COMO DOUTORES 

Entra em discussão a resolução sobre os cirur-· 
giões formados pelas antigas academias de me· 
dicina. 

O Sr. Mot1J•a. Magalhães:- Pedi a 
patav:ra ~~ra remetter á mesa um requerimento 
dos ctrurgtoes formados pela academh medica da 
Bahia; como é pequeno, eu peço licença para o 
lêr. (L!1.) Ora .•.• 

O SR. PRE~lDENTE:- Queira o nobre deputado 
interr<>mper· o seu discurso por se achar presente 
o Sr. ministro da justiça. 

O SR. MINISTRO DA. JusTIÇ.~ é introduzido com as 
formalidades do r!lgimento, toma assento á direita 
do Sr. presidente, e lê a s :guinte: 

PROPOSTA. 

« Augustos e dignissimos senhores representantes 
da naçã•). -Desde que se promulgou a lei de 3 
~e Dozem~ro de 1841 forão sentidas algumas 
mcohereoc1,..s, e lacunas, qu'l nella existem ; e 
a expcriencia veio ainda a descobrir outros 
defeitos. Urgente é pois a necessidade de remo
vel-os; e para esse fim me ordenou Sua Magestade 
o. Imp~rador, qtle vos apresentasse, augustos e 
d1gntss1mos senhores representantes da nação, 
a proposta, que pas:~o a ler, na q11al se indicão 
as emendas e additamentos, de que carece 
aqu'llla lei. 

« Um olo.~s maiores defeitos, que V1c1ao a mesma 
lei, é sem duvida o de conf"lrir·se aos agentes 
da policia a attribuição de julgar. E' repugnante 
á justiça que ex•m;ã•> tão importante attribuição 
eml'lregados, cuj!l duraçiil> é tão precaria ; e· 
com a medida indicada no art. 1• da proposta 
sanar-se-ha este defeito. 

« Todavia, crimes ha, que peli\ sua gravidade, 
pela audacia com que são perpetrados, pelo 
numero dos indivíduos que os commettem, pelo 
transtorno que podem causar ao estado, reclamão 
que a aut'lridade imcumbida de investi~al-os seja 
rodeada da müor força e prestígio. O chefe de 
policia, que pelas ::ondições de sua nomea~ão 
reune estas duas circumstancias, parece ser a 
autoridade mais propria para em easos taes 
proceder á formação a,, c11lpa; e é esta a unica 
excepção á regra estabe!ecida no dit,, artigo. 

« Tirad!i n mencionada attrlbulçiio aos agentes 
policiaes, cumpria indicar a autoridade judiciaria, 
que, em geral, deveria exercel·a ; e para isto são 
designado::~ no art. 2o os juizes municipaes. 
Que estas autorida·ies silo a~ mais aptas par11 
exercer tal attribuição, o reconheceu a mesma lei 
de 3 de Dezembro. de 18!1, não só quando tornou 
cumulativa aos juizes municipaes e aos agentes 
da policia. a formação da culpa, mas tambem, e 
sobretudo, quando fez dependtmtes da confl.r· 
mação dos primeiros as pronuncias proferidas 
pelos segundos. 

« Grande seria porém o inconveniente, se fóra 
do lugar em que residisse o juiz municipal não 
houvesse em cada povoação, e em cada districto 
uma outra autoridade incumbida de colligir as 
provas dos crimes. Para evitar este inconveniente 
dá se jnrisdicção aos juizes de paz, na fôrma 
Indicada nos artigos 3° e 4o para procederem 
a auto de corpo de delicto, e prepararem o 
processo da formação da culpa, quer nos casos 
de quei:&.a ou denuncia, quer naquelles em que 
deva proceder-se ex-officio. . 

« Além de ser muito mais lim1bda esta juris· 
dicção. do que o é a conferida pela lei de 3 de 
Dezembro de 1841 aos delegados e sabdelegAdos, 
accresee qqe a fonte donde se deriva a auto
ridade dos júizes de paz, e o prefixo termo de 
sua d11ração, desvanecem inteiramente a suspeita, 
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e apprehensões, á que dava lugar a accumu
lação de tal jurisdicção em um agente da policia, 
que só atura em exercício, emquanto assim apraz 
ao poder, que o nomeon. 

a A instituição dos juizes muuicipaes, com todas 
as attribuições cíveis, que lhe;; confere a lei de 
8 de Dezembro de 1841, é repellida p.elo titulo 6° 
da constituição do imperio, o pelo brado da expe
ritlncia. Convém pois reduziL·os no civçl ao que 
devem ser, a simples preparadores do proce;;so; 
ficando a cargo dos juizes de direito, a decisão 
final de todas as acções cíveis, e das que disserem 
respeito a orphàos: tal é a doutrina dos artigos 
19 a 24 da proposta. 

« E' verdade que pesando deste mo.io sobre os 
juizes de direito maiores obrigações, é mister 
que se augmente o seu numero, procedendo a 
uma melhor e mais commoda divisiio das comarcas, 
como se propõe no art. 90. Releva porém pon· 
derar, que qualquer despeza que demande esla 
medida serà sobbjamente compensada com a im· 
portancia dos vencimentos, que pelo art. 23 se 
supprimem aos juizes municipaes, e, o que é 
mais, pelo beneficio de se dar aos povos juizes 
independentes, confiando a magistrados perpetuos, 
como o quer a constituição, a importllnte attri
buiçào de julgar afinal, couf.;rida até aqui a um 
juiz quatriennal. 

« E nem é esta a unica vantagem: reduzido o 
terri\orio das comarcas a limites menos extensos, 
não haverá o menor inconveniente em que o jury 
só se installe na cabeça de cada uma llellas, 
formando-se para esse fim, como se indica no 
art. So, tantos circulas de jurados quantas fóNm 
as comarcas. 

« O respectivo Panell darà assim tal numero de 
jurados, que torne possível sem detrimento delles 
amiudar em toda a parte as convocações extraor· 
dioarias; haverá maior celeridade nos julga
mentos, no que tanto interessa a justiça; e a 
instituição do jury, com razão considerada como 
a salva-guarda das publicas liberdades, e como 
o meio mais prompto e seguro de moralisar e 
civilisar o povo, se irá enraizando, e produzira 
entre nós os mais beneficos resultados. 

«A disposição da lei de 3 de Dezembro de 1841, 
que commette aos delegados de policia a organi
sação de li;;ta de jurados, é uma anomalia 
inqualificavel, que desllpparecerá dando-se essa 
attribuição, como se propõe no art. 10, a uma 
junta eompl)sta do juiz de paz, à.:> parocho, 
e do eleitor mais votado do respectivo dis· 
tricto. 

« Grave é a lacuna da n1esma lei não indicando 
que autoridade deverá designar o lugar do jul
gamento nos crimes de st~dição e rebellião : 
supprida porém ficará essa lacuna com a provi· 
dencia dos arts. 12 e 18 da proposta. 

« A di~posição do art. 315 do codigo do pro
cessa mi01stra um meio e1llcacissimo de proteger 
a impunidade, dando lugar á designação de juizes 
certos, e por ventura interessados n& decisão 
da causa : com a providencia apontada no art. 11 
da proposta se extirparé.õ taes abusos. 

4X Nos arts. 14, 15, 16 e 17, tanto sobre a 
formação da culpa, como a respeito dos recursos, 
se explicão, e amplião &lgumas disposições, que 
garantindo a innocencia, não favorecem a impu
nidade, nem servem de estorvo á justiça. 

11 No art. 18 se prohibe a concessão da ordem 
de luJbeas-corpus por nullidade do processo. A 
justiça se horrorisa de que pos5ão por semelhante 
pretexto eV&!Jir ·se á punição criminosos dos mais 
atrozes delictos. Declarada por seatença a nulli
dade de um proce~so deixa elle de existir, e 
entio desneceoJsaria é a ordem de habeas·COI-pus; 
além de que um novo processo sana em muitos 
casos todas a,11 faltas e defeitos, que ·produzirão 
a .nullid.&cle do· primiUro •. 

« Augustos e dignissimos senhor(;s 1epresen· 
tantes da nação. Entre as providencias indicadas 
na proposta sobresabe sem duvida a dos arts. 2ã 
a 29, creando relações em quasi todas as provin· 
cias. A commodidade dos povos, e o interesstl 
de. justiça insti\o pela execuçao dest>l metlitia, e 
é já tempo de facultai-a cumprindo assim o 
preceito do art. 158 da constituição. 

« Ha apenas em lodo o imperi<> quatro relações, 
e algumas têm tão extensos dist.dctos, que tornão 
em muitos casos infructuosos, e em quasi todos 
mui gravosos os recur,.os . As decisões da justiça, 
que devem ser rapidas e promptas, são tão 
morosas, que desammão aos que implorão a sua 
protecçào ; e n razão , que até agora tem servido 
de maior obstil.culo á creaçio desles tribunaes, 
desapparece em vista do plano da proposta. 

« N tio é por certo na quantidade numerica dos 
juizes que essencialmente reside o acerto das 
decisões : ao contrario serão ellas tanto mais 
promptas e uniformes, e dar-se-ha tAnto maior 
certeza nos julgados, quanto menor fôr o numero 
dos que nelles intervierem, por isso que dest'arte 
em todas as causas serviráõ sempre os mesmos 
juizes. 

• Nesta convicção não hesitou o governo em 
propór que todas as deci~ões tomadas na segunda 
instancia fossem profllridas por tres juizos só
mente; e admittida esta base, obter-se-ha a 
creaçào de todas as indicadas relações , com 
augmento quasi insensível no numero dos des· 
embargadores existentes. 

!: Parecerá estranho e contraditorio, em face 
.io expendi.io, que para a relação da córte se 
proponha o crescido numero de 18 desembarga· 
ri.ores : cessa!á porém o reparo tendo em attenção 
o avultado e recresceote numero de feit.>s, que 
af!l11em a esta relação : não bastaria mesmo o 
numero proposto a não tomar·se o expediente 
indicado no art. 27 de dividir os trabalhos por 
duas secções permanentes. 

« A constituição consagro. tambem a indepen
dencia do poder judicial ; mas para que ella seja 
etreeti.va muito importa regular o modo por que 
deve ser exercido o direit<> que tem o gov(;rno 
de remover os magistrados; e tal é o objecto do 
art. 80 da proposta. 

« Convém igualmente que se estabeleça a fôrma 
de tornar etfectivo aquelle direito: e é este o fim 
do art. 81 ; dando-se no art. 32 providencias 
analogas, para compellir os magistrados a en
traret:l no exercício de seus lugares logo que lórem 
nomeados. 

« No art. 83 se esta\ue que terão direito à 
aposentadoria os magistrados que contarem 60 
anno:s de idade, e 30 de serviço : ociosas seriil.o 
quausquer reflexões em abono desta medida. 

• No art. 34 se estabelece que o facto só de 
aceitar o magistrado e eleição de deputa.io geral 
ou senador lhe dará. a 11posentadoria, com orde· 
nado proporcional ao tempo ':jue tiver servido. 
E' muito ditlicil, se não impossível, conciliar a 
qualidade de legislador com a de juiz, st!m que 
a ~~odministração de justiça se resinta da falta 
de permanencia dos magistrados em seus res
pectivos lugares; e a experiencia tem a: ais que 
muito confirmado entre nós esta verdade. 

« A.doptada esta providencia, muito convirá 
tambem que sejão melhor regulados os venci
mentos dos magi&trados, sendo convenientemente 
elevados, segundo suas categorias. Para que o 
poder judieiario preencha euctamente o fim d6 
sua instituição, e tenha toda a independencla 
que a constituição quiz outorgar-lhe, e sem a qual 
correria grande risco a justiça de suas decisõe>~ ; 
não basta por certo a perpetuidade ds seus mem
bros, é mister que não sejão desviados de suas 
augustas fuucções : é indispensavel que se lhes 
marquem vencimentos proporcionados á sua ele
vada posição. EIJl continua luta com os vu:iados 
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interesses diariamente submettidos á sua decisão, 
cumpre que o magistrado esteja acima de toJas as 
necessidades, seja sobranceiro a todas as conside· 
rações. 

« A conveniencia de animar com algum incentivo 
aos magistrados -que tiverem de servir em lugares 
tão remotos, como a provincia de Matto·Grosso, 
e a camarca do Alto Amazonas, justifica a medida 
proposta no art. 3õ. 

«Finalmente, a dolorosa experiencia da confusão 
e desordem, em que se acha a nossa legislação 
civil, e do damno, que dahi vem á segurança 
dos direitos de cada um, justificão assãs a me
dida proposta no art. 36, afim de evitar desde 
já 4ue caião no mesmo cahos as leis que regulão 
o processo criminal, ou aquelhs qud estabelecem 
autoridades encarregadas de administrar a justiça, 
e lhes marca o modo de o hzer. 

« Taes são, augustos e dignissimos senhores 
representantes da nação, os principaes motivos 
das emendas e additamentos contidos na proposta, 
que Sua Magestade o Imperador me ordenou 
submetesse á vossa illustrada consideração. 

CAPITULO I 

DisposicêJes cl"iminaes 

«Art. 1.° Ficão revogadas as disposições da lei 
de 3 de Dezembro 1841, que conferião jurisdicção 
aos chefes de policia, delegados e subdelegados, 
tanto para proceder á formação da culpa, como 
para jugar os crimes mencionados no~ 7° do art. 
12 do codigo do processo criminal. 

« Exceptuão-se o!! crimes de rebelliãu, sediçiio 
e outros graves, n•>S quae~ procederá o chefe de 
policia á formação da culpa, quando o governo 
na córte e os presidentes nas províncias lh'o 
ordenarem. 

" Art. 2.o Será exercida pelos juizes munici
paes toda a ju~isdico;ão, que na fórma do artigo 
antecedente deix.ão de ter os chefes de policia, 
delegados e subd~legados, com recurso para o 
juiz de direito, se a parte o interpuzer. 

« Arl. 3.o Onde não estiveram presentes os 
julzoH municlpa~s. B.ciio autorisados os juizes de 
paz pnra to r mar corpos dH delicto, e colligir, 
pr~:~parar e organiltar os processos até á pronuncia 
tJXCfuaive, tanto no caso de queixa ou denuncia, 
como na·~uelltJ~ om que na fórma da lei se deva 
procP.der ex-omclo. 

« Art. 4. o Os juizes de paz ficão tambem 
autorisados a organisar os processos crimes 
mencionados no S) 7° do art. 12 do codigo do 
processo; devand-.> tanto neste caso, como n'l do 
artig•> antecedente, fazer remessa dos autos ao 
juiz municipal respe~tivo, para que profira a 
sentença definitiva ou de pronuncia , procedendo 
aates a quaosquer diligencias que julgue nec'ls· 
saria~, na fórma do art. õO da lei de 3 de 
Dezembro de 1841. 

« Art. 5.• o~ escrivães de paz serão nomea
dos pelos juizes de direito, sob propesta do juiz 
de paz. 

cc Art. 6.• Em cada município haverá um juiz 
mumcipal e cinco supplentes, que serviráõ por 
tempo de quatro annos, e serão nomeados pelo 
governo na côrte, e pelos presidentes nas pro· 
vincias. 

« Art. 7.• Nos grandes municípios poderá 
haver mais de um juiz municipal, não podendo 
porém alterar-se o seu numero, depois que fór 
marcado pelo governo, senão por acto legisla· 
tivo. 

« Art. 8.• Haverá tantos círculos de jurados 
quantas fore01 as comarcas ; e só se reunlrá o 
jury na cabeça de cada uma dellas, e que será 
decl.arada tal. 

«. Art. 9.• O governo fica autorisado para, em 
harmonia com o disposto no artigo antecedente, 

designar de novo as comarcas, áugmentando ou 
diminuindo convenientemente o seu numero, que 
não pderá depois ser alterado senão por acto 
legislativo. 

« Art. l'l. A lista dos jurados será organisada 
~~ cada parochia. po_r uma jnnta composta do 
)UlZ de paz do d1str1cto da matriz como presi
dente, do .P~rocho e do eleitor mais votado, 
sendo a rev1sao fe1ta por outra comp)sta do juiz 
de direito e dos dous vereadores mais votados 
da camara municipal da cabeça da comarca. 

« Art. 11. Qaando se não puder installar a 
sessão do jury por falta de numero legal de 
juizes de facto, o juiz de direito, convocando os 
outrus dous clavicularios da •una dos jurados, 
procederá ao sorteio subsidiaria de tantos quantos 
faltarem, excluindo os que não puderem c<Ympa· 
recer promptamente, ficando assim revogada a 
di~p~sição do art. 315 do codigo do processo 
cnml!lal. 

« Art. 12. A designação d!l comarca ou pro
víncia em que deve ser julgado o indiciado em 
crime de rebellião ou sedição, conforme o art. 
93 da lei, compete ao presidente da relação, a 
cujo districto pertencer a comarca ou província 
rebellada ou sediciosa, com recurso suspensivo 
para o tribunal da mesma relação, se a parte 
o interpuzer. 

<< Art. 13. Os recursos da designação serão 
interpostos dentro de oito dias, por simples 
petição assignada pelas partes, ou seus procu
radores , observando-se no conhecimento dos 
mesmos recursos o que dispõe o regulamento de 
3 de Janeiro de 1833. 

« Art. 14. Q11ando o réo assistir á inquirição 
de testem11nhas, na formação da culpa, lhe serâ 
permittido reperguntal-as, e offerecer os docu
mentos que julgar convenientes á sua deteza. 

« Art. 15. Os recursos da pronuncia podem 
ser interpostos por procurador·: esteja o réo 
preso, afiançado ou ausente. 

« Art. 16. A appellação ex-oflicio, mencionada 
no art. 79 S\1° da lei de 3 do Dezembro de 1841, 
só t6rá lu~ar nos crimes inafiançavws. 

« Art. 17. Em nenhum processo poderâõ haver 
duas appellações da decisão do jury : a parte 
que interpuzer a appellação do art. 30l do codigo 
do processo não poderá pois, em caso algum, 
appellar segunda vez no mesmo processo ; de· 
vendo portanto, no caRO de appellaç~o ex-ofticio, 
usar do seu direito de appellar ao mesmo tempo 
que o fizer o juiz. 

« Art. 18. A concessão da ordem de habeas· 
corpus nunca terá lugar por nllllio.lade de pro· 
cesso. 

CAPITOLO II 

Disposições civeis 

« Art. 19. Os juizes municipaes no civel e 
orphãos ficão untc,,mente · encarrllgados da pre
par<\ção dos pro<'essos, e execução das sentenças 
na fórma do art. 8• da disposição provis'lria 
ácerca da administração da justiça civil. 

« Art. 20. Dos actos praiicados pelos juizes 
municipaes haverá recnrso de petição para os 
juizes de direito, a quem fiea competindo sen
tenciar afinal todos os processos que, na fórma 
do artigo antecedente, prepararem os juizes 
municipaes. 

« Art. 21. Na cõrte haverá quatro juizes de 
direito que, á jurisdicção criminal que lhes com· 
pete, accumularaõ, na fôrma do artigo antecedeu te, 
todo~. a jurisdicçào civil : nas outras cidades po· 
pulosas marcará o govelno se11 numero, que uma 
vez fixado, não poderá ·alterar-se senão por acto 
legislativo. 

« Art. 22. Haverâ tambem na córte, e nas 
cidades, que por sua grande população o re· 
clamarem, um jtliz de direito exclusivamente 
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encarregado de tudo quanto disser respeito a 
orphíios : o governo dE:signará as cidades, em 
que deveráõ haver taes juizes; mas feita a 
designação não poderá alterar-se senão por acto 
legislativo. 

bargador será removido sem consulta do conselho 
de. estado, excepto haveudo MJ.iç,ã.o, tebeUião 
ou guerra uas províncias em que estiverem 
servi ndo. 

« Art. 23. Os juizes municipaes não tsrão di
reitos a outros vencimentos, que não s~jão os 
emo!t1mentos, que llles competem na fórrn.1 do 
art. 21 da lei de 3 de DezembN d.:. lSU. 

<< Art. 24. Na falta ou impediment.) dos juizes 
de direito serão SPU:I I!Ubstitutos os juizes mu
nicipaes da ca.beç:t da comarca, 'e D•JS lugares 
onde houver mais de um juiz da dirtüto, bem 
como nos que tiv.,ren: juizes especiues de orpb.àos, 
designará o governo os juizes municipa.es que 
deveráõ substituil-os. 

« Art. 25. Além das relações que jâ. existem 
creadas no Ri" de Janeiro, Bahia, Pernamb11co e 
Maranhão, estabelecer-se·ht'io outras nas pro
víncias de Goyaz, Minas, S. Paulo, Rio Graude 
do Sul, Pará e Ceará. 

<< Art. 26. A. relação do Rio de Janeiro const:trá 
de 18 membros, e o districto de sua jurisdiq;ão 
ficará limitado ao munici(lio da cõrte ; e ás 
Rrovincias do Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
:santa Catharina : a da Bahia constará de 9 
membros, e seu. distr!.cto cvm?reb.elldet~ a pro
víncia do mesmo nome, e a de Sergipe : a de 
Pernambuco compór-se-ha de 9 membros, e s~u 
districlo comprebenderá a província do mesmo 
nome, e as da Pttrabyba e Alagôas : a do Ma
ranhão constará de 7 membros, e seu districto 
comprehenderá a provineia do mesmo nome, e a 
do Piauhy: a do Ceará constará de 5 membros ; 
e seu districto comprebenderá a província do 
mesmo nome, e a do Rio Grande do Norte : a 
de Goyaz constará tambam de 5 membrvs, e seu 
districto comprehenderà a pruvincia do mesmo 
nome e a de Matto -Grosso! as do Pará, :h1inas, 
S. Paulo e Rio Grande do Sul de 5 membros 
cada uma, tenda por districto a província res· 
pectiva. 

« Art. 27. A relação do Rio de Janeiro será 
dividida em duas secções permanentes, distri· 
buindo·se por atubas com toda. s. \gua\dade os 
ft:ito~ que houver. 

« Art. 28. O governo expedirá um novo regula
mento pera as relações do imperio, debaixo das 
seguintes bas&l!. 

" ~ 1. • Os presidentes votarAõ. 
« • 2. • A pronun<;io. nos d~lictos, e ertos de 

offic o serA prof~rida pelo desembargador, a quem 
fór distribuído o feito, sem adjuntos. 

« ~ 3. • Os juizes da pronuncia niio fi cão im
pediJos par:1 o julgamento, no qual interviráõ 
sómenle tres juizes, sendo c.lous sorteados, e 
Lendo votc1 o r!!lator. 

« SI 4.• Nem o réo, nem o autor poderáõ 
recu o;ar os juizes, podendo comtudo dal-os de 
suspeitos, por motivos legaes. 

cc ~ 5.• As appt>llações cíveis e critt~es serão 
vis tus, e examinadas por tres juizes, e por elles 
decididas . 

« ~ 6.• A~ ordens de habeas-corpus, e proroga
.ções para inventario, serão de.: ididas por tres 
juizes, sendo um relator e dous sorteados. 

« Art. 29. Ficaraõ nas actuaes relações os 
desembargadores, que tendo nellas exercício o 
requererem, preferindo-se QS ma\s antigos : para 
as novas irão os que o pedíTilm ; e na falta de 
o pedirem o~ que o gvverno designar, preenchendo· 
se o numero com os que forem uomeados des
embargadores d' entre os juizes de direito, que 
tenhão pelo m~nos dez annos de serviço. 

CAPITULO m 

DisposicêJes geraes 

c< Art. 31. Os que sendo removidos não en
trare :u no exercício do seu novo lugar, dentro 
do prazo que fór mareado em regulamento do 
governv, serão apose ntados sem ordenado . 

•• Art. 32. Os baclureis que fortlm no!lleados 
juizes de direito, e os juizes de direito que passn
r·em a desembargadores, iriio servir os seus lu· 
gares dentro do prazo que fõr fixado nos dit•)S 
regulamentos, sob pana de se hav~r por vagv 
o lugar, e ser nelle provido outr~õm. 

<< Art. 33. Todos os membros do poder judicial, 
qud tiveram mais de 60 annos de idade, e : O 
de serviço, têm direito a ser aposentados. 

« Art. 34. Os membros do poder judicial que 
aceitarem a eleição de deputados á assembléa 
ger.il legislativa, ou a de s~nador, serão por 
este facto aposentado;; sem ordenado, se ti-v-erem 
menos de dez annos de serviço ; com o terço do 
ordeuado, se tiverem mais de dez; com metade, 
se tiverem mais de viate ; e com todo se tiv'3rem 
mais de 30. 

" Art . 35. Aos magistrados q_ue ~;ervirem na 
província de Matto-Gro~so, e no Alto Amazonas, 
contar-se-ha antiguidade dobrada. 

« Art. 36. O governo mandará reunir em um 
só codigo todas as disposições, que dopeis desta 
lei ficarem re~ndv a administração da justiça. 

« Art. 37. !' ica revogada a \ei de ~ de De
zembro de 1841 , e regulamentos a ella relativos, 
em tudo qu:J se oppuzerem á presente ; e bem 
assim todas as disposições legislativas em con· 
trario. 

<< Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Julho 
de 1846. -José Joaquim Fernandes Tol"r-es. 11 

O Sa. P~~siD~TE : -A J.•roposta do governo 
será tomada na devida consideração. 

O SR. ~1INISTRO DA JUSTIÇA. retira-se com as 
formalidades do estylo. 

O Sn. PRESIDENTE:- A propusta. vai remettida 
á commissào de justiça civil e crin1insl. 

O SR. MouRA MAGALHÃEs : -O requeri!llento 
que a~abei de ler eoincilie em sua esse11cia C(lm 
a ·1uelle que os cirurgiões appr(Jçados desta corto 
dirigirão ao senad o, em virtude du <tUal obti-verão 
Q. t'esolução de que se trata, tl os argumentos por 
ellil~ expendid<JS provão exuberantemente que estão 
aptos para ctuarem de UJedicina, e que estiio de 
po:>se dP.ste exercício, e corno podem der pertur· 
baJos nelle, ju~to é que o corpo legislativo faça 
passar um acto legisle.tivol pel" qual se lhes 
gara.nla o execcic~o 1l:l clinica medica. O requeri
me-nto dos cirurgiões approvados dirigido ao 
senado detl lugar a que a illustre commissã_o de 
i11strucção pnblica daquella catnara enunc1asse 
este parecer, qtte eu peço licença á camara p~ra 
ler, porqull nelle está o transumpto das razoes 
ÍlUidament.aes que mí\\tão em favor dos petici,>· 
uario~. fL~.) 

Temos· pois, Sr. presidente, que os cirurgiõ~a 
approvados estão habilita·los a curarem de medt· 
eina ••• 

0 SR. MEIRELLES:-Ninguem nega isto. 
0 SR. l\10URA 1\IAGALHÃ!i:S:-••• como estão O!l 

cirurgiões formados ; e a uniea dtfferença pelos 
estatutos da::~ antigas escol11s consi~tia ·em que os 
cirurgiões spprovados frequenta vão os cinco annos, 
a cliniea cirurgica no quarto, e a clínica medica 
no quinto . O cirurgião a~pro'!fs.do nã.o \.inha. te-
petição das materias do 4° e l)o o.nno. como 
acontecia com os formados q11e depois dessa 
repetição obtinbào diploma para poderem curar 
em medieina, e os outros não; mas uns e outros 

« Art. 30. Nenl.lum juiz de direito ou desem-
ostudavii.o as mesmas materlas. Além disto, no 
5o IUIDO os cirurgiões appro'ladoa ap-reaentto'lão 
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observações medicas a respeito das quaes erão 
interrogados pelos professore>S. O exame do 5o 
anno era vago, e por consequencia tinllào olles 
as habitações precisas e necessarias para curarem 
de medicin.l. (Apoiados.) Nem era possível que 
elles não curas<em de medicina quando er:Io 
instruidos em matcrias medicas e na respectiva 
clinica no 5o anno. • .. 

O S1~. M.EIRELL~o:a:-Ninguem nega isto. 

O Sa. MoURA :M:AGALHÃES:-0 que existe hoje 
de novo nas escolas actuaes, apezar de sero<m 
muito importantes, como bem pon•lera o parecer 
da commissão do senado, nã.> são materias esp .;
cialmente mt~dicas, tilnJOS a physica, a botanica e 
a cllimica, que <iio mate.ri&s accessorias; posto 
que sejão necessarias, todavia o medico as póde 
dispensar. Quanto á medicina l ~gll, direi ao nobre 
d&putado que eu a reputo como um ramo muito 
precios.) para o medico, mas nem por isso um 
medico que não tiver seguidc:> um curso de medicina 
legal fica rã. inllabilitado para curar, por'iue 
teUlos academias muito illustradas onde não se 
ensina a mtlrlicina legal, e tal era o antig'l plano 
de estudos da univers1dade de Coimbra. Havendo 
as ma terias accessorias de physica, botan ica, 
chimica e da outra~, n ih havia rne·1icina legal; 
entretanto os m~>dic.:os de Coimbra estavào muito 
habilitados pl\ra exercerem a Ul'3dicina. Não vejo 
que o mP.dico que não tem esta estudo, aliás bom, 
fique lnhabilitado de exercer a sua cliníc9. na 
pratica. Estamos no me<mo caso a rcsp~ito dos 
cirurgiões formados, que aliás o Sr. Dr. l\1.;irelles 
pela sua emenda qu•u· qua sej:io considerado) S 
como doutores em mediCina, passando P•)r uma 
simples these. A these é que dari as hab1lit.1<;ÕJS 
necessarias ao estud,, d>~ mo;dicina legal? A em unJa 
do Sr. Dr. Meirelles · quer que os cirurgiões ror· 
mados seião con,;iderados como d•JUtores em 
medicina, · passando por uma these. Ora, uma 
tllese é uma dissertação sobre qual•Jiler materia, 
e podem escolher a materia que quizerem. Logo, 
t~mos que o cirurgião formado, defendendo thes~s, 
obterá o gráo sam saber medicina legal. A razão 
pc;r qu.o eu quero que os cirnrgiões approvados 
possão ser habilitados para cuTar de medi
cina .•• 

O SR. ME!Rll:LLES :-Quem ;;e oppõn 9. isto? 
O Sa. MuuRA MAG<\LIIÃEs :-.•. é porque estão 

habilitados com a sclencia absolutameute iudis
pensavel para exe.rcer a clil1iea medica. Elle8 
temem que não danJo o corpo legislülivo uma 
autorísaçào para dles curartJm dtl medicina, 
P.ncontrP.m tropeço~ na pratica. Dí:t li eu1enda do 
Sr. Meir<Jlles. (L~.) 

Ora, se o illustro deputa•lo quer qu" elles 
exerçãl'l a medicina, ~e quer que fiquem habilitados, 
indep.,ndentemente de qual•Jner· outra prova, que 
muito é que so dig' que passe a resolução c:Hno 
está, ficar:do con$idPra•1os como doutores os ci
rurgiões approvados 'l O nobre deputado quer 
dar o titulo de ttoutor aos cirurgiões forma
dos. 

O SR. :rt:h:xaELLEs: - Quero. Peço a pala-
vra. 

O Sa. MouRA MAGALBÃEs:-Eu t:ão vejo a razão 
de differença. E' preciso examinarmos sobre quem 
vai recahir esta resolução ; vai recahir sobre 
um pequeno numero de cirurgiões approvados da 
cõrte •.• 

0 SR. MEIRELLE~:-Está enganado. 
O Sa. MouR~ MAGALHÃEs:-..• que, spgundo 

me consta, não passa de vinte e tantos. Se ellds 
e>~tào no uso da clinica e do exercício da medicina, 
porque não ha de passar esta resolução afim de 
os tranqulllisar? As nossas academiu de medi
çioa são tão facei11 em dar licenças a qualquer 

TOUO U 

doutor que aqui se apresenta, ou venha da Bo
hemia ou de Antuerpia. 

0 Sa. GOMES DOS SANTOS: - Peço a pala
vra. 

O Sa. MouaA MAGALHÃEs: -Elles passão por um 
exame pro (o,·mu/4 : ~pres.entào um diploma da 
academ1 .. onde estudárao, e verdade, mas os es· 
tudos qutJ aprend<'rào não são ide11ticos aos nos<os. 
Para se dar a faculdade de curar vai o medico 
ao hospital, aprese .. ta-se·lhe um doente, fazem
se-lhe tr-:-~ ou quatro perguntas, e está prompto. 
A rtlsperto elos estrangeiros, h a uma facilidade 
extraordinaria de admittil os, uma vez que apre· 
sentem um diploma, e a rtl~pcito des~es qut~ térn 
u_m drploma das nossa~ ant1gas escolas, que aliás 
tem os .~n~s!nos estudos que hoje se ensinào, ha 
tant•) r~gonsmo. O que estud:\rão elles ? Não 
estndárao tudo o qne s.; ensina hiJje nas esclllas 
de medicina ? (Lé.) 

O que se ensina h•>je mais nas escolas actur.es? 
Tern •JS a> matarias ~ccoss!lrias que não são essen. 
c1almente n"cessanas , que não são matarias 
medicas propriamentA, e temos a medicin:• le,.al 
que é Utll estudo muito important~ . Eu ente~d~ 
que o ffi<Jdico Lleve ter estudos muito variad••s · 
porém c<msider•cn,os as circumstancias deste~ 
peticiouarios, o e"ta1·em alies exercitand·> a medi
cina p .-.r muito tempo sem emb •lraço algum. 

O Sa. MEIRELLE~: -Ningu~m nega isto. 

O SR. M·>U RA ::\!.'I.G~LHÃEs:-1\Ias póde·se prohibir 
o exerc:icto :la_m~d;ciua. O n•)bre d.;putaJo que 
dA a pormts•ao J e P. :cerc~ r rn~d tcina, porque não 
qullr con~ed!r urn d1ploma para qtle elles sejiio 
consid.,rados com'> doutores? Além de outros as· 
sip;natarios dP.ssa petiç:lo dirigida ao sen!ldo não 
vê o n<>bre deputado o n •)m~ de um homen; . de 
conhecirnenttJS sup~ri , ,res, o Sr. Christovào José 
dos Santos? Este cirurgiãll approv·1do não mere
ce' á o t1tulo dt~ doutor? A acadanJia da medicina 
d ,) Rio de Janeiro co~nstantamente tem dado di
plomas a indivíduos que não estudArão na 
aca.lemia. Refere-se o racto de que a academia 
conferio diplomas aos Srs. Sigeaud e Sené
chal. 

O Sa. Goli:ES Dos SA.'<TOS: -Não, senhor, está 
enganado : recor.heceu os diplomas dos Srs. Si
geaud e Senécb:11, que Í•Jrào dados pelas univer
sidades de França. 

O SR. MouRA MAGALHÃEs:-Se a acadamia póde 
conferir o guio de doutor, que muito é que o 
c••rpo l~gisiativo faça passar esta resolução? Ha 
t •nta tolerancia a .r~<peit_o de outros medicos que 
exercem a•}lll medtcrua hvremente, e a respeito 
dP.!ites indivíduos ha tanto rigorismo. Não forào 
chamados bo01ens que apenas erão cirurgiões 
fMmados por occasião da creação da escola actual? 
O Sr. Cambuci do Valle era cirurgião fvrmado ; 
o Sr. Mar;lues semelhantemente, e outros. 

UM Sn. D~PUTADO: -Mas passáriio por concurso 
para ter estes lugares, o que é uma prova de 
capacidade . 

O Sa. MouRA MAGALHÃES :-Sr. presidente, á 
vista das razões apresentada~ nl) parecer da com
missão de instrucçào publica do senado, e do 
que dizem os peticionarios nos seus requerimentos, 
tanto os da B~hia como os da cõrte. eu não tenho 
o menor escrupulo em votar a f,.vor da resolução, 
e contra a emenda apresentada pelo nobre depu
tado o Sr. Meirelles, que quer que os cimrgiões 
formados, para terem o titulo de doutores. sus
tentem uma these na escola dtl medicina, e que 
os outros possão simplesment<J exercer a medicina. 
E~tes cirurgiões estão versados nas matarias 
essenciaes para poderem curar, e se um ou outro 
destes indivíduos não tem habilitações para curarÍ 
outro tanto se póde dizer de um ou outro bachare 
que uhe da~ nossas SliCula:s, porque, peiol simplea 

17 
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facto de frequentarem um curso completo, e de 
terem muito bons lentes, quem não tiver muita 
pratica ha de errar muito. As nossas escohs 
estão muito longe da perfeiç9.o, principalmente 
pelo que diz respeito á pratica dos hospitaes. 
Eu acabo de uma memoria do Sr. Dr. M1srinho 
de Azevedo, mostrando o estado da meãicina na 
Prussia, na França e na IoRlat~rra, comp.uando-a 
co:n as nossas escolas no Brazil. Alli mostra elle 
que um dos grandas def~itos das nossas escolas 
e terem os alumnos muito pouca pratica dos hos
pitaes. Onde se fôrma o medico é á cabeceira do 
doente, é, por assim dizer, dormindo e vivendo 
com elles. Bichat, esse grande homem em anatomia, 
vivia por assim dizer, cercado de cadaveres. 
Assim, sem uma pratica diuturna de hospitaes, 
não se pôde ser bom medico, e isto é o que falh 
entre nós. Eu trago isto para dizer que se alguns 
dos cirurgiõds approvados não têm habilitações 
precisas para curar de medicin&, tam9em n~m 
todos os que sabem das academias a Um. Estou 
~ersuoldid<? que talvez alguns até ignorem a:~ 
linguas v1vas. 

UM Sa. DEPOTADO:-E menos as mortas . 
O Sa. MouRA MAGALHÃES :-Talvez nlgum não 

saiba o latim, ma~ IJóde ter um tiDQ, ::~ olho 
medico muito perspicaz pala cor.h-o~er a molestia 
e applicar o competente remerliJ. A vista destas 
razões, parece- me que a . esolução pótle passar 
sen1 inconveniente alguu', e que a opposição do 
nobre deputado, bem como a emenda que elle 
apresentou, não se funda, a meu vê r, em argu
mentos valiosos. Votn pela resolução. 

O Sr. Meirelle<o:-Sr. pre~idente, quando· 
appareceu este proj··ct~ na sessão anterior, eu 
não tinha debaiX•' das minhas vistas, nem a 
legislação a respeito nem documento algum em 
que pudE>SSt> firmar-me para allegar tiS razõ~s que 
tinha de niio aceitar o projecto tal qual veio do 
senado. Hoje acho-me mais habilitado para poder, 
não só sustentar a emenda que envie i á mesa a 
tal respeito, como para refutar o que acaba de 
dizer o nobre deputado o Sr. Moura Maglilbães. 

Senhores, é uecessario vêr-se, antes de tomar· 
se uma deci>;ão qualquer, se -este projecto é justo 
ou injusto, se elle (ere direitos adquiridos ou 
não. Eu entendo q11e tem se de entrar no conhe
ciniP.nt.o perfeito da materia, tod>l a votação a 
respeito será precipitada, ou seja adaptando o 
projecto que veio do senado tal 4ual se acha, ou 
sc,ja aceit~tndo a emenda que ollerer.1, Eu não 
tenho n~m posso tat· neulium interesse em que 
a m!lteria t>BBrie como veio Jo senaJo, nem que 
passe com a em9ndll que ou apresentei. Eu não 
estotl de nenhum modo empenll11do, nem a favor 
nem contra ; fallo ne:~tu. mat\!riu. com espírito de 
jus~iça e nada mai~ ; e desejo ser bem com;,re
llendido. 

Ha duas classes de cirurgiões crendas pelos 
antigos est11tutos que região as academias medico
cirurgicas do imperio, a classe de simples cirur
giões e de cirurgiõe~ formados. Para se matricular 
no curso medico, e obter se o titulo de cirurgióio 
ou cirurgião formado, exigia-se que os estudantes 
soubessem ler e escrever correctamente; e é para 
os estudantes que sabem ler e escrever correcta
mente que se exige o titulo de doutor; porque 
dizem os estatutos que depois do exame do quinto 
anno pcderião haver a carta de approvaçáo em 
cirurgia ; mas não estabel~cem nenlluma condição 
de approvação. Quando se trata de cirurgiões 
formados, dizem os estatutos que estiverào em 
vigor até a reforma das academias pela lei de 
3 de Outubro de 183'2, reformando -as em outras 
partes, deixou em pé o artigo que vou ler :
a Art. 15. Aquelles porém que, t.!rtdo sido ap
provadol plenamente em tCJdos 01 annos quiz'3rem 
<la nol)O frequentar o quarto e quinto anno, e 

fi::erem os exames com. distincçllo, se lhes dará 
a nova graduação de formados,em cirurgia. • 

Isto e o que quero que se sinta b em. Não é 
sómente dizer-se que os do 6• anno hão de fre· 
quentar outra vez o 4• e 5• anno; não, senhores, 
é necessaria a condição da approvaçllo plena em 
todos os annos para pod~:r-se matricular no sexto. 
Ora, dizer que uma pessoa que frequeutou deus 
annos consectltivos o curso de uma materia 
fica tà11 habilitado comu aquelle que frequentou 
um anno só, não é logico. Depois, os esta
tutos dizem que os cirurgiões formados, ~ note-se 
bem, s<Jrào desde lugo oppositores ás cadeiras 
destas escolas que se estabelecêrão na Bahia, 
Maranhão e Portugal, e roderáõ todos aquelles 
que se enriquecerem de principias a ponto de 
fazerem os exaú1es que aos medic&s se determi· 
não, chegRr a ter o gráo de doutor em medicina. 
Esses exames são os dos preparatorioB, os dos 
annos lectivos, as conclusõ~s magnas e disserta· 
ções em latim. De quem fallão os estatutos 't 
Será dos ·Qstudantes que sabem ler e escrever 
co,·rectamente 't Os cirurgiões formados não são 
aquelles que repitirã•) simplesmente o 4• e o 5o 
anoo, são aquelles que tiverão approvaçâo plena 
em todos oa anno,;, e depois rapctirão o 4• e o fi•. 
Quem são os simples cirurgiões? São aquelles 
;:; -,e tiveràu um-R-em algum dos annos, e 
fica. 'o inhabilitatlos de frequentar o 4° e 5• anno. 
Eu te:~ ··o incommodo em ler o que se acha ne~ta 
represent ·ção, mas não ha remedio senão ler. 
Dizem os pcticionarios: « que muitos por falta 
di! meios vit ;o-se na necessidade de entrar logo 
a curar para . ,,bterem com que se sustentarem, e 
muitas vezes as Si':-.~ ;~;r:ilias indigentes I» Pois 
estes peticionarias deixl\rão de frequentar o 4o e 
5o anno por indigentes? Isto não é illudir o corpo 
legislativo, não é calar as circumstancias da lei 
que aqui este., que todos podem ver? Se uma 
lei disser:-fica creada tal escola, e esta escola, 
dará o gráo de bacharel formado, de doutor, 
estabelecendo-se condições, aquelle que não tiver 
chegaào ao grão de doutor entende-se que foi por 
um motivo qualquer. Nenhum dos signa~rios 
desta petição. é indigente 1 

Outro meio cnpcioso de que se serv~:m os peti
cionarias é dizer&m que por meios b&directos se 
lhes quer p1·ivar do exercício da medicina, do 
direito de que estavão de poss,:,, por isto que 
nunca nenhuma áutoridnde o tinha contestado. 
Isto constitue direito ? Sa qualquer se aprasentar 
com uma grã-cru7. e andar com ella, por isso que 
ninguem reclama, e grã-cruz? Portanto isto não 
dá direito ; o direito qu~ têm os cirurgiões appro
vndos e os cirurgiões formados está na lei de 9 de 
Setumbro d<l 1826 q~e diz: 

« Art. 5.o Os que conseguirem a carta de cirur
gião poderáõ liv1·emente cu7'ar de cirurgia em 
qualquer parte do imperio, depois que cow ella 
se apreseutarem á autoridade local. 

« Art. 6.0 Os que obliverem a c11rta de cirurgião 
formado podcráõ igulmente exercitar a cirurgia e 
medicina em todo o imperio, feita a apresentação 
na fórma do artigo antecedente. » 
E~te é o direito que têm os cirurgiões que dizem 

que por meios inàirectos st lhes quer privar do 
direi'o de que estavão ue posse: o direito de 
que estavào de posse é este que lhes dá a 
lei. 

Julga o nobre deputado pelo Maranhão que é 
justo que se approve a resolução do Henado tal 
qual se acha, isto é, q11e os cirurgiões formado11, 
que já têm pela lei o direito dt~ exercer a medi· 
cinR, que obtiverão este titulo porque ae sujei· 
tárào ás condiçõ~s dos estatutos, fiquem á banda, 
e os cirurgiões approvados que nl\o se acbl\o naa 
condições da lei sejão considerados doutorei ? 
Eu não· quero S•tber se entre estes se ach1'i0 
homens tão babeis como o Sr. Christovão; esta 
não é a questão ; a questão é a injustiça do pro-
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jecto vindo do senado. A resolução do senado não 
trata de drur!1'iões f,•rmados, diz simplesmente : -
os cinugiões ap('tovadvs segundo os antigos esta· 
tu tos. 

Ora, dizem os nobres deputados: - elles ni\o 
ficào doutores, serão cúnsiderados como doutores. 
-Se houvesse um decreto que dissesse a meu 
respeito: -fulano fica considerado como conselheiro 
de estado,-eu não seria conselheiro de e'tado, 
mas ficaria considenv:lo, isto é, teria o tratamento 
de excellencia e todas as regalias; não daria con· 
selhos, .mas isto importa pouco. Se a resolução 
estivesse redigida de outra maneira, se diss~sse: 
-ficào habilitados como os doutores em medicina, 
para exercer todos os ramos da sciencia medica, 
-eu lhe daria o meu voto. Eu deixo ficar are
solução tal qual, comtanto que se accrescente 
-os.-

Eu digo que ha uma injustiça em se deixar fóra 
os cirurgiões formados. 

UM Sa. DEPUTA.DO:-Não tlcl\o. 
O Sa. MEIBELLES:-Então não sei ler. Eu leio 

o projecto vindo do senado. (LI.) Onde estão aqui 
os cirurgiões formados ? Desd~ que ha duas classes 
de indivíduos, uma de cirurgiões formados, e 
outra.de cirurgiões approvados,tratand .,·.:;e sómente 
de urna cla&se, está bem entendido que não se 
pôde julgar comprehendida a outra. 

A emenda pois, Sr. presidente, que eu apre
sentei, substituindo o art. 1• do projecto parece-me 
que sana a injustic>~ que resalta neste projecto a 
respeito dos cirurgiões formados. 

Mas disse o nobre deputado pelo Maranhãl.l:-
o que tem que a e!les seja dado o grão de doutor, 
visto que estudãrão todos as mesmas matarias ? 
A' primeira vista· parece isto assim ; mas não 
acha o nobre deputado que isto é . faltar a umn 
promessa 'i' A lei diz:-aquelles qne tiverem appro
vaçõcs plenas têrn estes e aquelles diroitos.-Hoje 
vem o nobre deputado, e propõe uma resolução, 
na qual diz:-estes direitos que vós adquiristes a 
troco do trab,,Jbo que tivestes ficão equiparados 
fiOS dos outros que não o tiverão.-E a isto se 
chama jul!tíça e igualdade ? Elles podem extJrcer 
a m~:dicioa, e ainda na sessão ant~;cedente eu disse 
que muitos delles são msdico3, e medicos babeis, 
e creio que com isto mostro que não tenho ciume 
de profissão. 

Eu digo que elles são medicas, e medicas babeis; 
que sabem mais de mt dicina do que de cirurgia, e 
muitl)s delles creio que se recusaráõ a fazer a 
abertura de um tumor. s~ elles não se julgào 
babeis para fazer operações, dovem concordar 
commigo qu~ são medicos ; eu não tenho ciume 
que curem em medicina, porque os julgo mais 
aptos para isso. Para ~er cirurgião é preciso ter 
nascido para isso, todos não podem ser cirur· 
giões (apoiados) ; para ser cirurgião na força da 
palavra é preciso genio e instrucçãl.l ; a fustruco;ão 
só não é bastante. Na ordem pby;ica como moral 
não ha igualdade ; nó~ todos gostamos de ser 
desiguaes; prégamos D1uita igualdade, mas não 
a queremos. Eu já acreditei muito nestas cousas, 
mas hoje não ar.redito mais. 

E' uma injustiça flagrante d~ixar os cirurgiões for· 
mndos de parte, não tratar delles nesta resolução ; 
e ainda tratando delles juntamente com os outros, 
sem fazer nenhuma díffer~nça, entendo tambcm 
que se faz uma ferida no direito que elles adqui· 
rirão, sujeitandÜ'se ás condições da lei. Eu peco 
aos nobre deputados que consultem tanto a lei da 
creação das academias, como a reforma de 1826 
e a lei da escola de medicina, e ao dapoisJulgu"m 
se eu fallo com paixão nesta mataria. Eu sou 
muito amigo de Rlguns destes senhores, e entre 
outros do Sr. Chrietovão, e desde a escola estamos 
unidos pela maia perfeita amizade ; mas o que tem 
lato com o caao f 

Ha Da c:ldae doa cirurgiões formados homens 

com quem não desejo ter ponto de contacto ; 
eotr~tanto advogo a sua causR, porq~e é justa. 
Se ~mda me couber a palavra, depots da expU
caçao que o nobre deputado tem de dar, eu direi 
mais alguma cnusa a este respeito. 

O Sr. Souza e Olivetra.:-Eu vejo que 
es_ta res~lução ~P.m um defeito de redaeção. Eu 
nan creiO poss1vel qtte o senado quizesse fazer a 
grave i!!justiça de mandar considerar cl.lmo dJU
tores os cirurgiões ,.. pprovados, e não estender 
esta graça aos cirurgiões formados. Ha duas 
c!asses distinctas quer nos estatutos antigos da 
escola dtl medicina, quer nesta lei de 1826, quer 
na !di de 1832 que reformou a escola de medicina · 
uns que são ch.•mados cirurgiões approvados 
e outro,; cirurgiões fllrmados. Para os formados se 
exigiüo muito mais habilitações do que para os 
outros, tanto que já as leis davão aos cirurgiões 
formados o direito de exercE:r a medicina, que sd 
nii() dava aos cirurgiões approvados. 

Ora, sendo isto assim, poder-se-ha razoavel
mente entender que o senado quizesse fazer a 
grave injustiça de mandar considerar como O.ou
tores em medicina aquelles que pela lei até agora 
em vi~or a não podião exercer, e que não fizesse 
extensiva esta graça aos que pvr lei esta vão babi· 
tados P!lra ~xercer a medicina? Creio que não; 
mas é 1nnegavel que o projecto o:trerece esta injus
tiça, porque falia só dos cirurg1ões approvndos, 
que erão aquelles para os quaes na antiga escola 
se exigia, para se matricularem, que soubessem 
ler e escrever, e que, tendo concluído os cinco 
annos de estudo, approvado,;; plenamente ou pela 
maior parte, obtinhão este titulo de cirurgiões 
approvados, e não fa:c:ião frequencia nem adquirião 
as qualificações necessaria.s para obterem um 
titulo posterior de. cirurgiões formados. A' vista 
desta obscuridade, destA defeito que me parece 
existir na redacção da resolução, e que continúa a 
dar-se ainda no art. 2•, em que igualmente se trata 
de cirurgiões approvados e não formados, julgava 
eu conveniente requerer que esta resolução fosse á 
commissão de instrucção publica (apoiados) para 
examinar a legisl>lÇão existente a este respeito, e 
informar á camara com mais; conhecimento de 
causa se esta graça se deve fazer extensivll por 
meio de uma emenda de redacção aos cirurgiões 
formados, ou se não se deve conceder nem a uns 
nen• a outros. 

A mataria não me p11rece tão simples como o 
têm e:s:posto alguns Srs. deputados que têm advo
gado a favor da adr1p~iio da resolução. Ea vejo 
que houve nrias legidações anteriores em que 
SAmpre se Cez distincçdo ontra cirurgiões appro
vados e cirurgiões formados, quer no plano de 
ePtudos do cirurgia, q11e servia de estat11tos da 
antiga esccla medico·cirurgica, quer no decreto de 
9 de Setembro de 1826, quer na lei que reformou 
as escolas de medicina. Nellas sempre se fez 
distincção entr(l o cirurgião approvado e o cirur
gião formado. Os cirurgiões que tinbão simples· 
meute o titulo de approva•Jos não tinhão direito 
de curar de medicina, direito que se dava aos 
que tinhão titl!los de cirurgiões formados. Hoje 
quer-se por uma resolução equiparar a ambas. 
Póde ser que isto seja justo e que estejão habili
tados para este exercicio, mas não sei até que 

. ponto isto se contradiz com todos os princípios 
recebidos, que regulárão a legislação feita em di
versas épocas. A resolução importa uma revogação 
expressa da lei qae reformou a escolll de medicina, 
a qual exigio que estes cirurgiões, para obterem o 
titulo de doutoras, a faculdade de exercerem a 
medicina, fizessem exame das matarias accessorias, 
das novas matarias que se mandavão ensinar nos 
novos cursos de medicina. Nós agora vamos re
vogar esta disposição da lei, e dar-lhes esta 
faculdade independente dos exames das materias 
que accrescerão ; não eei até que ponto o estudo 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:04- Página 13 de 14 

132 SESSÃO EM 10 DE JULHO DE 1846 

a·estas materias é necessario para exercerem a 
medicina, nem a que ponto é nec:essarío que o 
medico saiba a botanica, <1 physica e a chimica, 
que forão matPrias accrescidas, para. poderem 
Pxerco:r a medicina ; nr.m se rró~ iremos por este 
meio, di.spe11sando estudvs q~e forão julgarlos 
necessanos para s&r bom medrco, eompromelter 
a saude publicll, habilitando com este titulo p;:;sso.1s 
que não estej:lo em circurr.stancias de bem deseln
penbar as fun~çõe,; de meJico, Por todas r·sta~ 
razõs que ten~o exposto, requeiro que o projecto 
volte à comm1ssão de instrucção pub"'::t. para 
dar seu parecer S<:obre as di,posições da r esoluçào 
vinda do senado, ficando adiada a discussão até 
que a commissão Apresente c seu parecer. 

O requerimento de adiamento é apoiado e entra 
em discussão. 

O Sr. Mour<l. 1\lagaLhães:-Eu julgo des
uecessario adiar esta materia para ser de noV•> 
examinada a resolução pela illustre cvmmissão de 
ínstrucçào publica. A q u~:ostào que nos occupa 
actualmente é muito simples. Pelo que se tem 
dito se concebe a natureza da CJUestão com toàa 
a facilidade. Pergunta-se se é conveniente Oll 
uão conceder titulo de Joutores e o exercício da 
medicina a('S cirurgiões apprvvados; é disto que 
se trata. 

Ell ouvi o discurso do nobre deputado que offere· 
ceu o adio~1ento. O bonrn.:i•> membro hbllra no pr1r 
mesmoequrvoco e111 que labora o n<lbre d"putado 
Minas que apresentou a em••nJa, por considerar 
que a .~e:;oluçiio traz uma flagrante injustiça aos 
crrurgiOtl~ formados, pnrque só trata dos cirurl-(iõrs 
approvados. Mas, aates de serem cirur"'iõ~s f·•r
mados, primeiro passárão pélo grão de .;'irur~'iÕAs 
apprvVIldOS, A absurdo fó1a SUpJ.!Ôr que O senado 
quizesse preterir aqu~lles que tinhão indubitavel
mente mais direito do que o~ outr.·s. Se uma 
lei diss.,sse:- O bach>lrel é habill:ado para tal 
emprego, considerar-se-bis não habilitado para 
esse emprego o bacharel formado 1 Foi aprt1sen
tada no senado uma emenda para que a resolução 
comprehendesse os cirurgrõe~ formar!os, mas o 
senado rejeitou a emenda, e no meu entonder a 
r~jeitou muito bem, como uma superfectação 
porque fóra ab"Hdo snppór que désse este favo; 
a respeito do~ cirurgiões approva·los excluindo os 
formados. Não vejo pois necessidade de que o 
negncio vá á commissão. 

Quer o nobre deputado em sua emen.la couct!der· 
lhes o favor de continuarem. a l'xercer a mcJi
cina ; mas elles jâ estavão U6ste uso. 

O Sa. MEmELL&,;: -Estavão neste abuso. 
O Sa. MouRA MAGALHÃEs:-Se é abuso, então 

parte do g<>v<:rno, por'lue uos corpos mtlitares e 
na armada os cirurgiões curão de medicina. C"mo 
é abuso, se o gove.roo chama os círurg;ões para 
os cc.rpos do ~:xerc•to e armada para curarem de 
medicina T 

Ora, os supplicantes ~o seu requerimento que 
o nobre deputa~o leu d1zem que não repetirão o 
quarto e o quroto anno por serem indigentes. 
O nobre deputado disse que isto não J exacLo. 

O Sa. 1\fEIRELLEs: -Eu os conheço. 
O Sa. Mou~A. MAGALHÃ.Es:-Afas não podião 

ser indigentes naquelle tempo? 
O Sa. MEIR&LLES:-Eu os conheço todos desde 

a escola. 
O Sa. MoaaA MAGA.LHÃEs:-Estou calado· mas 

p~did:o hav~r circumstancias em virtude das 'qua<!~ 
nao repetirao o quarto e quinto anno para obterem 
o grão de formatur>1 em cirurgia, independente
mer!te de terem soffrido algum desar na escola. 
M:u1tos mesmos entendem que não devii'i.o gast!lr 
mais um anno, e que convinba immedíatamente 
empregar-se na sua clínica. Mas o nobre deputado 
dei.xoa entrever que podião deixar de repetir o 

quarto e quinto anno por circumstancias inde
pendentes da~ apresentadas pelo honradn membro, 
talvez dando a entender que não tinhão sitio 
habilitadc~,;. 

O Sa. MKIRELLEs: -Eu não di~se tal. 
O Sa. MouaA. M.\GALUI&s:-Deix:ou entrever este 

argumento. Eu não me~al:ng•l mais ; v"to contra 
o a:ltament.o; e t~nlw sómente de dizer ao nobre 
doput~do que me faz uma injuria grave se .;e 
pPrsuade que eu em minh:l argumen t>IÇão quir.es~e 
offender sua illu~trada capacidade. 

o Sr. Sou.r.a e Oliveii•a:-ll:u snstento 
a necessidade d·J adiam•'nto para ser a m!lteria 
examinada pela co•nmissii•l, quer para que ella 
examm_e o ponto principal da questão, isto é, a 
extcnsao. do favor que se faz aos cirurgiÕ<lS nppro· 
vaclos simplesrnente, quer para examinar a re
dacção da resolr1ç:lo. Quanto ao ponto principal 
s_e se deve dar ao;; cirurgiõe$ approv1düs o direit~ 
ae exercerem medicina, inJependente de qu9.esquer 
exaUles, ell veja que isto importa. uma. revo«ação 
d:1 ld de 3 d<l Outubro -~d 1832, a qual,"' n:'io 
querendo excluir os cirurgtOes, quer approvados, 
qu<Jr formados, que tivessem a iquirido sufficiente 
somma de conhecime.:t·J para bem exercerem a 
medicina em provt:ito publico e seu, de poderem 
elevar-se ã. classe clfl mecli<.:os e dout>~res em 
medicina, d<3u·lhes remedio,p•Jr·1ue disse. (L~ a. lei.} 
Etl acho que esta lo~i não for inc.,nsiclf'rada, e que 
ella tdve mui!u em vista a saude publica, e ao 
mP.,mo tempo os Jireit,ls da'}uelles anti..,.os cirur
giõ•s apprvvad,J~ ,;implc;sm,nte,. ou tan;'be:n for
ma•l•J:i que se achas.;ern nas circumstancias de 
poderem soffrer um Axame pub!icd de~tas mat-lrias. 
Ent-lo não lh~s mandou conceder o dipl-Jma de 
d.mtor, mas todas ;1S vantagens e regalias de urn 
doutor em medicina upprcvado pela nova escola. 
Ag·>ra o que se faz nr~ resolução'! Ella dispensa 
estes exames, e diz qu•l intlllpen temente de ''xame 
sejão cousiderados hubili~aJus conro doutores, mas 
accrescenta;-paré\ 6xercJtilrem livremente qual
quer dos ramos da sciencia medica em todo o 
impl)r~o. Ora, pergunto aos nobres depntados que 
advogao a callsa da resolução se achiío isto 
sufficientemente claro, e se est•JS senhores que 
ass~m <•btiver<m o titulo dfl doutores por lei 
terao toda;, as var:tagens que têm os formBdos na 
escola de rnedicina, se elles ttdquirem por esta lei o 
dirert•> de ir concorrer a uma cadeira da escola 
de medicina. {Apoiados.) Os nobres deputados 
dizem que isto está claro Pa resolução, mll.s eu 
entendo qile não, e duvido mesmo que esta seja 
a mente do senado. 

Queremos pois r1ue a resolução vã a commis~iio 
de ín8trucçiio publica pua esclarecer a materia · 
e S(l ella achar conver. iente M publico que à 
resolução passe, discutil-a·hAmos e votaremos. 
A resoluç~o é t_ão contusa em suas disposições, 
qu~ eu na:> se1 se e~tes senhores se poderéõ 
as»1gnar doutores, porque e !la diz :-Serão con
siderados como uoutores. 

O nobre deputado pelo Maranhão entende que 
nã,,, e que não terão diploma de doutores, e o 
nobre deputado por Minas entende que sim ; e 
por isso queria que esta resolução dissesse :
como os doutores em medicílla ;-isto já mostra 
a divergencia de opiniões que ha de 11pparecer 
na execução da resolução. Ora, eu entendo que 
o senado só lhes den direito de exercer medicina, 
porque os manda consi:iernr habilitados como 
doutores para fl:r.ercerem livremente a medicinll 
no impcrio, e ní\1) lhM manda passar o di!Jloma 
de doutor. Concordando commigo o nobre depu
tado que asta int~lligencia é mais obvia, ha de 
concordar em ~ue, quando o senado diz que sejão 
o~ approv11dos e não os formados, não teve- em 
v1sta fazer extensiva esta disposição aos formado~, 
porque esta faculdade de exercer medicina estes 
Já a têm. 
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Portanto, estamos: vendo pela discussão ~ue 

uns Srs. deputa.Ios ~ntendem a resolução de um 
modo, e outros de outro modo ; tudo são duvidas. 
CoUlo po is Jesconhec~r a necessid:1de de um 
exam~ pela commi~s:io respectiva, para ao ment)S 
solverm.JS t~sta~ duvidas, por•Jue a <sim não nos 
entendem,,s? Eu tom· i em co:1sideração tüda~ 
estas razõe;; quando olferaci o meu íldiamento; 
mesmo eu niio tenho nenhuma opinião fixa sobre 
a conveniencia desta conce:;são. Quero ainia 
examinar. Tenho uma apprehensào; não sou 
conhecedor da rnateria, e por isso não digo que 
tenho opiniiio formada· tenho comtudo uma 1dea, 
e é que, para ser bo~ mBdico, é preciso sab~r 
chim1ca, phy,;ica e botanica. Por isso ê que veJO 
que a le1 quu refurmoll a escola de medicina 
mand'm que os que quizessem obter o titule. de 
doutor em medicina fizessem exame dessas ma· 
terias. 

PJr ís~o creio qui} para ser bom medico se 
deve saber chim ica, physica e bota_nica: e n~o 
sei se seria bom dizer que seja mcdtco quem nao 
sabe est~s matarias. 

O nrgocio parece de alguma ponderação, e é 
por isso que eu quizeru que a commissão o 6XII· 
minasse, tl dêsse o se11 parecer. Voto portanto 
pelo adiamento . 

o Sr. l\1etrelles :-Eu pedi a palavra para 
apoiar o requerimento do nobre deputado do 
Rto de Janeiro, qus propõe que a mataria va á 
cornmissà0 dtJ insLrucção publica. Eu entendo 
que muitos dos 5enhures que de~ejão votar na 
mataria devem todos votar pelo adiament~ para 
terem mais exacto conhecimento da .materia, 
visto que ha controversia entre a maneira de 
entender esta resolução. O nobre deptltado do 
Maranhãr, disse que a rn>~teria era muito clara, 
e que era ab~urdo suppór que o senad~ q~izes:;e 
privar os cirnrgiões formados de um d1re1to que 
qaya aos cirurgiões approvados. Ora, eu quero 
mostrar que o senado quando trMou desta reso· 
lução não teve em mente os cirurgiões formado~; 
senâo note o nobre deputado que toJas as leu! 
que regulão o ensino da medicina fallão constau· 
temente nas duas classes de cirurgiões f<lrmados 
e cirurgiões simples. S>io duas ciasses da _ indi· 
viduo::1 que têm direitos diffarentes, e q~e ttver.ão 
habilitações differentes, e quanto a m1m sena, 
se nlio absurdo, pelo menos radund•lnte, quo se 
autori>asse a exercer medicina áquelles que por 
seus título::~ legítimos a exercP.m ; bto prova que 
não é dos formadoJs que a resolução trata. 

Por is~o é meu modo de entender que a ra · 
solução deva usar das mesm.as expressões d~s 
leis que têm regulado o ensmo medico, e nao 
me parece que seja i~so de simples reda~çã~. 
Pôdo ser qtle entre oR cuuq;:iões formados extstao 
muitos que não sejão tão habilitados, ou_ co~o 
medicas ou como cirurgiões ; mas a que~tao nao 
é esta: entendo que a lei deve conservar esta 
differença : e que seja bem clara e explícita para 
se não confundir~m os direitos de uns e de outrvs. 
Portanto ju!g.) que para se poder tom~r uma 
decisão conveniente e justa, volte o proJecto e 
as emendas á commissão de instrucção publica, 
para depois de maduro exame tomarmos em 
consideração o que ella apresentar. Voto portanto 
a favor do requerimento do nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro. 

<>Sr. Gosnes doa Smntos:-Sr. presidente, 
talvez devesse desistir da palavra que p~di para 
provar a necP.ssidade do adiamento, pots que, 
tendo sido essa necessidade demonstra..ta pelos 
Srs. Meirellell e Saturnino, e com mais força 
ainda pelo mesmo nobre deputado que a nega, 
não póde a camara aceitar com interesse a con· 
tinuação de;;ta discussão. Reconhecendo poré1u 
de outro lado a jllSta iufiuencia que tem sobre os 
aspir1tos a palavra. do nobre deputado pelo Ma· 

ranhão, temo, Sr. presidente, que sua opinião seja 
partilhada pelos meus collegas ; do que, a mea 
ver, resultarião graves inconvenientes. Procurarei 
portaAto provar que é de absoluta necessidade 
qua a resolução que ora se discuta seja examinada 
pola commissão de instrucção publica, afim de 
que a casS\ possa votar sua adopção, emenda, 
ou rejeição con1 conhecimooto da materia. 

Ha pouco disse, Sr. prasidente, que o nobre 
deputado pelo Maranhão que se oppõe ao adia
mento, é precisamente o mesmo que com mais 
força demonstra a sua necessidade: com efieito o 
nobre deputado impenbou-sa em provar que tanto 
o Sr. Meirelles com r, o Sr. Saturnmo labo· 
r a vão em grande cq ui v oco na intelligencia que 
•lavãc; á resolução do sena<l.:. actualmente em 
discussão; mas, se o Sr. Dr. Meirelles, que é 
me111bro da commissão de saude publica, não 
comprehande perfeitarnente uma resolução que se 
refere ao exarcicio da medicina, se o Sr. Dr. 
Saturnino, que estudou essa resolução, que sobre 
ella tem fa\lado duas vezes, equtvoca-se grande· 
mente em su•\ intellígencia, segundo pretende o 
uobre deputado p&lo M;~ranbão, como se poderá 
suppõr qu.J outros muitos Srs. deputados se não 
achem nas circumstancias dos meus dous nobres 
collegas, que, como o affirma o nobre deputado 
pel•J Maranhão, enganão-se no sentido que attd· 
buem á resolução ? Ora, se o sentido da re~olução 
é tão abstruso e recondito que escapa ás me· 
lhores intelligencias, como se poderá negar a conve· 
niencia de que seja tal mataria sujeita ao exame 
apur.ldo de uma commissão ? 

Mas assa corweni11ncia, ou antes necessidade, 
torna· se evidentíssima quando se considera que o 
mesmo Sr. deputado pelo Maranhão cabe em 
erN quando interprttt•a o sentido da representação 
dos cirurgiÕdll approvados pela academia medico· 
cirurgica da Bania, e do requerimeato dos cirur· 
giões apprcv.~dos do Rio de Janeiro, que deu lugar 
á resolução do senado. 

E,;see senhores pedem em suas petições que, 
em VIrtude de uma l,;i lhes Jêm as faculdades de 
medicina do impario 0 competente titulo para cu
rarem tanto molestias cirurgicas como medicas. 
Ora, o nobre deputado pelo M~ranhào, entan· 
dendo que os cirurgiões approvados pedem o 
diploma de doutor em medicina, quando elles só 
reclaruilo a autorisação pnr,, ~ratar de molestias 
medicss, qaer que aE fllculdades do imperio lhes 
outorguem um tal diploma. Labora portanto o 
nobre deputado em grave equivoco flcerca d'? que 
requerem os cirurgiões approvados do R10 de 
Jan~iro e Bahia, o que é de certo uma lloderosa 
razão para que vil a resolução á comm1ssão de 
Íllstrucçào publica, adm de que ella nos esclareça 
e dissipe todos essas equívocos. 

Mas na, Sr. presidente, motivo mais ponderoso 
para ·que coro todo o cuidado examinemos a 
ra,;oluçào e os motivos em que ella se funda: o se
nado (digo-o bem a meu pezar, pois que muito 
profundo é o respeito que consagro .a tod~os as 
decisões desse ra.mo do poder le~islativo), o senado 
equiv1.1cou-sa como o nobre deputado pelo Ma· 
ranhão ; os peticionarias pedem uma cousa e o 
senado lhes concedo outra ; os peticionarias pro· 
curão provar que seria injusta qualq11er medida 
que lbes inbibisse o 1\m!'lo e inteiro> exer~icio da 
medicina, e o senado lhes manda dar o diploma 
de dt>utor I I I 

Nem é de admirar, meua senhores, que homens 
de tão subida intell\gencia, que personagens tão 
graves se teohão eng.1nado neste ponto: as c:ousas 
medicas in Leressão a püucos espíritoe ; é-se. em 
geral estranho á organisaçào do seu ensmo : 
ignora-se mesmo a sua legislação: factos recentes 
demonstrão da maneira a mais patente, que até o 
governo deixa de estar ao facto das leif! _que 
no paiz regulão o ensino e a_pratica. da med1cm.a. 
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Não insistirei nesta asserção : todos sabem ao 
que alludo, e ninguem negará o que affinno. 

ALGUNS SF.NiiOBES:-Negtl se, nega-se; prove a 
asserção. 

o Sa. G·~MES DOS SANTOS:- Os Srs. deputados 
constrangem· me a diz .. r o que não quizera; mas, 
po!s que no c:•lor da díscus><ào affirmei quo nem 
sempre o govern() tinha presente á mernoria a 
legi~lação m~dica do paiz, pn:v>il·o-hei. Não ~a 
muito tempn que o gove.rno consultou a ac•tdemta 
imperial de medicint\ sobre a _ardua questão_ da 
honiCllopathia sobre o seu ensmo e sua pratrca. 
Ora, desde 1832 temos sobr~> essti materia l~i 
muito clara e mnito explícita . Antes disto o llll· 
nisterio de 2 de Fevereiro. á vista da lei organic~ 
das escolas de medicina, que permitte no Brazzl 
o exercicio dt soa arte aos medicas estrangeiros, 
comtanto que a rAgularidade de seus respectivos 
diplomas, sua identidade de pPssoa e sua suffi. · 
ciencia ;:científica sejão verificadas pelas faculdades 
d\l paiz, julgou que os cursos particulares qu_e 
sobre a horocaopathia se fazem na rua de S. Jr1se, 
devião ser equiparados ãs escolas de Allemanha, 
França e IoglatArra, por isso que são di rígidos 
J>elo Sr. Dr. Mure, que é francez, e porque nelles 
:6orescem como adeptos de grandes esperanças, 
alguns marceneiros e outros mecanicos , que 
tambem são estrangeiros l li São estes os f11ctos, 
meus senhores, que me autorisão a asseverar q~e 
a nossa legislação medica, apezar de bem di:m
nuta, é pouco conhecida no paiz, ainda mesmo ele 
pessoas a quem muito respeito, e cujas luzes sobre 
outra qualquer materia por ninguem paJem ser 
postas·em duvida. 

Destas reflexões e destes factos se collige, Sr. 
presidente, que não devemos decidir a '}~es!ào 
sem termc.•s 11rimeiramente ouvido a comm1ssao, 
que pela natureza <ie suas funcções e habilitações 
que ell~s presumem é a mais propria para illus
trar-nos. 

O senado, meus senhores, consultou a sua com
missão de in1-trucção publica antes de votar a 
resolução que agora discutimos: imitemol-o nisso. 
Examine a nossa commissão de instrucção publica 
o alcance e os fundamentos da. resolução do senado; 
examine RB razões em que se baseão os peticío
narios : examine a veracidade dos factos por 
elles allegados; examine o que elles pedem, e o 
que se lbes deve conceder ; examine, e diga-nos 
se não pertence ao con1ico o mliis burlesco conrle
corar com o primeiro dos títulos ucademicos o. 
homens de quem a lei só e:sigio como habilitação 
para os graves estudos de medicina, o-saberem 
ler e escrever correctamente! li 

O Sa. M. MAGALlâ&S:- A lei diz o contrario. 
(LI o artigo da lei.) 

O Sn. GoMEs DOS SANTOS: -Perfeitamente: o 
artigo que acaba de ler o nobre deputado diz o 
seguinte : - Bom será que entendão o fnmcez e o 
inglez. Mas por ventura- bom será- é clausula 
obrigatoria? O artigo, é verdade, continua assim: 
-os que não puderem fazer os exames de francez 
e inglez, antes da primeira matricula , serão 
esperados para a segunda ; e os que nem ai!lda 
então estiverem promptos, serão esperados para a 
terceira. - Mas como em todo o regimento nenhum 
outro artigo se encontra senão esse citado pelo 
nobre deputado, o artigo do -bom será;- como 
- bom será- niio é obrillatorlo, mas simples
mente um conselho, seguiR·~e que oa que uão 
sabião Craneez e inglez antes da terceira matricula 
continuavào seus estudo& sem inglez e francez, 
tendo, como já disse , por unlca habilitaçiio a 
aciencia. de ler e escrever eorrectamente. 

Ora,-bom será-(risadas) que a commlssã" nos 
diga se convém fazer doutores de homens que a 
lei suppõe indoutos. 

Bom será (risCJdGs) · que a eommissão examine 

o vel.or do argumento com que se pretende equi
parar todos os cirurgiões approvados com os 
cirurgiões formados que obtiverão o diploma de 
doutor, depois de nomeados lentes; nom~ação, 
que pela maior parte alcaor,;árào, mediante arduos 
concurso~ em que tiverão de lutar ~c,m doutores 
do escolas francezas. italianas e inglezas. 
B~m será (risadas) eonfim que a commi~são nos 

esclareça sobre a for~a de out.oo argume11to a 
que nesta discussão se quiz dar grande importancia, 
isto é, quaes I)S direitos que a indigencia póde 
dar a tiulos academico:s. Por estas razões voto em 
favor do adiamento. 

Dando-se a materia por discutida, é approvado 
o adiamento. 

LOTERIAS PARA J040 CAETANO DOS SANTOS 

Entra em discussão a resolução que concede a 
João Cl!.etano dos Santos duali loterias annuaes 
por espaço de seis annos. 

O Sr. Dias da. 1\:totta (pela. ordem) :
V. Ex. acaba de submetter á úiscussão uma 
res .. luçliO que offereci. A ultima vez qu;, se tratou 
deste negocio eu me compromettí a mandar uma 
emenda, mas eu vejo que :t casa está inteira
mente desguarnecida, e eu desejava discutir este 
neRocio, esttlndo presente numero sufficiente de 
membros. Hoje se tem tratado de objecto de 
transctmàencia, houve uma proposta do govern" e 
a camara está cansada. Não só por estas razões, 
mas ainda porque não aclJo que seria muito con
veniente falia r nesta occasião, se V. Ex. o con
sente, eu- lhe rogo que adie o negociv para 
amanhã. 

O Sa. PaESIDENTE:-Póde mandar o seu reque-
rimento. 

E' lido o requerimento do Sr. Dias da Motta. 
O Sa. Pa&SIPI!:NTE :-Os senhores que apoião ••• 
MuiTOS SENliORE;:-Não ha casa. 
o Sr. Dias de Oa.rvau~o:-Eu peço a pa

lavra p11ra que se tome uma decisão na casa 
{!cerca desta questão. Desejo que se decida se, 
não havendo casa para se votar uma moção 
qualquer, elln póde ser apoiada, porque desta 
maneira, admittindo-se o precedente de pc1der 
apoiar um~ moção sem haver casa para votar, 
pócle qualquer Sr. deputado inutili~ar a disposição 
do re~ímento. Eu não íaço esta observação para 
a &pplicur a este negocio : !11llo em geral. 

O Sa. PaESlDENT&:-0 que diz o Sr. lo secre
tario é para se tomar uma medida para o futuro, 
mas como bll precedentes na casa de se apoiarem 
emendas apezar de não haver casa, eu sujeito o 
requerimento ao apoiamento. 

Consultada a camara, é o requerimento apolado, 
e não havendo casa para se votar, fica a discussão 
encerrada. 

Levanta-se a sessão as 2 1/2 horas. 

Sessão em tt de .Julho 

PB.&tllDENCIA DO SR. ltiUNlZ TAVABB:~ 

SUMMARIO. -E:tpediente.-Loterias pa7'a 08 thea
trol. Discursos das Srs. Dias à4 Motta, Souza 
e Oli!)eira, Dias de Car!)alho e Ferraz. Vota
ç/J.o . - Vencimentos da secretario da academia 
de marinh.a. Discursos dus Srs. Marinho, 
Coelho e Sil7Ja. 

A's 11 horas da · manhã abre-se a sessão, lê-se 
e approva-ae ·a acta da antecedente. 
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EXPEDIENTE 

trm officio do Sr. ministro do imperio partici
pando que S. M. o Imperador ficára inteirado 
das pessoas que compoem a mesa da _ca.mara 
dos Srs. deputados no corrente mez. -F1ca a 
camara inteirada. 

Do mesmo ministro, remettenJo a cópia da acta 
da eleição a que se procedeu n? c~llegio ele_itor~l 
da villa de Capivary da provlnc1a do Rto qe 
Janeiro para preencher a vaga deixadil pelo con
selheiro João Paul•J dos Santos Barreto-A' com
missão de constituição e poderes. 

Do Sr. ministro d :l justiça, transmittindo o 
officio do presidente da provinci~ do Ceará, em 
data de il de Abril ultimo acompanhado da re
presentação que á augusta presença de S. ~· _o 
Imperador fizerão subir os empregado~ de pohcta 
daquella provincill P•Jdindo augm~nto de ordenado. 
-A' segunda commissão do orçamento. 

Do Sr. ministro da fazenda, communicando 
que se oxigio do presidente da província de 
S. Paulo as necessarias informações sobre o 
estado em que se acb.a o proprio nacional sito na 
praça do palacio dl\ g'lverno.-A quem {ez a 
reg.uisição. 

Do mesmo ministro, rem~tten~o o officio do 
presidente da provinc1a do Piaub.y, acompanhado 
da cópia do orçamento da receita e despeza pro
vincial do exercício de 18·1~ a 1843.-A quem fez 
a reqnisiçiio. 

Do mesmo ministro, participando que se exigiiio 
as necessarias infnrmaçõas do presidente da pro
vincili de S. Pedro acerca do,; direitos que paga 
a aguardente de producção nacional importada 
na r ... ferida província.-A qnem fez a requisição. 

Do Sr. ministro d,Js nego cios estrangeiros, 
enviand•1 a memoria que se mantiou organisar 
na secretaria do estado, por on•Je consta qual a 
origem, andamento e e~tado actual das recla
maçõtls dus Srs. Renadoros, deputados e m~is 
brazHei ros qne forão roubados por corsnrios 
argentinos quando vinhão para esta córte, a bordo 
dos navios dos E~tados-Unidos da America On
tario e Plout. -A quem ftlZ a requisiçiio. 

Remette -se á commissão de marinha e guerrl\ o 
requerimento dos otllciaes pratico~ do corpo de 
artilharia de marinha. 

A' commissào de pen11ões e ordenados o reque
rimento do desembargador Marianno José de Brito 
Lima. 

A' commissão de muinh '' e guerra o requeri
mento de lf:anoel Antonio Thomaz. 

Não ha rnais expediente. 
Lê-se o fica sobrll a mesa para ser tomado em 

cousideraç!\o quanuo ae discutir a prl!p·lsição do 
senado, o seguinte parecer da eomm1sslio de ins
trucçiio publica: 

« A commissão de instrucçiio publica, tendo 
examinado a resolução do senado que lhe foi 
remettida sobre a gradnaçà•> de doutores em 
medicina conferida aos cirurgiões approvados, 
segando o plano de estudos das antigas acaJe· 
mias medico-cirnrgicas, tsrn a honra de apresen · 
tar-vos o seguinte p:1.recer. A comnt!ssão acha 
sobre,nodo justo e ra:z:oavel que a esta classo de 
cirurgiões co.nceda-se o direito . de ~XP.Jê~erem a 
medicina con]uncta.mente com a c1rurg1••, Ja porque 
nas antigas escolas t!lles bavião estudado com 
igualdade aquelles dous ramos da arte de curar, 
já porque foi desde muito destruido o grande 
erro que estabeleceu a linha Jivisoria entre as 
duas partes inssparaveis de uma mesma sciencia. 
Mas, a-> ?&sso 1\Ue r<sconhece bto, a. . eommissão 
entende que forão indevidamente niveladott pela 
rssolução da outra camara os cirurgiõ~s appro
vados e os cirurgiões formados eutre os quaes a 
lei das antigas academias havia estabelecido dis
tincções qne erão marcadas pela ditrerença do 
tempo de estudos e pela natnreza das provas. 

Para manter estas dístincções como ê razão e 
justiça, a commissão propõe_ á re~~l11ção do 
senado a seguinte emenda e artlgo add1t1vo: 

EMENDA 

« No art. 1•, em vez de- são considerados 
habilitados como doutores em medicina,-diga-se 
-são considerados llabilitados como licenciados em 
medicina e em cirurgia. 

<< A·1ditivo. Os cirurgiões formados nas aca
demias de que trata o art. lo serão habilitados 
como dout•lres em medicina e .em cirurgia, e são
lhes ·applicaveis as outras disposições da presente 
lei. 

<c Paço da camara dos deputados, 11 de Julho 
de 18t6.- Francisco de Sa!les Tor•·es Homem.
-D. J. G. de Maga.lM.es.- J. A. Jfarinho. » 

O Sr. Vileu ... Tavares~- Sr. presidente, 
pddi a palavra para fazer uma rectidcação. Ante· 
hontem, quando se discntia na casa o projecto 
sobre a creação de diversO!! bispados para o 
imperio, lallan ·Jo sobre a mataria o nobre depu· 
tado por Minas, disse que ao bispo de Pernam
buco se deveu em grande parte o acabamsnto da 
gnorra de Jacuipe e Panellas. Então eu disse 
de meu lugar ;-Não, senhor, está enganado -
E um nobre deputado pela minha provincia 
accr~scentou: -CusttiU muito sanguA.-Em seguida 
continnou o nobre deputadn pe1r Minas:- Mas a 
pacificação Jeven -se em grande parte ao Sr. bispo, 
que lá. estava.- A.aui um nobre deputado pela 
Parnhyba disse:- E verdade, e nessa tempo eu 
estava tlm Pernambuco.-Repliquei-lhe então: -E a 
tambolm lá estava e so11 filho de l"á . -1\Ias o jornal 
da casa transtorná sobremaneira a collocação deste 
meu aparte, poa<la o lo~~;o depois da observa'<ào do 
nobre deputado por Min-1s; di! modo que, como 
está, par~ce que eu quiz dizer, não só que sou 
lllllo de Plln~llas senão tambem qne a pacificação 
dessa guerra foi devida em parte a eu Já ter 
estado. NàtJ, senhores, eu nem sou filho de 
Panell11s, e nem estive nes~a guerra. Faço pois 
esta rectificaçito. 

PRIMEIRA PARTE DA ORD:E:M DO DIA 

LEITORA. DE PROJ~tJS & INDICAÇÕBS 

E' lida, e julgou-se <1bjl'cto de deliberação, a 
seguinte resc•lução, qutl vai a imprimir. 

« A nssemblóa jlOrallrgislativa rosolve: . 
" Artigo unico. Fica derogadr~ R ord. do hv. 

4•, tit. 92, na p11orte em e8tabelece disUncção 
entre filhos naturaes de nobres e dd pilões, em 
relação ao -iireito hereditario. 

« Paço da camara dos depuLados, 8 de Julho 
de 1S46.- Rodrigues dos Santos.-J. S. Carri%o. 
-Oliveira Bello.- Barros Pim6ntel.- Mello 
Franco.- Toscano de Brito.- Stockler.- Gon
çalves de Magalhães.- J. -Nunes Mac?uzdo.
Ca,·vaiho Mendonça.- Odorico M.endes.-Lope.ç 
Netto.- Peixoto de Brito.- Vieira. da Cunha.
Pereira de Vasconcellos.- Jansen do Pa.ço. » 

O Sa. PRESIDENTE:- Não havendo mais pro
jeetos uern indicações a offerecer, passa-Sl• á ou.tra 
parte da ordem do dia. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' approvada sem debate a resolução ~ue 
. approva as reformas do sargento Candido Fer· 
nandes de Lima com o veneimentG <ie 300 n. 
diarios, e do soldado Pedro Joaqu1m Antonio com 
o de 200 rs. diarios. 

O Sr. Ul['ba.no (pela ordem): -Sr. presi
dente, en apresentei ha dias uo• requerimento 
que entrou em discussão no dia em que o _apre
sentei, e ficou depois interrompido até hoJe· O 
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regimento· marca que os tres primeiros quartos 
de hora da sessão sejão destinados para a 
discussão dos requerimentos, entretanto tenho 
observado que se t.ntra na ordem do dia antes 
de passar esses tres quartos de hura. Eu não 
desejava que 11ste requerimento ficasse sob_re a 
mesa perpetuamente ; uma vez que o fiz, qu1zera 
que entra,;se em discussão, que fosse aprovado ou 
rejeitado, e por isso desejo saber se V. Ex. 
preten<ie dal-o á disrussão. 

O Sa. PaESIDENTE:- Nas sessões anteriores os 
tres quartos mareados para a leitura e discussão 
dos requerimentos forão consumidos com leitura 
de objectos quo devião entã" ter lugar; e assim 
não foi possível entrar-se na discussão do reque
rimento do nobre deputado : mas na segunda· 
feira apresentai-o-hei á discussão, se para isto 
houver tempo. 

O Sa. UnBANO : - Eu o que desejo é que a 
camara vote sobre elle. 

LOT&RU.S .LO ACTOR .TOÃO CAETANO 

Entra em discussão a resoluçã" n. 15 conce· 
dendo loterias ao actor J vão CaetaM. 

O Sr. Dias ela Motta:- Eu não sei, Sr . 
pr~sidente, se é do regimento da casa que o autor 
de um projecto qualquer pos:>a pedir a palavra 
para justificar, ou se o autor de um prujee•.o 
està tambem incluído na regra ge~al de que a 
discussão não póde principiar senão por opposiçà<>. 
Se acAso eu, na qua!.idade de autor do projecto 
que se vai discutir, não posso ·levantar-me para 
justifi.cal-o, vou usar da palavra como tendo a 
offerecer emenda, e assim pOSlh> declarar que 
vou !aliar contra, porque a mataria da emenda 
que vou offerecer não se acha incluída no meu 
projecto. De um ou de outro modo, .vou usar 
da palavra que V. Ex. acaba de conceder-me. 

Sr. presidente, V. Ex. acaba de sujeitar ã 
discussão um proj~cto por mim offerecido ã ca
mara, concedendo loterias ao actor João Caetano 
dos Santos, para que este com a companhia dra
matica que dirige dê representações no theatro de 
S. Francisco desta cOrte . Talvez, Sr. presidente, 
eu niio devesse occupar mais a atLenção da 
camara com semelhante objecto; e é masmo certo 
que em qualquer outra occasião que não hoje 
não abusana da complac~ncia de meus honrados 
coll~gas. Mas, pois, que nos achamos no sRbbado, 
dia d~stinad · J pelo regimento da casa para se 
discutir negocios indivu:tuae~, particulares, visto 
que temus até hontem discutido projectos im
portantíssimo,;, e a camara tem já ãcerca delles 
resolviJo como em sua sabedoria tem entendido ; 
V. Ex. perwittirã, asgim como a camara dos 
deputados, que eu dirija meus ultimas cumpri· 
mantos ao the:.tro de S . Pedro de Alcantara e á 
sua coll~ndissimtl admi ois tração. 

Sr. presidente, para eu justificar a medida 
contida no proj~cto que tive a honra de manJar 
á m~sa, é indispensavel que entre no exame de 
algumas cousas pertencentes ao theatro de S. 
Pt:dro de Alcantara, porque comquanto ao prin
cipio possa parecer a alguem que são matarias 
inteiramente desconnexss, afinal ver-se -ha que 
entrE' uma materia e outra h11 perfeita conno-xào. Eu 
não posso justificar a materia do meu proje.:to sem 
que falle d(J . th~atro de S. Pedro de Alcar.tara, 
pois que tratando eu no meu projP.cto Je . dar 
loterias ao actor João Caetano para representar 
na córte, é de mister que mostre as razões por 
que até hoje não tem podído este actor representar 
na cOrte. E porque todas as razões que a este 
respeito existem têm dimanado do thealro de S. 
Pearo de Alcantara, não posso, digo, deixar de 
tocar neste theatro. · 

mesa uma emenda na qual se concedessem as 
loterias que o theatro de S. Pedro de Alcantara 
t<>m solicitado. Alguem . me tem dito que eu 
não devo cumprir e:ste meu compromisso ; que 
razões muito favoraveis á caus 11 que sustento 
acouselhão que eu não devêra praticar assim. 

M:as, como eu vejo que este conselho ou esta 
inl!inuação tambem já appareceu em um periodie-o 
que é s•.tstentado pela directoria do theatro de 
S. Pedro, e porque eu sigo a regra de temer o 
presente de meus contrarias a despeito do seu 
valor, não p->sso aceitar Q conselho, e por isso 
vou cumprir o que o pouco cavalheirismo que 
tenho me obdga a cumprir, isto é, vou offerecer 
uma emenda dando as !oter111S que o lhP.atro de 
S. Pedro de Alcantara tem solicitado. Não farei 
mesmo caso de uma proposição que li nesse 
periodico do theatro de S. Pedro de Alcanbra, 
na qual se dizia q11e a direcção deste theatro 
rejeitava qu:1lquer apoio qne partisse do deputado 
que neste momento tem a honra de fallar; donde 
se infere que a direcção do theatro não está de 
tal modo destituída de meios que, se não pas
sarein as loterias que o deputado que falia vai 
vfferecer, o theatro tenha de cahir. Eu conheço 
um pouco o m11ndo ; não faço caso dessa propo
sição, mesmo porque quem a escreveu está bem 
longe de merecer tanto como a camara diante 
de quem fallo. O meu compromettimeoto foi 
diomte da camara, diante da camara vou sol
vêl-o. 

Senhores, muito me tem accu,;ado a direcção 
do theatro de S. Pedro, ácerca das informações 
sobre as quaes me tombo baseado ; ella tem dito 
que eu não tenho offerecido á casa senà(l infor
mações inexactas. E' de mister pois que eu diga 
á camara primeiro, que as informações, com as 
quaes eu tenho fallado, são exaclas : em segundo 
lugar, que Stl eu não tenho podido obter maior 
numero de informações exactas, a culp:l toda 
reverte contra a direcção do theatro de S . Pedro, 
porque ella prnticou cornmigo aquillo que vou ter 
a honra de manifestar á casa. 

Senhores, eu fallei, em uma das sessões do 
anuo passado, sobre os neg-1cios do tbeaLro de S. 
Pedro ; durant~ o inter vallo da sessão passada 
á sessão em que nos achamos, entendi de meu 
rigoroso dever enfronh~>r-rne em todas as materias 
relativa~ ao theatro de S. Pedro, porque, meus 
senhores, queria ou renegar ou ratificar tudo 
quanto a respeito desse tbeatro havia consignado. 
Qual o meio para conseguir esse leal oi"sejo, 
meus senbur~s? Era ter entrada no theatro de 
S. Pedro, ter assento entre o corpo dos Srs. 
accionistas, parn com elles discutir ácerca das 
materias do tbeatl o. Em virtude deste meu pro· 
posito, '(lrocurd ser accionista do theatro de S. 
Pedro de Alcantara, e t enho a honra de apresentar 
aos meus collegas a minha apolice de acciooista 
(mostra), na qual se acha a transferencia a mim 
fei ta C(Jm as mesmas clausulas e condições (;Om 
que a me~ma transf~rencia havia sido feita a 
mais de seis ou sete possuidores que me prece· 
dêrão. 

(0 orador passa aUras diversas trans(erencias 
que e:cist~m na apolice, e continúa): · 

Ora, po~s uido desta apolice, accionista do tbea· 
tro d~ S. Pedro, di~se tU commígo : -vou dar 
milhares de satisfações á directoria do theatro, 
ou então vou dizer a suas senhorins que tenhil.o 
a bondade de desculpar-ma se vou discutir os 
negocios do theatro da S. Pedro-. Era costuma, 
Sr. presidente, quando tinha de haver reunião 
de accionista,;, 11ào só fazerem-se convites par
ciaes, como convites geraes pelo Jornal do 
Commercio 011 outra qualquer Colha. Eu esperei 

Eu compromeLti-me , senhores , quando pela 
'llltima vez tive n honra de fallar, a mandar á 

t:om toda a resig ação evangelica que chegasse 
o dia em que lesse no Jornal ào Commercio ou 
reeE>besse aviso em que me communicasse haver 
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reunião, e pudesse eu comparecer diante do Sr. 
José Bernardino de Sá, director do theatro de S. 
Pedro; mas esse dia não chegou. 

Uma tarde spresenla-se no meu escriptorio o 
dignissimo Sr. secretario da directoria do theatro, 
o Sr. Luiz Mendes R1beíro. Estra11bando eu a sua 
vi,.ita, porque não me parecia deve ter a honra de 
a ter, depois de muitas cousas que entre nós se 
trocáriic>, disse-me elle: -E' verdade que o senhor 
é accionista do theatro de S. Pedro 'i' -Respondi· 
lhe que sim, e que a prova era a minha apohce, 
que l.be aprtlsenteí. O Sr. secretario da directoria 
do theatro, <iepois de a ter lido e examinado, 
disse·me:-Para que quer o senhor ser accionista 
do theatro de S. Pedro 'I Não é muito melhor 
que o senhor me ceda est>l acção, a mim que 
tenho compral.lo tantas, e que desejo ter grnude 
numero dellas 'l Ora, deixe-se de ser Acciooista. 
-Mas eu que tinha procurado com muito afinco 
ser accionil;ta, quo estava possuido do desejo de 
discutir os uegocios do theatro, respondi que não. 
e aproveitei a occasião para perguntar se estava 
em fôrma. a minha apolice. S. S. teve 11 bondade 
de dizer-me que sim, que estava em regra. Ora, 
tendo eu a consciencia de ter cumprido os estatu
tos do tueatro de S. Pedro ; sobretudo depois do 
que acabava de ouvir ao Sr. secretario, dissP.com
mij;co:- Não ha csuvída, sou accionista do theatro 
do S. Pedro ; tenho direito de ir às suas reuniões. 

Mas. senhores, cós estamos na época das de
cepc;ões. {Apoiados .) Ao despedir-me do Sr. se· 
cretario da. direcção do tbeatro, a quem tratei 
com a urbanidadP. de que sou capaz, per:::untei
lhe quando haveria reunião, 110 que elle me 
respondeu: -para o tnez. -Ora, dizia.me elle bto 
na vespera do dia em que h>tvia reunião I I ..•. 
Para esta r~união eu não fui convidado, nem por 
avis\J particular, nem pelos jornaes, e confesso 
aos meus colle~as, servindo·me de uma pbrase 
vulgar, que dei o Mvaco, porque ~stava preparado 
para. discutir os neRilCIOS d.o theatro, e assim 
fiquei inhibido de fazel-o. 

Reunida a ditectoria . •• Não pensem os meus 
nobres collegas que se compõe de todos os accio· 
nistas, não; é coRtume abreviar trabalho, dirigir· 
se o Sr. direclor com o seu St3cretario á casa de 
seus amigos acclonistas, e diz~r: -Provavelmente 
o senhor tem muito que hzer amanhã, ba. reunião, 
dê·me a sua procura.ção.-A maioria dos Srs. 
accionistas do tlleatro não se imp!>rtão com elh,, 
VRO dando as suas procurações, de modo que, 
entrando pelo salão da reunião da sociedade do 
tho~ttro o seu <lir~ctor e secretario·, entra o corpo 
de accionistas encarnados, porque cadl\ um delles 
traz nos bolsos seis ou sete accionis~as por meio 
de procurações. (Risadas.) 

Houve um acclonista de boa f1 que não deu 
procuração, que alli compareceu, e que perguntou 
por que razão não havia siJo c<mvidado o aecío· 
nista Dias da Motta. Vo11 refer.ir a01> meus nobres 
collegas a resposta que teve este a.ccionista. 
Consta-me que o Sr. José Bernardino de Sá, 
presidente da directoria, revestindo-se daquelle 
sério com que geralmente se tratão os neg<lcios 
do tbeatro de S. Pedro dtl Alcantara, dissera :
Ainda não foi reconhecido com•l accionista., e 
talvez mesmo \J não seja, porque não é muito 
amigo desta casa.-Dondoi! tiro o;u a illação que 
para ser-se accionista do tbeatro de S. Pedro nã.o 
s~ é preciso ter 1:0008 para uma apoliee, como ser 
amigo do Sr. José Bernardino de Sá (risadas), ou 
pelo menos gostar muito do theatro de S.PeJ.ro t ••• 

Fez-se a reun1ão, fizerão-se reformas essenciaes 
nos .estatutos, e tudo isto sem a menor opposiçâo, 
porque na contagem dos votos, apezar de eslarem 
reunidos sómente tres ou quatro accíonistas, o 
Sr. director apresentava a· procuração de 10 ou 
12, e estava tudo vencido. 

Ora, victima como fui d"esta decepção, quiz 
sempre esclarecer-me áeerca do que acontecera, e 

TOKO 11 

mandei uma carta ao Sr. Bernardo Pinto de Car· 
valho, que foi quem me pasMu a apolice, na 
qual lhe pedia que tivesse a .úondade de de<:larar
me, se quando me transferia a apolice n. 24 do 
thentro de S. Pedro, ern 17 de Novembro do 
aono passado, fez a competente participação á 
directoria do thet\tro. EU~· respondeu-me pela 
manP.ira sej;cuinte: 

«Respondendo a V. S. tenho a dizer que no 
dia 17 de Novembro do anno proximo passado, 
foi que lbe fiz a transferencia da minha apolice 
n. 24, e dirigi um officio a<l administrador do 
theatro .o Sr. Luiz Manoel Alvares de Azevedo, 
participando ter feito esta transferencia, e que 
houvesse de fazer a escripturação necessaria . 
Entreguei esse officío ao Sr. Casimiro José de 
Mello para entregar ao dito senhor. sendo certo 
qtte o Sr. Casimir.> assevera ter entregado, etc. " 

Ora, eu que hão tinha obrigação de conhecer 
a Casimiro José de Mello, entendi dever lançar 
mão de outro melo ; procurei que o Sr. Ce.simiro 
me dissesse o que tinha feito; e eis-aqui o 
que elle me respondeu em estylo um pouco di· 
plomatico: 

• Eu abaixo assignado declaro que no dia 17 
de Novembro do anno proximo passado entrl'lguei, 
na secretllria do theatro de S. Pedro de Alean
tara, ao Sr . Luiz Manoel Alvares de Azevedo, 
uo1 officio do Sr. Bernardo Pinto de Carvalho, 
em que participava ter transferido a sua spu/ice 
n. 2.J. na pe~soa do Sr . F. de tal, o qual dito 
Sr. Azevedo leu na minha presença, estando nl\ 
mesma oecasião o Sr. Lllbo, g1tarda-lívros do 
mesmo thear.ro; e hvntem, 13 do Ct)rrenle, estando 
presentes o Sr. Lniz Mendes Ribeiro e o Sr. Lobo, 
cmtre~uei outro officio do Sr. Bernardo Pinto de 
Cllrvalho, ratificando o mesmo. " 

Ora, senbore~. tendo eu tido g honra de ma
nifestar á casa o emr ?nbo que iiz para poder 
saber ao certo os negoc 's do theatro de S. Pedro, 
tendo eu. com sacrilicio me a, tornado ·me aecio· 
nista de><te theatro .•.. não digo bem, pmcurado 
ter a honra de ser accíonisla desse theatro para 
podrr na camara dizer o que delle soube~se , 
não tenhll culpa s:lguma de niio poder ter infor· 
m11çõe:~ muita ~xsctas, por isso que a direcção 
de theatro n:io conseutio que eu tivesse o prazer 
de sentar-me na reunião por ella cc>nvocada, e 
isto pela rnziio de que eu não era muito amigo 
desse tbeatro. Ora. eu devo dizer a V. Ex. com 
toJdll a franqueza que eu tenho muita tendencia, 
.tenho mesmo sympatbia pelo direetor do theatro 
de S. P~dro e pelo seu· secretario (!risadas) ; é 
verdadfl. o directvr e o secretario me merecera 
muita sympathia (novas risa<Us) ; entretanto pa
gão-me elles esta sympatllia e,tlumniando·me, 
dizendo-me que sou inimiifO delles, que sou inimigo 
do theatro de S. Pedro li 

"V. Ex. que tem muita bondade, ainda permit
tirá que eu refira outro facto, já que estamos 
em sabbado. Tendo-se feito a reunião do corpo 
de acciunistas para nomear a direcção a que 
pertence hoje o Sr. José Bernardino de Sá. na 
f6rma dos estat11tos elegêrão·se tres aeeionistas ; 
o mais votado, que ft)i o Sr. José Bernardino de 
Sá, disse comsigo -a mim pertence de direito 
a presideacia ;-ao menns votado que foi o Sr. 
Luiz Mendes Ribeiro, tocou ser secretari~, e o 
Sr. José Antonio da Silveira ficou sendo the· 
soureiro. Notem os meus nobres collegas que 
todos esses tns senbore.. erão a.ccionistas, erão 
homens que tinhão a seu favor ests condição, e 
de certo c corpo do~ accionistas não queria que 
fossem thesoureiro, secretario e presidente senão 
individuus que fossem aecionistas. O Sr. José 
Antonio da Silveira tomon cont" da ~besouraria 
do theatro, mas em uma tarde ou em uma manbi\ 
recebe um aviso, ou portaria, ou firmao, ou o 
que qutzerem, <ia pane do director do. theatro 
ordenando-lhe que pagasse as folhas ·taes e wer. 

18 
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adiantllndo o dinheiro de seu bolso com modico 
premio que depois a sociedade Jo theatro pagaria. 
O Sr. Silveira que sabia que nas mãos do Sr. 
João Pedro da Veiga, thesoureiro d~s loterias, 
se achava o producto liquido de uma loteria, 
mandou dizer â direcção que não lhe parecia 
corre•1te, nem razoãvel que havendo dinheiro do 
theatro em ser nas mãos do thesoureiro das 
loterias, fosse o thesoureiro da sociedade adiantar 
dinheiro com premio, que isto lhe parecia ser 
contrario aos interesses da sociedade. Esta res 
posta do Sr. Silveira não mereceu da parte da 
directoria senão o seguinte procedimento :-não 
foi mais considerado thesoureiro o Sr. Jusé 
Antonio da Silveira ;-e por que elle reclamasse 
á favor de seu direito, respondeu-se-lhe :-que a 
direcçiio não queria que clle adiantasse dinheiro • 
com premio, que se lhe insinuava isto p:tra haver 
um pretexto, afim de não consideral·o como lhe. 
soureiro. 

Notem os meus nobres collegas quanta nobreza 
ha neste ·procedimento I Manda-se dizer ao the
soureiro que adia-ote dinheiro de sua algibeira 
por que se lhe ha de pagar premio, e se este 
tbesoureiro tivesse adiantado dinheiro, a directoria 
pagaria ou não esse juro 'I Certamente diante da 
lei da honra ella deveria pagar ; mas que o faria, 
não sei. 

Deixou portanto o Sr. José à.ntonio da Silveira 
de ser tbesoureiro, e então o lugar co11ferido 
pela sociedade a um accionista do theatro, o 
lugar que ella ·não queria . que fosse exerc:do senão 
por um homem que tivesse interesse no thentro, 
passou n ser exercido pelo 'Sr. Luiz Msnóel 
Alvares de Azevedo I: I ... Ora, se o thesoureiro 
do thealro deixou de o ser, porque niio quiz 
adiantar dinheiro com premio, julgar-se·ha que 
tendo succedido na tbesouraria o Sr. Luiz }lanoel 
Alvares de Azevedo, é por que estava elle suffi. 
cientemente habilitado para adiantar dinheiro 
com premio. Mas uós que conhecemos as criticas 
circumstanclas pecuniarias do Sr. Luiz Manoel, 
nós que saben1os que elle é cbrigado a aturar 
muita co usa ( risado.s) sómente para ganhar o 
pão para sua família, não podemos acreditar que 
elle tenha dinheiro para dál.o a premio. O quA 
daqui se segue tão sómente é qne está sendo 
thesoureiro no tbeatro um homem que não é 
accionista, e é a rP.zlio per que trago o facto. 
Refonnáruo·se os estatuto!!; passou o Sr. Luiz 
Manoel a ser administrador do theatro, e além 
disto tbesoureiro . O Sr. José A"tonio da Silveira 
fez um protesto peraute as just.iças ordinaris.s, o 
Sr. José Bernardino mandou contraprotestar, e 
nisto ficou o negocio. 

Tendo eu, Sr. presidente, apresentado estes 
dous factos, um dos quaes me é pessoal, e outro 
de que tenho pleno conhecimento, por isso que a 
imprensa delle se occupou, continuarei a justificar 
o meu projecto. 

Dizem por ahi os amigos da aclministração do 
tbeatro de S. Pedro que l)unca. se fecbárão as 
portas daqudle theatro ao actor João Caetano, 
que o theatro está aberto para recebor este actor 
quando eU e quizer, com a unica clausula de ser 
tratado tão bem como o artista mais qualificado 
do theatro de S. Pedro. Mas, senhores, nós não 
podemos, sem notoria injustiça, equiparar a 
causa do artista João Caetano com a do artista 
mais qualifi.c 1do <lo theatro de S. Pedro; nisto 
ba muito mRchiavelismo ; querem que este artista 
se và curvar diante Je um homem que aindtt. ha 
pouco tempo estava occupado em cortar carapuças, 
que nada sabe dl\ art~ dramatíca •••• 

UM: Sa. DEPt:ITADo,-Physiea Oll moralmente? 
O Sa. Dus D.&. MoTTA:-Pede um nobre collega 

meu que eu explique se esse homem cortava 
carapuças tnoraes ou physicas ; digo-lhe que 
pbysicas. (Ri.t~lias.) Ora, como é possivel sujeitar 

um artista do merecimento do Sr. João Caetano a 
vir para o theatro de S. Pedro, onde ha regula· 
mentos peiores do que os do Sr. conde de Lippe, 
não do conde de Lippe que, segundo o Mercantil 
de poucos dias, presidio ao real erario de Lisboa 
(risadas), mas da um conde de Lippe da outra 
época. 

Ora, querem os meus nobres co\\egas ver um 
artigo importantíssimo do regulamento do primeiro 
theatro da capital do imperio ? Eil-o: - Art. 1• 
é prihibida a introducç:lo de cães no theatro de 
S. Pedro. (Risadasprolongadas.)- Este artigo, 
assim eorno outros muitus não tem sido executado; 
os directores entrão com seus cães, nem se .:;.uer 
tem alli um privativo enxota cães para fazer 
cumprir este artigo. Ha outro artigo que tambem 
é muito intere;s,mte, oã.o sei se é o art. 56, que 
diz: Nenhum actor durante o ensaio poderá ter 
na mão causa estranha ao seu papel. (Risadas 
p•·:)longadas . ) Dd modo que um actor que quer 
s eguir a regra do bom tom, que se apresenta, por 
exemplo, de luvas, não o póde fazer, porque leva 
na occasião do ensaio cousa estranha ao s~u 
papel. Ha outra artigo que mostra o espirito de 
-;;ubordiuaciio que a direcção do the11tro exige. 
En1 occasiào de ensaio aque\les que não estão 
representando devem estar sentados no banco : 
tem um pobre homem ou urna pol>ro mulher 
vontade de sahir para qualquer cou:;a (risadas), 
não se póde lGvantar sem liceoçf\ do dírector. 
St1 acaso por esquecimento pega no chapéo e o 
leva â cabeça sem licença do director, grandiosis· 
sima multll, porque cobrio-se dentro da caixa do 
theatro em occasiíio de ensaio. e diante do di· 
rector. Orn, agora ba uma circumstancia muito 
notavel, que l, que todon estas delíetos, além da 
descompostura do úirector e do inspector dra· 
matico,são punido~ com multas em queha minimo, 
medio e m<ulmo I I .•• 

Diz a direcçii.o do tbeatro de S. Pt!dro que 
precisa quanto antlla drls loteria·l, sob peno de 
fechar-se o theatro. Qrte calamidaJ<l se se fechasse 
ease theMro, em qu~ a artt~ dramatica faz tantos 
pro~~;re$sosl Os senhores se recordi!.o da companhia 
italiana q 11e eu chamarei Candiani, e que os meus 
cnll~>gas tanto applaudirão ; persuadem-se por 
ventura quo a vinda des~a comoanhta f<~i dev1da 
aos esforços do tbeatro de S. Pedro '! NAo ; essa 
companhia veio ao nosso paiz por acaso ; a 
direcçào do theatro de S. Pedro armou entiio> seus 
arpéos e rectJlh<!U·a da prau1 em que saltou nté 
o tbeatro. 

MuiltJB dos meus nobres collegas sabem que 
exista agora no theatro de S. Pedro a co:npanbia 
Marinangelli ; mas pensão por ventura que esta 
comp.tnhia aqui veio por ordem da direcção do 
th<latro da S Pedro '? Niio, senhores ; o aetor 
João Caetano d<>s Santos, tão perseguido pelo 
theatro de S. Pedro. tendo de abrir o seu thealro 
de '::). Francisco cheio de zeb de apresentar ao 
illustrado publico da capital espectaculos dignos 
da sua illustração, sabendo que em Pernambuco 
se achava esta companhia Marinange!H, e que 
nella havia cantores solfriveis. quando não bons. 
e~creveu daqui aó Sr. Marinangelli para o tbeatro 
de S. Francisco. O Sr. Mllríoangelli chega aqui 
já contractado pelo Sr. João Caetano ; mas como 
seria grave crime que este actor pudesse con· 
tractar uma companhia italian :•, ahi se apresentou 
esse theatro pobre que não tem meios, qu~ 1>ede 
uma esmola para se não fechar, ahi se apresentou 
em campo fazendo g11erra â companhia contractada 
pelo Sr. João Caetano; então apiJareceu dinheiro. 
Póde-se contractar a darna por 700$ por mez 1 1 ••• 
Um tenor que não presta para nada por 600S I 1 ••• 
Mas é e4rangeíro. é charlatão, chegou a este paiz, 
devia achar prot~cção. (A.po!ados.) O Sr. João 
Caetano com os papeis que tem podia demandar 
á sociedade do theatro de S. Pedro, poderia 
chamar esses actores ao cumprimento de seu dever; 
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não o fez, por que era lutar com um baluarte 
muito forte. 

Neste paiz, meus senhores, que ee diz livre e 
independente, aí daqualle que tiver a ousadia de 
se não curvar ao estrangeiro ousado I Neste paiz
onde a coJ:~stituição diz que a reli~ião do estado 
é a catholíca apostolica romana, ai daquelle que 
ousar competir contra uma poteneia dedicada ao 
trafico infame 1... Não digo bem, eu deputado 
ministerial não devo chamar ir.fame ao trafico 
de africanos, porque ainda ha poucos dias um 
ministro da corôa disse-nos aqui que não po
díamos assim chamar esse trafico. Direi, pois, 
ai daquelle que ousar competir contra uma potencia 
dedicada a esse trafico licito , muito licito \... E 
eu qutJ tenho a c.usadia de apre~entar · me em 
campv pela causa do Sr. João Caetano, eu que 
já fui. injuriado nessa folha do Sr. José Bernar· 
dino de S! que se chama ,.\[e,·cantil, que remedio 
terei senão continuar a merecer as boas graças do 
theatr<l de S. Pedro de Alcnntara? Pensão os 
meus nobres collegas que não conto já com uma 
torrente de injurias amanhã ou depois? Couto 
com i~;to; mas desprezo taes insultos. 

Tem-se falladil em empenhos por parte de J oão 
Caetano. Ora, senhores, qucn1 falla aqui mais 
em empenhos é quem nellea deveria fallar menos. 
Dizei·me; eu appello para vossas consciencias: 
tendes sido abalroados em vossas casas, dentro 
de vossos quartos, nas casas de vossos amigos 
pelo actor cuja causa defendo! Tendes sido per· 
seguidos por esses corredores, por mim ou por 
alguem qne falle a favor de João Caetano? Elle 
apenas veio aqui um di:\ na sessão do anno 
passado ; mas importunou-vos com empenhos? 
Não. E dizei-me, em conscieneia: ha lu~ar onde 
não tenhaes sido atormentados com empenhos do 
theatro de S. Pedro 1 Sem duvida não podeis dizer 
o contrario ; em vossas casas, em casa de vossos 
amigos, nos corredores , nas ante-salas, aqui 
mesmo, por toda a parte fervem empenhos pelo 
theatro de S. Pedro ; uã.o ha um dia em que não 
se veja naquella sala um homem da sociedade do 
theatro ; nito ha um dia em que, lançando as 
vistas para esse outro lado, não -çeja aqui 
mesmo um olheiro do Mercantil que trata dos 
negocios do tbeatro de S. P11dro. Isto pelo que 
respeita a pessoas estranhas. Agora, quanto a 
membros desta casa, não poderei dizer: - Será 
crime ao deputado que neste momento levanta a 
voz a favor de um brazileiro de merecimento, e 
será louvavel que um meu nobre collega pela 
Bahia o Sr. Pacca se empenhe tanto pelo theatro 
de S. Pedro 'l (Risadas.) Cada um de nós;- senhores, 
tem seu gosto ; eu goz~to do actor o Sr. João 
Caetano ; declaro mesmo ~ camara que me honro 
com a sua amizade, porque, além do seu mere· 
cimento artístico que nós todos conhecemos. tem 
outras qualidaaes que o tornão apreciavel. Outros 
têm sentimentos diversos . E por esta occasião 
me permittirá V. Ex. que eu faça uma decla· 
ração. 

Eu, meus sllnbores, morador na. capital do Rio 
de Janeiro, pouco frequentador dos tbeatros da 
côrte, não tinha tido occasião de apreciar o mere· 
cimento do Sr. João Caetano~ mas não conhecendv 
este setor, comtudo o tinha em muito apreço, lendo 
as poesias, muito digna11 de louvor. muito cheias 
de erudição e de graça que havia publicado o 
muito conhecido autor dos-Suspiros Poet•cos ;
refiro-me ao honrado deputado pelo Rio Grande 
do Sul, que neste momento tenho o prazer de ver 
ã minha esquerda. 

Foi as canções deste poeta brazi!eiro que tanta 
honra faz ao seu palz que o Sr. Joio C~etano deve 
numerosos favores. Foi esse poeta que muitas 
vezes lançou mão da soa Iyra de ouro para cantar 
o merecimento artistico de João Caetano, q11e o 
fez mais conhecido, que chamou mestre e disci· 
pulo de si mesmo. Não ha quem não conheça a 

maanifica producção dramatica qoe tem por titulo 
o Poeta e a Inquisiclfo: lembrai-vos do que diz 
o poeta da representação desta peça dada pelo 
Sr . João Caetano. 

Portanto, m~us senhores, se é um homem cujos 
conhecimentos da arte dr11matica são tão respel
taveis como aquelles que tem o honrado deputado 
pela proviucia do Rio Grande, se é este o honrado 
deputado quem de um modo tão convincente tem 
proclamado o merecimento deste artista, não vos 
deveis admirar que eu, que não sau tão conhecedor 
da arte, me louve a este respeito na opinião do 
illu:.:tre deputado . Não é preeiso que recorra a 
outro testemunho; quando fallo no merecimento 
artístico desse brazileiro, louvo-me na opinião de 
to d~s aquelles 1ue o ~êm visto representar. 

D•sse·se que eu nao posso offerecer a emenda 
que pretendo mandar á mesa, porque tendo ido 
uma resolução desta camara para o senado cem· 
prehendendo loterias concedidas ao theatro de 
S. Pedro e loterias concedidas ao setor João Cae· 
tano, uma vez que a camara vitalicia entendeu 
em sua sabedoria qae devia supprimir as loterias 
ao actor João Caetano, voltando ~·ara esta camaro. 
a resolução assim emendada , não posso mandar á 
mesa a emen.la que quero offerecer. 

Mas, senhoreR, não temos nós um precedente 
snalogo, o da lei da fixação das forças de terra? 
Esse projecto foi emendado pela camara vita· 
licia, voltou para a camara quatriennal; aqui 
não se lhe deu andamento ; a camara entend~u 
não dever discutir a emenda do senado, formulou 
um novo projecto que discutio e remetteu ao 
senado, que lhe deu o seu assenso. Ora, B!l 
temos este precedente, podemos sen1 approvarmos 
nem rejeitarmos a emenda da camara dos Srs. 
senadores, formularmos um projecto em que se 
comprehenda a idéa da prot~;cção aos dous thea· 
tros 'I Estou portanto em meu direito quando 
mando á mesa uma emenda neste sentido. 

Tem-se dito que, se esta emenda Côr ao sena<lo, 
o senado a tomará como off'lnsa. Tal conside· 
ração é muito mesquinha para a camara vitalícia; 
a camara dos Srs. senadores teve uma razão 
que muita gente hoje pensa que foi plauslvel, 
pela qual negou as lotorias ao actGr João Caetano. 
Esta razão foi que se queria dar loteriad ao 
actor J oão Caelano para r6presentar no tbeatro 
de S. Janunrio, estando este the&.tro por arren· 
damento entregue á dlrecçdo do the11tro da 
S. Pedro; não se achando findo o tempo desse 
arrendamento, julgava-se isto uma vfolencla. 
Mas agora, que damos loteriAs ao actor João 
Caetano para rPpresentar em um outro theatro 
que não o de S. Januario, espero que a camara. 
vitalicia não negará o seu apoio ao artista que 
faz· honra ao nosso paiz, e que não se poderá 
dizer agora que se vão offender direitos. 
Di~se·se tarubem : - porque quereis vós dar 

estas duas loterias, porque não deixais passar as 
loterias ao actor João Caetano , para depois 
passar a emenda do senado ? E pergunto : - Que 
mal faz que vão as duas reunidas 'l Desconfia a 
direcção do theatro S. Pedro que cãião no senado 
as loterias que ella solicita T Não tem razão , 
porque não só ellas passárão nesta casa, como 
tiverão a honra de merecer o assenso da camara 
vitalicia ; e portanto deve a direcção do theatro 
estar descansada neste caso. Vão as duas loterias, 
e se acaso ha vontade da parte do theatro de 
S. Pedro para que ellas passem promptamente, 
não custa muito a pedir ao Sr. presidente do 
senado para qu6 quanto antes as dê para ordem 
do dia. M11s não se tema que o theatro cl\ia se 
não passarem em poucos dias as loterias . que 
solicita, porque restão ainda outras que lhe farão 
anteriormente concedidas, e que estão por extrahir. 
E' verdade que se diz que estas loterias . que 
restão ·para extrahir estão sujeitas a dividas 
contrabidas por conta della ; mas isto depende 
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de niio ter o go'i'erno tor.aado cont11s como devéra 
á administraçllo do th~atro, porque o produeto 
das loterias 6 privativamente applic~do para o 
custeio de duas companhias. uma dramatica e 
oulr& de cauto ou de b&ile. T em hwído occa;íão 
em qae o theatro t em tido uma só companhia, 
e dão como razio que as de&pens são muito 
fortes; mus nãu fal!ão dos lucros, no grande 
direito de entrada do theatro de-Ei. Pedro. O t•rrno 
médio da renda do theatro anda por 70 a SO:OOOS 
senão mais ; e a isto se devo addieiotulr o pro
dueto das quatro loterias.· Entretanto dizem: 
J o:io Q~etano tem duas loterias O& província dO 
Rio de Janeiro ; agora quer-se-lb.EI dar mais duas 
para sustentar dous thealrinhos ae aldêa. 

O theatro do S. P6d ro da Alcanturu só falia 
de suas excessivas despezas ; oil.o ollerece a conta 
de seus lucros; não vê que a entrada doa dous 
th~atrinbos que chama de aldêa é muito meMr. 
Ora, senhores, eu est;:,u autori•ado ma$mo p~ra 
!azer a seguinte propooiçflo : -Se a dlr&cçâo <iu 
theatro de S. Pedro entende que estll nmít9 
acabrunhada com d~apezaa, se ente<lde que não 
póde progredir, se dia tem w edo li!!• dividas que 
pe~ão sobre o theatro, n~zar do 1mmeo<o lucro 
que tirou dos bailes mascnrndos, estou prompto 
com ellu o. tru.nsigir. O actor Joli.o O.sett\no 
entrega á dirGccão do tbeatro de S. P~tlro o 
theatro de Nictberoy e o tb eatro de S- Franelsco, 
e mais as loteri<u da provine1a do Rio de Janeiro; 
eutrega e~~es th6t~tros li vres de despe&as e com· 
promisssos, e aceita o thentro de S. Pedro r.nm 
todas as dividas, com túdos os o nus I I . .. Mas 
isto a directoria não q uer. 

Sr. prcsidoote, eu conheco qua tenho abuMdo 
muito da p:~ciencía de V. Ex., e muito da i ndul
gencia da camara, mas não tive remedio Sàuão 
dizer nlguma co usa em beneficio da causa que 
sust&nto. Vou mandar à mesa uma emo:.da ou um 
projeeto substitutivo, pelo qual se tliio loterias 
ao theatro de S. Pe<iro- Pas~Rndo este meu 
projeeto, estão todos os desejos satisfeitos ~ eom
prehenda-s~ que nós queremos dar protecção ao 
tbeatro de S. Pedro, mas que queremos que o 
theatro . de S. Francisco que em nad& otren<le ao 
thestro de S . Pedro tsmbem tenha & proteeção 
do paiz. Assim terá o thea tro de S. Pedro o 
que pede, e o povo do R.ic> de Janeiro gozarà 
espectaculos dignos de aua illustraçilo com a 
companhia drnmatica do Sr. Joíto Caetano . 

Havia outro arbítrio, mas não o proponho, e 
Tiuha a ser, ter o· theatro de S. Pedro em vez: 
de duaR uma •6 companhia, a de çanto, mas 
então uma e:r.cellenta eomp~ nbla d e cantu. Qu•m 
eonbeco as dimensões desse tb.eatro, nlo pó•te 
deixar de conhecer que elle nil.o é muito azado 
para uma companhia de declamação. Toda?i.a 
nlo proponho este meio, porque é contra c•s meus 
pri!lripios ; quero que .haja eoncurrenci~ e em~
laçao entre as eompaub1a~; e por •s•u qu~ro que 
o theatro grande tenha ..,,. meios que pede, e 
que a~ duaa companhias trabalhem mutuamente. 
O Sr . João Caetano chamará para a sua com· 
panhia os moços de merecimento, porq ua não 
c reiR V. Ex . nem a e amara que Oi artistas 
draoatieoa do Lheatro S. Pedro são inimigos do 
Sr. João Caetano; não confundamos a causa ào 
artistas que merecem tal nome com a eau•a. de. 
adminietraçiio do tbeatro do S. Pedro. Essa 
&dministraçio nlo !az caso algum dos artistas 
do tbeatro ; 11! se<l.s pagamentos esLão dempre 
atrazadoa ; ellea se -vêm obrigados a rebater os 
seus ordenados!! 

O orador conclue mandando á mesa o seguinte 
pro)eeto, que fi lido pelo Sr. 1• secretario: 

c Art. 1. • Fi cio concedidas ao act<>r Joilo C me. 
tano dos Saotos duas loterias anonau do valor 
de 120 contos, pelo espaço de seis annos, e o 
mesmo actor obrigado a dar com a companhia 
dramatica que dlrlgo , qualro r epresentações 

men9aes no tbeatro <1eaocniaado S. Franelseo, 
nesta córte, alàm das qu~ deveráõ ter lugar n os 
dias de fe~tividade nacional. 

• Art. 2.• São igualmente concedida~ à direccão 
do tbea tro d" S. Pedro de Alcautara quatro 
loter ias arHIUaes do mesmo valor. e pelo espaço 
de St!is a.nn~!l, fi.eaudo a direeção obrij;tada ao 
preeuct.imento dae coodiçõos com que tém ~ido 
coneudidllS loteria~ t~nteriores. 

a Art. 3_o O gov-.rno romar á a ambo• Oi bene
ftciados conta~ do emprego dessllS loterias sempre 
que julgar eouveni•mte. » 

O Sa. PBESIDENT.I!: : - Eu devo decbrar à casa. 
que não me julgo autorisadc> a otrerecer ao 
opt•iamento o art. 2' deste projecto substitut ivo, 
porquanto noto qne vai de~locar a mllt.,ria de 
u rn outro projecto que já passou ne>ta casa, e 
igualmente no deoado com a~ emen•las que for ão 
dadas para ordem do dia. O regim;,nto nada 
prescreve , nad a fixa a este respeito : e não me 
oon, tn que preeadonte algum 1110 autorisa ,. pôr 
ao npoiamento este artigo. Neste estado da du
vida p•ssarei a consultar a ca sa. 

Aquelles se, hures qu~ são de parecer que este 
projecto subs~itutivo póJe ser subweUido ao 
apoiamento da casa, queirãn levantar.~e. 

A camura <l"chle ulfir.natl'i'am en te. E' portanto 
o novo proj ecto apoilldO, e entra em discussão 
urtiga por artigo cum o projecto primitivo. 

O Sr. SoazQ. e 0Uv~1ra (pela ordem):
Eu n ão pedi a palavra p<Lra oppór-me a o projMto 
q ue se a c !la em diocussáo. ma" para obter de 
V. Ex. urn eselarecia:onto. E~ da•~javc~o saber sa 
adoptando·s~ o projecto substitutivo com o Rrt. 2•, 
fica prPjudíeado o outro projeeto vindo do seo11do, 
e que esti\ dado para a ordem do dia; ou se 
V. Ex. eont1nú.·l o discus~ito desse projecto até 
subm•ttêl·o é. volação. O a rt. 2• do projecto 
s ubstitutivo dà ao theat ro de S . Pe~ro de Alcan· 
tara as maswas loterias que u6s jê. demoe, e 
quo o sen11.du tatnb~rn u~u. lll'l~ que voltê.rão A 
camara dos deputados , em consequooeia de 
em e.ndas que soJrreu no senado. Se a camara 
estA disposta a dar es~as loterias ao theatro de 
S. Pedro de Alcautura, pela adopçlo do art. 2o, 
pergunto ,;e entrará em di•en••llo o outre pro· 
JBCto com a s omendaa vindaa do senado? 

O Sa. PaBsinaNT& cllz a lgumaa palavraa que 
nii.o ouvimoa. 

O Sa. SouzA E 0Ltvett~A : - Ha alga ma dispo· 
eiçllo do regimento pela qu~al ae po .. a delur de 
di~eutir emenda' vindae do »enado 1 
u~ Sa. DEPUT4DO : - Ha o exemplo a respeito 

de uma lei de B:r.açiia de !orça~. 
O Sa. S uUZA x Ouv&JRA.:-0 nobre deput11do 

estl e quivocado com o exemplo que era da lei de 
fixação de forçllt ; quando viurão a eata ensa a.s 
emenda s de s enado li lei de ti:r.a~iio de forças, esau 
emendas entràrão em di$Cilssiio , e a camara dos 
deput~dos ar. rejeitoll ; ma~ não querendo pedir 
iusiio, e niio h11vsndo lei de .fixação de força~, a 
camara iniciou uma nova lei. Isto é multo diverao 
•lo quo deixar par~ o lado emendas do ~Hnadu _ 
Eu creio que é preciso dar uma direcção a estas 
emendai!; que é preciso participar ao aenado q ue 
nós as approv&mos ou rejeitamos. Ea pergunto se 
serã permittido que o Sr. 1• secretario puticipe 
ao senado C!Ue puzemos para a banda o seu projecto, 
porque ae disposições =JUe elle cont inha vão en
cei:r.adaa em outro projecto novo 7 Se Isto nao é 
posei vei. o pro)eeto ha de entrar em d iscussão ; 
ae entrar em diacn~são terá uma votaçlo ; e per
guntarei, s& nesta votação approvarmos o Jlrojecto 
com as emenda• do aetlado, quantas lotE<nas ilcão 
caoeedidae t Sã o eonelderacõos qus me ocoorrem, 
e que naeeem do englobamento que o nobre 
deputado ae em penhe. em Cazer passar p&ra que as 
loterias coueedldu aoa doua thoatroa sejio eoll-
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cedidas em uma só lei. Eu não faço opposição 
á concessão de loterias a João Caetano dos Santos ; 
hei de lhe dar o meu voto, mas quizera que se 
tomasse isto antes em consideração. Não sei pata 
que este empenho de englobamento, quando o 
nobre deputado tem uma quasi certeza de que o 
senado approvará tambem a sua resolução. Hei 
de votar pelo art. 1° do projecto do nobre depu
tado ; mas o que quero saber é que . destino ba 
de ter o outro projecto, á vista das disposições da 
constituição que estabelece a formula, a marcha 
sobre a promulgação das leis, e das emendas em 
ambas as camaras. 

O SR. 1° SEcRETA.Rio (peZ~ oràem):-Sr. presi
dente, eu devo informar ao nobre deputado que 
aca.ba de sentar-se, que não é possível. fazer 
nenhuma communicação a respeito do projecto que 
veio do senado sem que a eamara tome algum~ 
deliberação a respeito. (Apoiados.) Como tomt~l 
a palavra pela ordem, eu direi a maneira por que 
eutendo o que se deve proceder neste cas(J. Ofle
reca-se uma resolução concedendo loterias a João 
Caetano dos Santos ; o nobre deputado quer offe
recer como emenda a este pro)e~<to uma concessão 
de loterias para o theatro de S. Pedro de Alcan· 
tara. Se a cctmara approvar estas duas proposições, 
eu entendo que para regularidade dos trabalhos 
não se devem disclltir as emendas do senado. 
Seria um contrasenso que a camaru reroettesse para 
o senado uma resolução concedendo loterias a dous 
theatros, e depois fosse discutir uma resolução 
emendada pelo senado, concedendo loterias a um 
só delles. O Sr. deputado propõe que se· addicione 
a este projecto que se discute a concessão de 
loteri&s ao tbeatro de S. Pedro de' Alcantara; se 
a camara entende que est:t roateril\ é deslocada, 
que deve discutir as emendas que fez o senado ao 
project<> do anno passado, então rejeite esta 
emenda; mas se approvar o projecto substitutivo 
offorecido pelo nobre deputado, neste caso entendo 
que ella não deve discutir a outra resolução. Nós 
temos de decidir esta questão, ou englobada ou 
separadamente ; se a camarn votar pela concessão 
das loteriali conjunctamente, então deve-se deixar 
de parte a discussão das emendas do senado. 
Dada a hypothese que o senado rejeitasse a pro
posição da camara concedendo loterias acs dous 
theatros, a camara poderia voltar a considerar as 
emendas do senado. 

o Sr. Forraz:-Eu pedirei a V. Ex. que 
córte a discussão pela ordem. Os motivos ponde
rados pelo nobre deputado do Rio de Janeiro 
devem ser atte11dldos na discussão do projecto, 
e então a cam11ra decidirá como julgar de justiça ; 
entretanto eu sempre emittirei a minha opinião. 
Eu não posso p_or maneira alguma estar pela 
opinião de V. Ex. q11ando declarou que ficaria 
prejudicado o pr(Jjecto emendado pelo senado. 

O Sa. PRESIDENTE diz que o nobre deputado 
não o entendeu, e faz algumas observações que 
não ouvimos. 

O Sa. FERRAZ:-Eu entendo que é obrigação da 
camara dos deputados discutir o projecto emen
dado pelo senado em obediencia de preceitos da 
constituição, art. 61, e em obediencia de preceitos do 
regimento art. 143. Diz a constituição. (.U.) Logo 
não se pôde prescindir de maneira alguma da 
discussão do projecto vindo do senado. O art. 143 
do regimento diz da mesma sorte. (LI.) 

Exige o regimento, exige a eoustituição que haja 
sempre uma discussão ácerca de um projecto 
emendado pelo senado; portanto eu hei de com
bater sempre a opinião daquelles que entendem 
que o projecto .fica inutilísado ou prejudicado. 

Entrando agora na mataria, direi que fiquei 
admirado quando o nobre deputado o1fereceu o 
art. 2o do seu projecto. O nobre deputado se 
cotn.,rometteu nesta casa muito positlvamente a 

não dar favor algum aos artistas que elle reputava 
indignos de protecção, por serem propriamente dos 
botequins e das tavernas, designando como taes 
os do theatro de S. Pedro de Alcantara; o nobre 
deputado descreveu com negras cõres o estado da 
companhia drama.tiea. do theatro de S. Pedro de 
Alcantara, e disse que não era digna de protecção, 
e que só a daria áquelles que prote~ia porque erão 
homens dignos de consideração. Como pois quer 
o nobre deputado hoje me:;mo mudando de opi- · 
nião, conceder loterias ao theatro de S. Pedro? 
Q11al a razão disto ? Se o nobre deputado está 
persuadido que será um dinheiro lançado ao mar 
aquelle qlle se dér ao theatro de S. Pedro, porquG 
o favorece 'l 

O Sa. DrAs DA MoTTA: -E' a homceopathia 
applicada aos theatros. 

O Sa. FERBAZ:-Ea não sei como o nobre depu
tado quer applicar a homceopatb.ia no caso presente. 
Senhores, o nobre deput'ldO em vez de entrar no 
amago da discussão. em vez de entrar na mataria 
no projecLo, nos fez uma longa histeria do estado 
do tbeatro; contou-nos o que não tínhamos necessi-

. dade de saber, o que succedeu com um accionista 
e o pr0cedimento que teve a directoria. Q11ando o 
nobre dep11tado com t'lnta eloquencia assim fallava, 
ou perguntava a. mim mesmo:-para que estas 
causa~ ? Por ventura poderia isto servil' para as 
lot~rias concedidas ao theatro de S. Francisco, 
ou poderia fazer remover a camara do pensamento 
que tõm tido, de conceder este favor á. adminis
tração do theatro de S. Pedro? Se estas loterias 
já passárão na camara dos deputados e no senado, 
para que fazer objecto especial de um projecto 
aquillo qne foi approvado pelas camaras 'l Se 
não são necessarias, rejeitemos absolutamente as 
emendas do senado ; mas se são necessarias, 
approvemol-as. Eu noto ao nobre deputado que 
ninguem nesta casa se oppoz ás loterias que o 
nobre deputado protege ; o senado, fundado em 
que estas loterias erão. para manutenção de um 
theatro que esto1va debaixo de outra empreza, e 
que niio podia ser entregue ao actor João Caetano 
senão depois da cessação do contracto respectivo, 
negou estas loterias. • 

Perguntarei agora ao nobre deplltado se o actor 
João Caetano, e mesmo a companhia que tem de 
fuoccionar no theatro de S. l<'rancisco, Pilo tem 
loterias concedidas pela essemblé~~o provincial do 
Rio de Janeiro 1 Dando-se estas loterias, vem a 
ter a mesma companhia 6 ou ti loterias. 

O Sa. Dru DA MoTTA: -Peço a palavra para 
responder. 

O Sa. F.EBBA.Z:-Não será já isto uma grande 
protecção? Porque faz o nobre deputado opposição 
áqulllo que está vencido por ambas as camaras 'l 
E11 voto pelo que o nobre deputado quer no 
seu projecto originaria ; mas não posso votar pelas 
emend~s offeracidas, porque não vejo razão nem 
necessidade que se rejeita o projecto e as emendas 
do senado para se approvar a emenda do nobre 
daput!ldo.. _ 

Se o nobre deputado me apresentar uma raza~ 
mais plausível, pôde estar certo de que lhe dare1 
o meu Yoto ; mas o nobre deputado não me mos· 
trou razões donde eu pudesse colher a necessi· 
dade deste projecto. Eu peço ao nobre deputado 
que, em lugar deste art. 2°, oftereça um artigo 
pelo qual fique o governo autorisado a desapro
priar o theatro de s. Pedro de Alcantara. Qllal
quer companhia que alli se estabeleça ver-se-;ha 
sempre debaixo de um grande peso, que mu1t0 
dit!icll\tarê. se111 Iins. Os proprletarios hão de 
elevar sempre o preço do aluguel, como ha pouco 
tempo aconteceu, que de 8:0008 passou a 12:000$ : 
e ass~m nenhuma companhia poderá suste~tar-se 
neste theatr0• Se o nobre dep11tado a11torJsar o 
~overno A desapropriação dos mesmo theatro, 
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appllcaodo cooTelli6ntetnente as l~teriaa que fóre~ 
eonc~didas. neste caso lhe daret o 111eu assenti
mento, p~rque jul~o nimiamente nccessaria. a 
desoproprtaçào do mesmo theatro. 

Sr _ pre~idente, tendo da dar o meu voto sobre 
D -proj acto origuuuio do nobre deputado, ll dese
jando ao mesmo_ tempo ser conf!Jrllle ao voto ante
rior que deu, vejo-me na neces.ndade de nõ.o votar 
pelo art. 2" da sua emenda. 

O Sa. Pni!.BlDIINTl< dí~ que o que e:stú. em dis· 
eussão é o art. l•. d4 resolução, e qualldo se 
tratar do art. 2.• então terá lugar o que D nobre 
deputado diz . 

O Sn. FERRAZ :-0 nobre deputado t&ve toda 
a liberdade quaP.do f .. )lon. A continuar es ta praxE>, 
o r esultado será. qtle u111 deputado possa fazer 
n'um discurso tudo o que qliizer sem ser contes 
tado, co111o a caba de eucceder com o requerimento 
do nobre d~put.ado por Pernambuco, que disse 
tudo o que quiz, e uioguem ainda o pôde res
ponder. Entretanto eu obedeço a V. Ex., e 'fOto 
p~lo art. 1•. 

O Sr. Ro<lrlg~es <lO" Sll:ntos:-Sr. pre. 
sidente, eu qnero dizer simplesmente a V. Ex. que 
eu tinha pedido a palavra porqu<> se trutava de uma 
questlio de ordem suscitada pelo -nobre deputado 
pelo Rio de Jo.oeiro, e que a ruesa aceitou, e 
tanto qlle o nobre l • secretario tomou parte na 
diaeussii.o. F.u, q_u.e tinhv. alguma cou~a a addi· 
cione.r, pedi a palavra f) ara tratar da d\scusaão 
de ordelll ; mas como a ,.ejo ab~tudonada. como o 
nobre deput11d0 enLr11nhou-se na discu~sâ\l <lo 
projecto, eu, que não quero tomar parte ntsta 
queatlo, cedo da palavra. , 

O Sa. Dua D.to. MnTTA pergunta ao Sr. pre
aidon~e ac lho perulitlirt qqe ruponda ao Sr . 
deputado pola B~thla que tratou do art. 2• 

O Sa. Pa&SlDI!.N'l'll: diz quo 11io o póde faEer. 
O Sa. Dus PA M oru : -Eiltiio na discussilo do 

art. 2- pedirei a palavra. 
Dá·le por dlseutldll a materls, e praçedt~·&e á 

vutaçilo. O pr.:~jecto aubnitutlvo do Sr. Dias da 
Motta 6 approndo em todas a:~ auaa par~es. 

E' t.atnbell\ adoptado e remettido l coauniaeão 
de redacçlo. 

VQICUB~TOI DO 'BOJUI:TABlO DA. AC.lDEKIA 
:01. lllAILL'IIU. 

Entra em dl•eua•Go o aeg11lnte : 
• Artigo unico. O secretario da academia de 

matinb• gozará doa mesmos ,.eneimentos e van
t&l!eD& que aetaalmeote goZtl o secretario da 
eaeola m1litar, fteando o governo autorindo a 
organhar nova tabella du• emolumentos que devem 
receber os dous aec:retarios e revogRdas as dispo · 
ai~õea em contrario. » 

menta o mesmo; mas diz a resolução mais adiante. 
(U. ) 

Eu desej~ra que a illustre eommissão, ou algum 
do~ Sro. me111bros della rne disse•s• ets por '\"enlura 
ae pret~ode P·>r este artigo elevar ainda mala os 
emolumeiLtos, e d irei me\húr, deae}!l.ra que os 
nobres membros da como•iseilo me dissessem se 
julgão que os. emolumentos actual tnanta percebidos 
por estes secrdtoríos são ou nãu iguaes, se bo\ 
intenção de oa el-.var, uu se se julgao diminutos 
ou exc~ssivos. E ' para lamentar quo em oojecto 
de tanta lmporaneia, quando se trata de impõr 
sobre o povo ; a camara doa dep\lllldos demitte 
de si dire ito~ que a con~tiluiç!to lhe confere para 
os transmittir ao governo. :Porque n~o banmoa 
nós discuti~: estll tabella. -porq~e não hs de· a 
commissão apresentar 1 Nbs t omos ouvido muitas 
vezes, e creio com bastante rarito, censurar-se oe 
excessivos emolu111eutos que hoje se pagão nas 
secretarias; e dondto provém iate. Sr. pre&ídent"' 
Sem dUVida algqm!l de termos deiudv a o governo 
o amplo direito da legislar a este respeito. Ele
vlio-ae, c.amo se tem eldvado, os emolumentos, 
em uma propoTçlto exeeselve.. entretanto a ce.mara 
dos daputado~. ou os deputados que ouvem dh· 
ri am ente clamar contra s emelh•nte 9xceseo nada 
faz, e ainda quer aggravar. En por isso o:\o 
posso votar a favor do artigo. s~ por ventura clle 
contivesse sómente a idé!l de ígoalar "" ' 'encimeo· 
tos doa dous eeçretarios, ainda assim poder ia 
votAr por elle, porque ~m verdade me parece qu.e 
o aeniço de uma e outra academia níi:o póde 
oft'erecer tal de•proporç1io, que desproporcionados 
devão ser oa ordenados ; porém antorisar o go· 
veroo a orga.nis>tr a tl\nel\a C1& novo~ emolu.mento5, 
augmentarmos o clamor publi~o quando o de
vemos dimiouir, niio po•so votar por isto . Se 
a i!lustre çotnmissilo apresentar uma tabetla 
cottsideran.lo BStes emolumentos, a discutiremos. 
Tr~<t.a-se de lançar um nrdadeiro imposto sobra 
o pgiz. e é noc~ssario que a eam~ra niio demltta 
de st este direitu. (Apoiaàos .) Se a catnara. dos 
de!Hltados nem ao menot quer o~cupa.r-e 11 de dia· 
cu.ir u111 objecto desta trant~ct~ndeaçla, satã melhor 
que de uma vez diga-o gover!lo é 11utorisado 11 
fazer todae aa !ois. -se por ventura &IJpareter 
uma enumda para que se vote ató h palavrna
eseola militar-, eu vo\areí por ella., o:uu pelo 
resto do artigo nil:o posso votar. 

oS~. l!rtarlnb.o :-Sr. presidente, eu 11ão 
acho muito rE>gulu o methodo de discussão quando 
os deputado:s priuctpião por pedir infotmaçõ<l-11 
-para saberem como hãü de -.otar ; entretanto col 
xne vejo forçado a seguir esle metbodo, pocq116 
em verdade n~ m& -parece concludente a resolução 
qu~ se disc~te, e COUto na casa se ~tchílD dou' 
membros da illuswe commisslio que confeccionou 
o projeeto, eu me animo a rogat-lbes que dêm 
uma pequem .. explicação. Diz a resolução. ILI.) 

Até aqui auvlda nenhllmA 4e me ofl'erece, porque 
preteode·se igualar os vencimen~oa do mecretario 
de ume. escola c->m os vencimenl.él do aecretado 
da Duka ; aómeote poc!erlamos proc11rar entrar 
DG conhecimento de qnal é a lla.Luteza da dilfereo~ 
do trabalho, ieto é, ae por nnlura 11 póda dar 
alguma dl1fereoÇllo de trabalb<> clltre 11ma e outra 
&8eola. pdra pDdermos entãr) ajuizar, avaliar ; 
porqua sendo o mea111o o traballlo, deve ser o niLci· 

O l!l.r. ooolho:-Oolllo membro da com· 
rnís&Ao de marinha o 11uerra que em lS41 formuloll 
o projeclo qu ae acho. em di~cu5são. jul~j;o·me 
obrigado 11 dizer alguma cousa sobre elle. O 
fim ~rincipal do prolllente projeeto eoneta do 
prilllelta período que •~ contem no artigo, e é 
1gualar 01 vanclmeu tos d<~s dollS eecre~tios d.aa 
academias de m~rinba e militar. I'llra que se 
'lreencbão Cla desejos do illu.stre deputado, basta 
que V. ~. no aeto de 8llDmetter o projecto • 
votação da carnara separe li! duas partes ; & 

primeira, que iguala os venoimentos do• dous 
secretnrios destas academias, s a segunda, que 
autorisa o governo a r etormar a tabella do3 emo
lnrnentos ; po,;to que o fiDl principal da com• 
mJss§o fosse igualar por principio de justiça os 
ordenados dos dous secrete.rios, todavia, pelo 
mesmo principio de }usti~a de'lia tocar na parte 
rel11tlva aos emolumentos, I>Orque ua academia 
da marioba ainda boje se pagão Atnolumantos ao 
secretario • entretilnto que na escola milihr oito 
ba emolumentos, porque isto !oi probibído pelo& 
estatutos. E11 julgo comtudo qu~ esle eapirito 
de Igualdade é auffictentemenLe satisfeito deede 
que nós decidirmos a parte relativa aos orde· 
nado•. 

Nilo luaisto na aeguoda parte ; ooto tod•vi• 
que nem por isto o eecretarlo da academia da 
marinha dei.:r.arã de eooUnuar a perceber emo
lumentos que aetualmeote aão concedido• pela 
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lei, ao mesmo passo que o da escola militar os 
deixará de ter. Não posso dar mais explicações 
porque a matería é antiga, e mesmo porque não 
sabia que se havia dado para a ordem do dia. 

o Sr. su .... a.:-Sr. presidente, é meu parecer 
francarnente enunciado na aasembléa provincial 
de Sergipe, que não se deve conceder emolumentos 
alguns aos empregados.proviucíaes. A razão pela 
qual tenho constantemente sustentado este meu 
parecer, é a seguinte argumentação: 'JU os venci · 
mentos são sufficieotes para a decente subsisteocia 
do em pregado ou não: se são sufficientes, então 
se deve absolutamente vedar a sua percepção, 
alliviando o povo de pagar mais um trtbnto em 
favor dos empregados que têm meios seguros de 
honesta fiUbijistencia ; e se não são sufficientes, 
então devem ser elevados os ordenados, e pro
porcionadas as necessidades dos empregados. 

Sendo pois este o principio que tenho sempre 
sustentado na assambléa provincial de minha 
província, julgo que nenhuma razão ha para que 
eu mude de parecer na camara dos Srs. depu
tados : antes pelo contrario me parece que a 
minha argumentação é tanto m~is proced.;nte e 
valiosa, quanto a experiencia que vou quotidia
namente adquirindo me convence que a concessão 
de emolumentoR, crês odiosas prefertlncías que se 
dão em algumas repartíçõe11 publicas a certos afa· 
zeres ou trabalhos, :ios quaes os ewpregados 
cor.ttão ter mais intttresse, sendo innegavel o 
prejuízo que se segue ás partes de um tal me· 
tflodo que regula os afazeres e expediente de 
algumas repartições. 

Deixando de parte porém estas considerações 
geraes, tratarei especialrl'!ente do projecto. A dou· 
trina que pretende elle estabelecer, é que o se
cretario da academia de marinha perceba os 
emolumentos que r~rem devidos em virtude da 
nova tabella organissda pelo governo. Consíde
rflndo·Sfl gerahn t>nte os emolumentos impostos, 
contra os I}Ue têm de tirar títulos, certidões ou 
qualquer papel pela repartição da secretaria de 
m:<rinlla, é evidente a proposlçil.o enunciada pelo 
nobre deputado que primeiramente impugnoll o 
projecto quo esta medida aô deve partir da ca· 
mara dos Sra. deputados, porque a inlclaUva 
lhe pertence. Sendo pois as11m, ji\ ae vô que a 
doutrina enunciada no pr.>joeto ne11ta parte contém 
em ai díapo11içuea que au oppoem inteiramente i 
constituição. 

Penso, Sr. presidente corno o nobre deputado 
por Minas, quo mataria de tanta gravidade, como 
estabelecer um imposto, um direito permanente 
qut~ se pretenda crear a favCir do secretario da 
academia de marinha, cumpre ser ventlllada e 
tomar-se uma resolução ·definitiva a tal respeito, 
primeiramente decidindG se deve subsistir . taes 
emolumentos ; segundo, Re convém que demíttindo 
de si a camarn o direito de os regular, o transfira 
ao «overno. 

Quanto à primeira quoBtão, a camara jã não 
ignora o meu pensamento, e Rccresce que eu con
sidero incoostiLucionsl t~ l medida tambem, porque 
é preceito constitucional do art. 17!> ~ 2•, segundo 
julgo que nenhuma lei serà estabelecida sem 
utilídado publica. Ora, o projecto que crea os 
emolumentos para o secret•uio da academia de 
marinba é só em proveito desse empregado, cuja 
subsistencia estA garantiria pelo seu soldo e 
ordenado que vence : logo, resalta a incoostitu 
cíonal:dade da medida que se pretende estsbe· 
lecer. 

O nobre deputado que defendeu o projecto, disso 
que elle cont111ha uma medida de ju11ti.;a, que 
era igualar as vantRgens que tinha o secretario 
da escola militar ao da academia de marinlla. 
Esse argumento e razão, a meu ver, não póde 
demonstrar a justiça, do projec~o, porque 11e 
outros empregados ou o secretario da academia 

militar e cursos juridicos e academias de medi
cina pClrcebem emolumtlntos, não é consequencia 
necessaría que justiça haja em taes di~posições, 
nem que se adapte a proposição do artigo, que 
confere o mesmo direito ao secretario da academia 
de marinha . 

As reflexões do nobre deputado que primeiro 
impugnou o projecto são muito procedentes. E' 
de lamentar, como elle disse, o querer estabe
lecer-se hoje mais este imposto com o titulo de 
emolumentos, _e ainda mai~ "ue o corpo legislativo 
tenha-se dem1ttldo do d1re1to de determinar e 
lixai-os, quando entenda que pôde constitucional· 
mente em prol dos empregados estatuir tal dou
trina, e não tenha confeccionado uma tabella de 
emolumentos para todos as repartições, couten· 
tando·se deixar ao governo essa tão importante 
attribuiçiio, que a tem exercido sem que a sub
metta á a.pprovação da assembléa I Eu comparti
lho a este respeito as mesmas idéas · do nobre 
deputado, e não posso occultar, que muito sobre
puja a necessidade de uma tabella, que regulando 
os emolumentos das diversas secretarias, fixe a 
importancia dos mesmos, e esmague de uma vez 
esse abuso progressivo do augmento que ellas 
têm, e continuRráõ a ter. A falta de uma tabella 
reguladora Je taes emolumentos, e que não pudesse 
ser alterada pelo poder executivo, nem pelos 
seus delegados ; a falta de igual medida para as 
secretarias de policia, que cobrão emolumentos, 
afóra dos dous casos de passaportes e títulos de 
legitimação, de todos os actos de expediente rela
tivo a partes por tabellas organisadas pelos clJefes 
de policia e approvadas pelas presidencias, é tal 
que não é possível adiar por mais tempo um 
paradeiro a essa torrente de illegatl!l exigencias. 
E' forçoso confessar, Sr. presidente, que na minha 
província é tal a versatilidade, a variabilidade 
dos emolumentos que se desconhece uma estabili
dsde ou regra certa. A secretaria da presídencia 
cobra alli e&eessivas quantias, paga-se muito bem 
do seu trabalho ; por um 'ltulo do promotor 
2JS, pelo do supplente de juiz municipal pagou-se 
{parece·me) que 16S, hoje é (parece-me) que 7 ou 811. 
Julgo que estou na ordem, visto que se trata de 
emolumentos. (Apoiados-) Observo alli que qual
quer presidente que chega altera a tabella, e 
diminue segundo a sua intelligencia, ou Q neces. 
aldad~ que elle entende haver para alterar ou 
diminuir. A>'~sim resulta que eom esta alta e 
baixa ele 6molumentos nunca se sabe verdadeira. 
mente quanto se deve pagar. A assembléa pro
vincial, entendendo que podia dxar uma tabella 
a respeito de emoluinentosrelativamente a objectos 
meramente provinciaes, fixou um!\ tabella, porque 
entendeu que não convinha que aos presidentes 
tosse licito alterar: e ampliar segundo a intelli
gencia de cada um. Mas se sanou-se este mal 
quanto aos negocioe provinciaes, subsiste ainda 
a respeito dos gerses. Pela repartição de policia 
acontece o mesmo, cobrão-se alli direitos por 
actos ; pelos quaes entendo que os empregados 
percebem vencimentos pelos cofres geraes, e tenho 
ouvido clamar contra· a exigeocia de qussi todas 
eP.tas repartições, queixando-se uns que o seu 
passaport~:~ custou tontos mil réis, quando .a 
lei ta.xon o preço, e só tem de pagar o accrescímo 
do sello. 

Portanto, Sr. presidente. é urgente um delibe
ração da assembléa a respeito de tão importante 
questão ; se deve continuar a cobrança dos emo
lumentos então fação elles parte daa renda!! do 
estado ; sua arrecadação torna-as constitucional 
pela applicaçio que tem, que é toda de utilidt~de 
publica, e no caso contrario cé111e ; maa quando 
a camara entenda que póde coutinnar em uttlldade 
dos empregados, aejtlo definidos pqr uma tabella 
que ella organise; e no caso de nio organiaar .. e, 
o eonbeeimento do mal que .dahi resulta me Indu 
a votar contra o artigo. Mui~o desejo que para 
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todas as repartições algum~ medi~a !'!e tome, se 
a camara resolver que devao subs1sttr os emoJu
mentos para que se fixem tle uma vez, de mane1ra 
que não fique a arbítrio de ninguem alterai-os 
senão ao corpo legislativo. E' de last_im~r. q~e 
não tenhamos uma tabella para o poder JUdlClano, 
do que resulta perceberem-se emolumentos por 
actos que não vém contemplados no regimento 
de Minas, s<!guindo-se a vontade dos juiz~s ou 
contaàores, que dizem-tal acto se appro:z:lma_ a 
tal acto ou tem parecenças com elle,-e co~rao 
emolumentos que !le percebião por actos d:ife· 
rentes. 

Mandarei pois um requerimento, Re V. Ex .. e!_l· 
tender que póde ter lugar, para que a comm1ssao 
respectiva apresente uma tabella que fixe estes 
emolumentos, para ser discutida conjunctamente 
com a resolução. 

A emenda do Sr. Silva é apoiada e entra em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra, vai·se pro· 
ceder á votação. Verifica-se não haver casa. 
Em consequencia disto, o Sr. presidente declara 
que fica eneerradll a discussão, e manda proceder 
á chamada. 

Levanta-se a sessão pelas duas horas. 

Sessão em f3 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. :M:ONIZ TAVARES 

SulWABIO.- Expediente. - Negocias àe Pernam
buco. Discurso do Sr. Ferraz.-Ordem do d!ll. 
-Orcamento. Discursos dos Srs. Francisco de 
Queiroz, Ferreira Penna, Wanderley, Peixoto 
de Alencar, Junquei1·a., Nunes Machado e 
Pompéo. 

A's 11 horas menos dons minutos da manhã 
abre-se a sessão, lê-se e approva-se a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro do imperio trans
mi\tindo outro do presidente da provincia de 
Pernambuco sobre a necessidade de se aullmentar 
a consignação de 24:0008 com mais 15:0808 para 
r<~paros e accommodação no palaclo dos antigos 
Rovernlldores para ser para elle transferido o 
respectivo cur11o juridico.-A' 2• commissão do 
orçamento. · 

Outro do mesmo ministro, remettendo o officio 
do bispo da diocesE' de Matto Grosso sobro o 
haver a assembléa · legislativa desta provlncia 
supprlmido na lei do orçamento provincial a 
quantia correspondente ao ordenado do vigario 
geral e provisor do bispado.-A' commissão de 
assembléas provinciaes. 

Do Sr. ministro da justiça, enviando um dos 
autographos da resolução aposentando os des
embargadores José Carlos Pereira de Almflida 
Torres, José Antonio da Silva Maia e Manoel 
Antonio Galvão, nos lugares de ministro do su
premo tribunal de justiça.-Para o archivo, 
eommunicando-se ao senado. 

Remette-se á commissii:o de assembléas provin
eiaes cópias dos actos legislativos de n. 223 e 231 
dll assembléa provincial de Santa Catharina, 
promulgado na sessão do corrente anuo. 

A' cummissào de fazenda, o requerimento da 
irmandade da santa casa dn misericordia da cidade 
de Soroeaba, pedmdo autorisação para possuir 
em bens de raiz até o valor de 50:0008000. 

A' commiiSio de pensões fl ordenados, o re
querimenl.o de D. Cyriaca Manoela Baldevieco 
Pire1, Tluva d<1 falleeido eapitã~tenente da armada 
JlllCional Cyprlano Jo1ê P1rea. 

A' mesma eommissão, o requerimento do des
embargador Pedro Madeirl\ de Abreu Brandão. 

Não ha mais expediente. 
O Sr. Peixoto de Alencar:-Eu fiz ha 

justamente dous mezes um requerimento que a 
camara teve a bondade de approvar, pedindo no 
governo alguns officios ou documentos que for~o 
remettidos por diversos inspectores da tbesourar1a 
do Ceará ao tribnnal do thfsouro, queixando-se 
do procurador-fiscal daquelln tbesouraria. Como 
até hoje não tem vindo resposta, e eu não posso 
conceber que o Exm. Sr. ministro da fazenda 
tenha tomado em menos consideraçil:o esta requi
sição da eamara dos Srs. deputados, entendo que 
este officio se extraviou, não foi ter ás mãos do 
Sr. ministro. Por isso eu tinha a rogar a V. Ex. 
que houvesse de fazer extJedir uma segunda via 
desse officio da camara ao Sr . •. ministro da fa
zenda; e se, para este fim, é preciso requerimento 
por escripto; eu o offerecerei, bem que me pareça 
que basta lembrar isto a V. Ex. 

O Sa. PRESIDENTF.:-Julgo que seria mais 
acertado que o Sr. deputado em particular se 
dirigisse á secretaria respectiva para saber se foi 
entregue ou não esse officio para então se expedir 
ou não segunda via. 

O SR. PEixoTo DE ALENCA.R:-Persuado-me que 
não tenho cbrig11ção disto, perdóe-me V. Ex., 
fallo aqui officialmento. Tenho visto que outras 
requisições posteriores a esta têm sido satisfeitas ; 
mas esta ficou no esquecimento. Declaro a V. Ex. 
que não fiz esse requerimento por mera ociosidade; 
tive um fim a respeito delle, e por isso desejava 
ter uma solução da parte do Sr. ministro. Se niio 
existissem esses documentos que pedi no thesour?, 
e o Exm. Sr. ministro tivesse recebido o officto 
da camara, sem duvida teria feito ver que taes 
documentos lA não existião; mas, não tendo ha 
dous mezes o Sr. ministro dito causa alguma a este 
respeito, entendo que o Sr. ministro não recebeu 
o officio da eamara, que este officio necessaria
mente fui extraviado; por isso peço a V. Ex. que 
haja de dar ordem para se dirigir uma segunda via 
do mesmo officio, ou então f ~rei um · requerimento 
ntlste sentido. 

O Sa. PRESIDENTE:-Queira o Sr. deputado 
mandar o seu requerimento. 

E' lido e apoiado o seguinte requerimento do 
Sr. Peixoto de Alencar : 

« Requeiro que se axp!'lça em segunda via ao 
Exm. Sr. ministro da !azend:l o officio da camara 
dou Srs. det~utados, de 14 de :Maio deste anno, 
no qual se pedião alguns officios e documentos 
enviados por diversos mspeetores da tbesouraria 
geral do Ceará, queixando-se do respectivo pro
curador·fiscal, José Ferreira Limn Socupira. n 

O SR. DIAS DE CARVALHO (lo secret11rio) :
Levanto·me sómenta para dizer ao nobre deputado 
que não ha razão alguma para suspeitar-se que 
fosse extraviado o officio que da secretaria desta 
camara se dirigio ao gover•)o, porque servind" eu 
de secretario desde o anno passado até o presente, 
não me consta que um só officio tenha deixado 
de chegar ao seu destino. 

E' provavel que estando este negocio entregue 
talvez á secção respectiva <lo conselho de estado. 
ou ao exame de alguma outra repartição, não 
existissem promptos os papeis para serem imme
diatameute remettidos, e por isso não acho que 
devamos fazer a insistencia da remessa desses 
papeis, sem termos razão sufficiente para acreditar 
que ba da parte do governo alguma razão para 
demorar a sua resposta. 

o Sr. Peixoto de Alenoar:-Sr. presi
dente, se a minha requisição versasse sobre do
cumentos que demandassem eacripturação, tra
balbo da repartição, e esta escripturaçio fosse 
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prolongada, realmente não ma admiraria. da 
demora de dous mezes; m1s pedi unicamente 
documentos originaos, e a este re~peito entendo 
que lodo o trabalho era examinar o archivo. E;te 
trabalho cuido que se podia fazer em oito dias, em 
tres ou talvez no mesmo dia; entrP.tanlo tem 
havido uma demora de dous mezes, o que com 
effdito é para admirar. Eu fui examinar na secre
taria da camar" ; pelos rel!"istros da secretaria 
consta que M dia 14 de Maio se expcdio esta 
ofiicio, e com•) eu ent~ndu que o Sr. ministro 
da fazenda não menospreza. a rt~quisição da 
camara, por isso suspeito que o officio fbsse 
extraviado. 

Acho que não se perde cousa 11lguma em se 
enviar uma segunda via do officio ; não é nova 
requisição, é repetir-se o que a. camara já deli
berou qtte S'l fizes-;e, visto que tem havido uma 
demora de dous mezes eot satistazer-se a exigeucia 
na camara. 

o Sr. Ferra.z::-Eu voto contra o requeri
mento por uma razão muito simples. As peças 
offici-1es que o nobre depulad'> quer tendem a 
fazer carga a um empr .. gado publico por faltas 
que tem commettído, e sendo assim pre!lentes estes 
papeis ao Sr. mioistr•> da faz~nda, de stu obri
~ação é mandar ouvir ao procurador·Ü$Cal, a_o 
inspectl)r geral, ao contador, emfim de segutr 
outros tramites que são do estylo ; depois, se 
ha materia pna formar um processo, de\•e-se 
expedir a ordem convenientemente. Ora, sendo 
este o caminho por que passão essas petjss offi
ciaes, não dev~ o nobr<:l d~putatlo estranhar fi 
demora que tem havido na sua remes!la para esta 
camara, por que pôde muito bem ser que estejão 
nas mãos do procurador da corôa, e que este não 
t~nha dado 11inda sobre elles o seu p11recer. 
Portanto, emquanto não soubermos que o officio 
foi extraviado, não devemos fazer nov!i requi
sição. 

O nobre deputado admira-se desta dernora, eu 
lhe vou dar um exemplo de deu1ora ainda 
maior. Na primeira ses!iiiu do anno pa.sf<ado eu 
pedi cP.rtos esclar· cime:>t,js ao governo sobre 
creditos de exercícios findos; lembrei aqui ao 
~r. ministro da fazenda v<~rias vezes este meu 
peuiJo; entretanto passou-se a primeirll, a segunda 
sessão, estamos no terceiro mez da sessão deste 
anno, o ainJa essa requisição não fui satisf<3ita. 
N•'io me queixo, que t:,lvez cll11 dependa de muitos 
e.ic:larecimentos, alguns dos quaes talvez ~eja 
nec~ssario exigir de differentes províncias. Por 
coo8equencia, por ora bt'i de votar contra o 
r .. qucrlmento, porque nàQ acLo que elle contenha 
obj•1cto pdo qual se deva approvar. 

A~;ora, dirigind<l-me a V. Ex., Sr. presidente, 
lembrarei que o:~te requerimento não podia ser 
discutido aatea de votado o do nobre dt!putado o 
Sr. Urbano, sobre os negocios da província de 
Pernnmbuco. 

Dá-s'l por . discutido o requerimento. 
Não é approvado. 

COL~>NIUÇÃO 

O Sa. PaESIDENTE:-Tem a palavra o Sr. Fer
reira Penha. 

O Sr. Fo:r:-reira. Penn.a. :-Pedi a palavra, 
Sr. presidente, para fazer menção de uma r?· 
presentwão que tenho de ma.ud-•r á mesa, e CUJO 
objecto me parece de maniftlsta utilidade p_ublica. 
E' de Rluardo Racine, suisso de naçao, que 
offcrece á considerriçào do corpo iegislattvo o 
plano seg1tudo o qual trata de organisar uma 
nova companhi&. de coloniiiaçao. O. repreo;entante 
obriga-l'P, em nome da cowpanht 'l, a fazer m· 
troduzir na provincia do Rio d~ Janeir~ seis mil 
!amilias suissas e allemàes ou triuta mil indi· 
-viduos, no espaço de seis annos, para se ésta-

TO.Ko U 

belecerem em terras compradas pela mesma com
panhia, e nã\J pede outro auxilio ao governo senão 
a gu'intia de 40/i para indemnisação das despezas 
de transporte de cada colono que aqui se 
apre~entar, com excdpção dos velhos e crianças, 
e a isenção do imposto da sisa para as primeiras 
cc,mpras e vendas das terras. A repre:>entação é 
bem simples e não vem acompanhada de docu
mentos ; mas o emprezario, que aqui se acha, 
está prompto a comparecer perante a commissão 
respectiva para dar-lhe todos os esclarecimentos 
que ella exigir para melhor c_onbecimento do seu 
plano. Rogo pois a V. Ex. que se digne chamar 
a attenção . da illustre com missão sobre este 
assu·mpto, convidando-a a apresentar seu parecer 
corn a possível brevidade, porque isto pôde con
\r ibuir para. o feliz exito da em preza. 

O SR. PRESIDENTE: -Os mllmbros da commissão 
que têm ouvidl) o que ac>lba de dizer o nobre 
daputado tomaraõ na devida consideração o seu 
pedido. 

A representação é remettida a commi;;são de 
colonisação. 

NEGOCIOS DE l'ERJ;AliOrOCO 

Continúa a dis.:u.;são do requerimento do Sr. 
Urbano sobre negocios de Pernambuco. 

O Sr. Ferraz:-Sr. presidente, eu sinto mui 
grande embaraÇ•J ew entrar nesta discussão, por 
que não de;ejo por maneira alguma acarear contra 
mim o de<agrado dos nobr~s deputados. Devo 
temer isto, Sr. presidente, pelo procedimGnto quo 
têtn tido o~ nobres deputad,)s pnra comnosco : 
ora no~ dasafiào para que tomemos parte nas 
discussões sobre ã província de Pernambuco, ora, 
quando tomamos parte nestas discussões, nos 
dizdm :-quem encommendou o sr.rmão que lhes 
pague;-não flzP.m jogo eomnosco, etc., e até 
encolerisão-se a pont•J como outro dia succedtu 
ao meu n:Jbre :lmig<> o Sr. Netto, enraivo11-se t'lnto 
que bateu com as mãos sobrtl a tribuna, dava 
cum os pés ~olJre o assoalho, e tão zangado 
est<tva que eu o descouheci. p.,r outr" lado VtljO 
q11~ os nobres deputa.'ios parecem que não querem 
que se toque ne~t~ s negocias .... 

U!.!: Sa. DEPUTADO:-Ora, essa é boa I 
O Sa. FERRAz:-- . .. porqne não quizeriio que 

ti'lesse entmda nesta camata os seus adver<arios ; 
sempre que lrntão delle~ é da maneira a mais 
rigt)ro~a que se póde dar : e a par di~to z>~ngão-se 
quando s~ toca em semelhante objecto. 
o~ nobres deputados diVP.m notar que seus· 

ad v~rsarios estão ausente~, '1 ue prPciso é que de 
al)lum modo ellea s~j•i•l def~ndirlos das gr11ves 
accusaçõe~ que se lhes f11zem, que a obrigação 
daQuelles que êStão em minoria na. camau é 
defunder nos perseguidos, def~nder aquelles que 
niio se podem defender na mesma camara. Con
sint:'io-me pois que alguma cou•a eu diga em 
defesa de pessoas ansentes, em defesa dos meus 
amigos, em defesa de pessoas perseguidas •.•. 

Sr. presidente, para que eu possa melhor 
habilitar-me e á casa afim de sobre o objecto 
melhor formar um juizo, offareço em additamento 
ao requerimento do nobre deputado este re-
querimento : · 

« Peça-se no governo os seguintes esclareci 
meutos : 

« l.o Cópia de toda correspondeocia do pre· 
sidente da província de Pernambuco sobre 8 
eleição dos s~nadores que ultimamente teve 1ugar 
na mesma pruvioeia, e não ~ó a que teve lugar com 
o g<Jverno gertil, como a que houve c:om as 
different~s autoridades l•>caes, esptlcialmente com 
as da Boa-Vbta, Papa-caça, Garanhuns, Páu
d'Alho, Iguarassú, e diversos outros Jogares; e 
assim tambem as representações que houverem a 

.19 . 
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respeito, e cópia das a('tas de Ouricuri, do 
Punlal, Páu-.i' Alho e IguarusGú. 

" 2. • Q11al o esta•io do proceSSil f,>rmaJo eon tra 
os roubadores dos afric mos apprehendidoa e1n 
porto de Gallinhas, c contra os autores da morte 
do mestre ou pilot.-. do b ·•rc•> que c•>nduzio os 
me~mos africanos ; se as autot'iJades P•lllciaes 
respectivas que tiveriio patt<l MS ref~ridos cri•nes 
forão demíttidas por or-lem do governo .,u a pe•lido 
StJU ; e qual o deltlgado de pulicia do termo res
pectivo. 

« 3.• Os mappas dos cri:n•3S commettidos 
na mesma província dtl Fevereiro de lSU em 
diante, com especificação dos mezes a que per
tencem. 

« 4.• Qual a força existente na comarca da 
B-1a-Vista na época da eleição ultima para dous 
senadores, e se além da f,>rça policial ou de 
Jiuha se requisitou fo>rça da guarda uacional. " 

Ora, Sr. presidente, sendo estes esclarecin1entos 
muito necessarios, eu níio só devo motivai-os, mas 
ainda aproveitarei a occasiáo para defender os 
meu~ nobres amig•JS au~ootes. 

O fim ostensivo do requerimento fai por certo 
a defesa do nobre prP.sldente da provincia de 
Pernambucn, mas o fim principal foi: primeiro, 
embaraçar o governo na livre demi,são do mesmo 
presidenl1. segundo, preparar a demissão do digno 
commandante das armas o Sr. Seára; terceiro, 
a remoção do juiz municipal que serve interina
mente dP. juiz de direito, o Sr. Higueira; quarto, 
dar algumas alfioet.;d '~ em alguns dos ministro,:; 
actuaes ; quinto, r•·baixar int~:ratoente os adver
sarios politicos dos nobres deputados. 

O Sn. URBANO:-Alcança muito I 
O Sa. FERRAZ: - Pelo contexto dn discurso do 

nobre deputado outra cousa s" n:io pó ie inf.)rir, 9 
o nobre deputa<! o não faz seus re.:t u•1riment"s s~m 
um lim. 

Sr. presidP.nte, entrarei na part•l que <liz r~speito 
ao procedimeuto do jury, mns antes d'! tudtl, 
com a franqu•'Za que p1 of.,s,o, d~vo d~clarar a 
minha opini:io S>br~ o Sr. Chich .rro. E11 consi
dero o Sr. Chich •rro um h•1mem prol>-> ; nada 
ha qu•l se dig:1 contra elle c.Hno ma(Tistratio. H a 
respeito da ~ua prüllidadoJ "u o julg~ incapaz d~ 
commettdr vilanias e torp~zas corol) ho:n.:m pRr· 
licular ... 

O Sn. Ku~E~ l\!ACJIAD·) : -E corno l10awm 
public·•· 

o SR. Ft:RRAZ: - c.,m rJ h'>nlPtn nartiCillllr esttl 
é o meu jUJzu; c 'm" h•lm~m ,,;,hli•:•• ti irei :'L 
C«mara . que dle é int~irament•J p!lrtidi•ta. •!lt•~ 
pür mu1las vez ~ s póde sacriticar com·l tal esto 
ou aq~ ~ll·! prindjJiv ao tnurnph•> <io s••u partiu ... 
E~ to JUlt\l . que faço uelle como homt!lll p .. litico é 
t1raJo. de seus ••ct•JS, j:í cum•J membro .J.,sta 
casa, Já como membru d0 ministerio em 3:J e em 
34, n_a propria época em que foi lançado fóra da 
tutúna o sempre lembrado Sr. José Bonifaci•J 
de Andrada e Silva. Por consequen~ia eu não 
posso crêr q~e _elle, como homem particular, 
commetta md~g~ldade alguma, mas posso dizer 
9.UEI como parttdlsla elle fará sempre tudo o que 
Julgar ut1l afim de triurnpharem as opi!uões a que 
se acba ligado ..• 

O SR. R. DOs SANTos:- Mas sem commetter 
indignidade. 

O SR. FEa~z : - Nern eu digo isto. Tando 
d~clarado a m1nha opiuiào sobre o juiz" que 
formo do Sr. Ch1chorN, e .• trarei na mataria. 
~u ~ntendo que o requerimento do nobre depu

tauo nao teve p~r fim derriba•· a d~cisão do jury, 
porque nós nao somo~ competeutes para tal : o 
requerimento do nobre deputado teve unicamente 
por fim mostrar como esta dec1sào foi -fada. 
Nesta parte o nobro deputado ha de me perdoar 

que d iga que se levou .le inf•JrmaçõAs inexactas, 
S•) tevtl por fim ~cusar a um nosso collega da 
magistratura que ll>l minha o)pini:'io ::ão merecia 
a accusaçà·J que o nobre deputado lhe r~z. Quaes 
for:io, Sr. presidente, as accusaçõe;; feitas ao 
j•tiz de dil·dto r,:,sp ~c tiv,·,? Primeiro, ter marcado 
par.t ab ertura dos juract,Js a épcca das el~ições, 
e daqui se cone! ui o que tinha por fim chamar 
jura·lu> qu~ fos~6lll apto~ para o effeito de darem 
uma decisão contraria ao desejo da parte ou do 
presidente da província. Mas, senhorel!, se os 
nob11es deputa•ios r~co;·r~rem a documentos que 
existem a este reRpeito, se recorrerem a infor
maçõ~s exactas, verão, que esta accusação deve 
eahir infallivelmllnte; qual é a lei que manda 
qu<:l o juiz deixe de conv .• car o jury para um 
ri ia pela razão de que nesse dia ha eleição ? 
Qual foi o inconveniente que resultou de se reunir 
o jury nesse dia de el6ição? Apenas 6 jurados 
erão eleit,>res, o o . numero de 6 jurados não podia 
faztlr mal por maneira nenhuma a uma decisão 
do jury, porque tambem o juiz não chamou 
pessoas para completar e>te numero de 6. Eis
aqui um documento que apresento, uma certidão 
pass~da pelo escrivão do j•uy. (LI!.) 

" Eu abaixo assignado, em cumprimento á 
portaria retro, certifico: quanto ao lo, qu" no 
dia 18 do mez p<~ssado, designado para a se
gunda reunião do jury deste termo, comparecêrão 
22 juraJo-> ; quanto ao 2•, que em lugar dos que 
faltáriio, com excepção dos que erão eleitores por 
e,;tarem occupados no collegio eleitoral e terem 
de comparec.Jr, se nomeárão 20 jurados; quanto 
ao 3•, qufl dos jurados presenteM se enc••rregárão 
da nomeação dos quA duvião ser chamados para 
substituir;,m os que fallárão Manot!l Coelho Cint.ra, 
Joaquim José de Abreu Junior. Dr. Manoel Duarte 
de Faria, o briga .trliro Antonio Rodrigues de 
Alm~ida e Candid<l En1ilio P<Jreirll Lo!Jo; quanto 
ao 4•, qua o Dr. juiz de dirdto presiJento do 
jury por varia:> veze~ tldvertio aos jurados pre· 
,;,,ntt~s. P-mquanto se fazião estas nomeaçõ~s. que 
este •lireito "ra d~ to•los, e os convidava para 
tarnb·Jm propôrem ; quanto no 5•, qll", feita a lista 
d '.' propostos, forno seus nomês li•ios P!JIO Dr. 
jn1z .J,• direito c appr••vados por todos os JUrados 
prr:~··nf:••s, cuja list.\ frli rmnP.ttida com oflicio do 
Dr. juiz de direito ao Dr. jui7. municipal •la 1• 
v"ra Francisco RoJrigu•l· S•,lle, para ordenar as 
uoli!l<'llço •JS ; qunnl·) ao li0 , que cstll Jila lista não 
lo i \'OU oo~ervaç:io uu :lf!ta alguUJa feita pelo Dr. 
jui?. de dir<'ito , e netn pas,;oa ás su ,ts rurios ; 
quanl·1 au 7•, •Jlte pato Dr. juiz •I•~ Jireilo for:io 
dd p•,-:lld•Js da ,;,,,.,.,i ... os jurados Antonio d•J Faria 
n.- .•• ..t.1u Carchso, Jo>ir, Fra .. ciscu BJIRl<l~ tl J,·~·l 
Ih·:.:•n •l d~ :'llirun.J.•, o prim~<iro por r~>cbLJnur, 
• ••. ~ ado ol•l ch .Lm •••L•, que o seu ultimo Y··lax<l era 
c .,rdqiro o niio Caroli)SO, o E:egundo e terceiro, 
P"rquo jli. ·~st>lVtl compl•J\0 n nuwero de 4l:! j~r1ulos, 
uãv PXistinlo "'' urna as cedul11s dos seu" nomlls, 
accr~scenuo a ist•) q_ue .João Fr1111cisco Bastos 
comparec•m dtJpois do numero completo, e J~sé 
Hy;.:in•) de l\Iiranda ter pedido dispensa_; ~8S!m 
mesm? a respeito de Braudão Cardoso so fo1 dls
pensatlo depois que o juiz verificou que :. a quali
ficação e na cedula da urna estava escripto o nome 
de Cardoso e n:io de Cordeiro, que ao depo_is se 
verificou pel:L lista geral do delegado remett1da á 
junta revisora, onde tambem estava Cardoso e 
não C,JCdeiro; quanto ao 8•, que o juradu Manoel 
da Fans.,ca de Araujo Luna P.Stá qulificado cotn 
este nome e na ,·edula igualmente, e só na lista 
impressa d•lS jurad <ls sorteados é que e.-tava Lima 
em lugar de Lu:.a. O r!'ferido e verdade c dou 
fé. R~ciftJ, :3 de Jnnho1 de lS~ô.- O escrivão do 
jury, Jost- Affonso Guedes Alcanforado. » 

O SR. URBANo: -O effeito foi f •ltarem muitos 
j arados. 

O SR. Ft.:nRAz :-Ora, quer o nobre deputado 
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argumentar com esta C:rcumstancia I Eu peço o 
testemuuho dv n.:. bre deputado por Pernambuco, 
que não é suspeito, o Sr. Mendes, que diga se 
durRntll a presidAucia d0 mesmo re•.wirão-se mah! 
de 20 jura1ns, Aqui est:"io c~rtidõ ~ s lJUe provão 
o que eu digo (!e): 

" Eu abaixo as,.ignadc, em cu!IIprioHmto á por
tari:t supra, cPrtific,, qu" DR primeira ~essão o~·li
naria, conv0cada pelo Dr. juiz de dirPito intenno 
da 1a vara do crim o; Vic;;nte. Ferreira Gom ~s para 
o dia 17 di! Março d ~ st-! aar.o, com J'Rrecê : à o no 
primP.iro dia <1•1 S P. ~,ão 2~J jurados. O referi <l ü é 
verdade e dou fé. R·'cifP, ;) de JtJuh·• de 18-lü.
O e~cl'ivão do jury, José Affonso Guedes Alcan
(oro.d'J, » 

:< Eu abaixo assign :Hlo , em cum!'rimo!nto da 
porbria supr :1 , certifico fjue na s•x.ta ~ ;;ssiio 
ordinaria, convocada pelo Dr . juiz d~ dir eito <la 
:?,a vara do crim~ lv1an•Jel !ll;;nue ,; da Cunha A'l.e
VNlO para o dia :! elo Dtezembro do a1lD·• p:tssaJo, 
eornpa recêrão no prime1ro dllt dP sessão 12 jurados. 
O referido cÍ verdade e dou fé. Recifr-. 3 de Junho 
de 18-16. - O secretario do jury, José Affonso 
Guedes A.lcan(ora.do. u 

Por co11s~qu~ncia não se póde dizer que pro
vies~e mal a!gum á causa que os nobrlls depu
ta-los de:~ejarião qu~ tivesse uma t.l;;cisào favoravel 
pela falta de~les seis senhor~;s que erào eleitores, 
e note-se. á vi.;t>\ da certiJão que li, que seus 
lugares não forão pr<!e nchi dos. 

Outra accusação dirigida contra o mesmo juiz 
de direito vem a ser que t:lle designou polSsoas 
de sua affeição para poder obter esta d~cisão. Pela 
mesm>1 decisão que acabei de ler vê-se que elle 
niio desij1:nou, que a designação foi feita pelos 
jurados. Eis aqui o que d1z o escrivão (U) : 

« Que dos jurados presentes se eucnrregárii.o da 
nomeação dos que devião aer chamados os 8rs. 
Manoel. Coelho Cintra, Joaquim J osé d'l Abreu 
Junior, Antonio Rodrigues Almeida e C•~ndido 
Emillo Pereira Lobo, e o Dr. juiz de direito por 
varias vezes adv~rtio que este direito era de 
todos. » 

UM SR. DEPUTADo:- Apoiado. 
O Sa. ~'ERRA.Z:- O nobre --üeput·ldo, ao pro

lt!rir o nome do Sr Cintr11, d:.\ um apoiado; o 
Sr. Cintra ull-• tinha direito cQmO jttrado de lem
brar II<JUell~s qne devião ser chamad'J~? 

A terceirll accu!mçiio que se fo:z-ao Sr. Rigueira 
foi que tlnhlio Jt<ix11tlo de ser notificados certos 
dus )Umdo!l d11terminados. D.1qui mesmo se prova 
o contrario, 'lue alle não envolveu-se nestd objecto; 
que feita a i:<ta dos jurados, remett,u-11 uo juiz 
municipal o Sr . SoltA : qu•l este s~nhor·roi quem 
mandou faz tl r as notillcuções: o proprio olficial 
S<J rra Grande e o <:8Criv1\u d<l jury o ditem {le;: 

'' Certificado : 1•, que não foi da 1não do Sr. 
Dr. juiz do direito interino <ta segunda vuu 
Rigueira C.:~sta que recel>i a lista dos jurados 
de que trata ll pt•rtaria acima; mas sim da mão 
do Sr. Dr. juiz municipal Francisco Rodrigues 
Sette : 2•, que não foi do mesmo Sr. Dr. Rigu~>ira 
que póz cruz~s nos nomes dos jurados, a sim o 
Sr. Dr. Sette, dizendo-me que não notificasse a 
estes jurados, porque elle mesmo os avisaria, 
em virtude do que deixei de notificai-os: 3•, 
que no dia seguinte, perguntando o Sr. Dr . Ri
gueira ao escrivão do jury se tiohão sido noti
ficados todos os jurados, e estando eu presente, 
disse que tinha deixado de notificar alguns, s~m 
dar a razão, e então o Sr. Dr. Rígueira disse 
que notificasse a todos. O referido é verdade. 
Recife, 3 de Junho de 1816.- O official e por
teiro do jury.- Francisco João Honorato Serra
Grande. » 

« Eu abaixo assigr.ado, em cumprimento á 
portaria supra, certifico quanta ao primeiro, que 
eu escrivão estava presente quando o Sr. juiz 
municipal da primeira vara, Francisco Rodrig11es 

S'3tte, assigoou o mandado que acompanhou a 
relaçi\o dos jurados que devião ser notificados 
para compare.:ereou na segunda sessão ordin>lria, 
convocada pura o di a 18 de Maio; quanto á se
gltnt.la, que o dito juiz municipal, quando eatre"'OU 
o. tnundatlo <~ a lista ao útlicial d~ justiça, Fr~n
Ci sC,) J oão Honorato Serra-Gr11nde , não lbe disse 
que ,J r, ix.asse ,1~ notificar este ou aquelle juiz 
porq':l" elle juiz 111Un1cipal .u~tificaria : quanto aÓ 
tere~ :0.\ qu e " m <; son ·l Sr. JUIZ municipal ensinou 
a" omc.ta l ~ m•;rada e emprego de alguns que 
elle d1z 1a na<! c >l i hP~er , nota ndo-os o rn~smo juiz 
á marge m com uma cruz; quauttJ ao quarto que 
os noones uns juiz ~_s que <.J., \'i ilo ser chamàdn;;, 
cvnstant"s ti s rdaçao •111 >! t~nho em meu poder 
e ceniol :i<J com as menci.•ua ·J ns cruze~, s:io : 
,J,b~ . Hy~in·~ c! e ~ mza P~ix~ , João o Jusé Lopes 
J>llllur, J'J iH~ Hygtn <J de )'I :randa, Franci~C'l .José 
S.ll vei r.l , :\Ia noP. t da S ilvo F o: n eira Junil) r, Emílio 
Xav 1er Sobretra de ~I'" ll•l; •JU•mto av quinto que 
uo di ll se~uio te , d~za11ove, antes de começ;•rem 
os tra balh o• s J •J jury, compareceu no tribun a l o 
::>r. juiz municipal, e ~ab !lndo qu e o 0fficisl 
e ~>carr r. f(lloio da~ no li6.caçõe>~, o dito :::>erra-Grande, 
uàol tinha notificado todos .-.s juizes de facto, 
mandou por mim escrivii,, faz <Jr uma lista dos 
qu_e n ~o tinh~o ain da sido notific:\dos para v fim, 
CUJa lista ass1gnou e e!ltá ~~n meu poder e cartorio, 
e entregou ao mesmo ,,fficial para os notificar; 
quanto ao sexto, finalmente, que nesse dito dia 
dezanove comparecerão al!luns juizes de far.to·, 
que estavão nu lista com cruz, bem como João 
José Lopes .JuniM, Manoel da Silva Ferreira 
Junior e Emílio Xavier 8ubreira de Mello, etc. 
R~cife, 10 dP, Juoho de 1816.-0 escrivão do iury
José Affonso Guedes Alcarr(orado.» 

Disse-se tambem que alguns forão design <ldos 
com cruz. Este ultimo documento, o do escrivão, 
prova que o jniz Sette perguntando ao official 
se Cl)nhecia alguns jurados, e eUe dizendo que 
algun~ não conhecia, estes .oiio conhecidos forão 
por este senhor apont>1dos. Por esta certidão 
se pNVIl, Sr . presi•tente, que no outro dia, 
sum intorvenção do Sr. Rigueira, o Sr. Sette 
ordenou que aquelles que não tinhão sido noti
ficado~ o fosset<4 irnmediatamente, e que destes 
alguns cou1parecerdo; por consequencia, que ir· 
regularidade houve IH~to T Que procedlo1ento 
huuve que posa' r.u:~r escurecer e ainda emba
rliÇ '•r a prol>ida<.l•J e a imparcialidade reconbllcida 
do Sr. Rigueira! Eis-aqui Jocumeutos, documental 
impressos; mus ~e o~ nobre~ deputados descon-
1iiio d~' ~mpre~~üo, etl mo comprornett<> a apresenLar 
os or1gmaes 

O Sa. UnnANo :- hto nilo é novo para mim· 
quando !aliei já sabla uellea. ' 

O Sa. FERRAZ:- AJmira que o nobre deputadO 
não se referisse a elle~. porque se se ref.., risse 
havia de íaz.; r jnsliç11 ao seu col.lega. Verda
deiramento foi para mim admiravel que o nobre 
deputado juiz ue direito conllecendo quanto as 
appareocias P•lohm nos levar a erros se fun
dasse em apparencias para oftender ao sea. 
co !lega. 

O Sa. U!UU.NO :- Eu é que estou admirado da 
maneira por que o nobre deputado vai encarando 
estes nõgocios I 

O Sa. FE&BAZ :- A terceira accusação vem a 
ser o reforço pedido para a guarda da alfan
dega, que ficava nas immediações ou no mesmo 
edificio ·em qne se acha collocada a sala do 
jury. 

O Sa. URBA.No :-Não fallei nisto. 
O Sa. FERRAZ :- Foi o Sr. Lopes Gr.ma que 

fallou, é elle a quem me dirijo, o qual, rasei· 
nado por paixões políticas, chegou até a accaaar 
o Sr. Rigueira eumo redactor do periodleo Car-
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ranca, sem ter a menor pt·esumpção om favor 
do seu dito. -

Esta accusação da requisição de força envolve 
ta!llbem a accusação d<J Sr. general Seára; mas 
eu peço á camara que attenda para os documen
to~ que v•··u produzir, e á vista dPlles decida se 
póde valer a ac~usação que se f,;z. E' sabi•lo, ti eu 
invoco o testemunho do nobre deputado; que é chefe 
de policia daquella proviacia, e que a tudo as:;istio 
que logo muito cedo, no dia da sessão do jury 
em que foi julgado esse escripto accusado po.lc.. 
Sr. Chichorrv, buscárão os co-religionarios dos 
uobres deputados occupar as galerias do tribunal 
com os seus asseclas, é bem sabido que ás quatro 
horas grande ajuntamento exbtia em roda ou em 
frente do edificio da alfandega, onde se achava 
collocado o rderido tribuual ; é sabido que esses 
grupos incuthio temores, e que receios se apode
rãrào dos membros do tribunal em virtude deste 
ajuntameutv: era. natural que o official superior 
do dia tomas~e alguma providencia em favor da 
repartição publica da alfaude~a, r~f·.m;ando a 
guarda respectiva, e ainda m.osmo· par& respeito 
do tribunal. Tambem nà(J Il<:'gar,1i que o j•1iz de 
direito o Sr. Rigucira devia temer alguma cousa 
á vista da altitude ame'lça.lora dos grnp•lS que 
se reuniiio ern frente do mesmo edificio e dos 
boatos que cCJrrião. Eu, :Sr. pre,;id~:ntP, cr.m a 
franqueza de que sou dotado, direi ·que cvnheeendo 

_bem os co-reli;,:ionarios ·iO nobre depnta<to ... 
O Sa. LoPEs NETTO:-Já lidou com elles. 
O SR. FERRAZ :-(Com esl~:s nunca lidei, contra 

elles sim) ..• sabeudo que esses homens .:~m todas . 
as revoluções e desordens de Pernambuco têm 
tomado parte muito activa (apoiados), ou se 
achassem nas galerias ou fóra dellas, era de esperar 
que elles fossem ... 

O Sa. URBA.NO:-Sa-=Iuear " alfandega. 
O SR. FERRAZ: -Não digo isto, mas que puzes· 

sem em coacçào os jurados, desfeiteassem áqllellos 
que, fieis ao seu juramento, prestassem um voto 
co usciencioso .•• 

O Sa. N. MACHADO:-Tudo se passou em calma, 
não houve a menor queixa: 

O Sa. FERRA.z:-Invoco o testemunho do nobre 
deputad~ mesmo. 

O Sa. N. MACHADO:-Sim, senhor, e peço a 
palavra para molltrar quem foi aterrar o jury. 

O Sa. FERRAZ :-Senhores, o caracter dessa 
gente é tal, que quando não obtem uma m~dida 
do governo favoravel aos seus desPjos, imme· 
diatamente o ameação com revoluções, com -des
ordt~ns. (Apoicaàos.) Ora, sendo isto assi111, era 
da rigorosa obrigaçlio do juiz de direito presidente 
do jury reclamar alguma providencia : não requi
sitou do commandante de armas ; não : enten
deu-se apenas com o offi.cial superior do dia ; e 
qual a providencia que fôrma a base de uma 
accusação ? Seis soldados para reforçar a guarda 
da alfandega 1 Estes seis soldados não puJériio 
passar do arco da ponte, porque uma guarda de 
policia, tendo o subdelegado á frente, o obstou 
em virtude de ordens que tinha, o que tornoli. 
preciso que depois de muito tempo o commandante 
das armas se ap~esentasse para fazer essa pe
quena força segu1r o seu de~tino. Eis-aqui a 
declaração do com mandante de armas e a parte do 
superior do dia (U) : 

« Respondo ao Sr. Dr. José Nicolau · Rigueira 
Costa que não sõ não requisitou de mim força 
de linha no dia 27 do mez passado, sendo pre· 
sidente do jury, como pôde apresentar esta minha 
declaração onde lhe convenha; porquanto nenhuma 
consideraçio sobrepujar deve a fllzer-lh'a. 

• Quartel, etc., 2 de Janho de 18i6.-Antonio 
Corrlca Seára. • 

« Cópia. -Parte offici 11 superior do dia.
São Lucas, Lages.-Tendo-se reunido no dia vinte 
sete do corrente mez os jurados no edificio da 
alfandega junto á guarda, e demoranJo·se a ses,ão 
até mais de oito horas da noite, e concorrendo 
para aquell~ lu!Zar grande numero de povo e tHn 
grandes grupos, j tllguai ne1:essari·) rtf,rçar aquella 
guarda para augmentar·lhe mais duas sentinell:.s 
em cir.:umferencia do edificio, para cujo fim man
dei marchar seis soldados, aos qua6s, no fim da 
pont~ juuto ao arco da Cunceição, foi-lhes ob~tada 
a passa:;rem por uma guarda <la policia que tinha 
ordem expressa para aquelle fim, como a•) depois 
me disse um subdelegado de policia. Eatão vendo 
a resolução do rr.esmo subdel.3gado e do povo 
que o rodeav>~, fiz parar os so;is soldados, que 
ao depois os levei a reforçar a dita guarda, 
quando a !li cheg<>u o Exm. Sr. com mandante 
das armas. Todas as guardas forão rondadas, e 
não occorreu novidade. 

« Pernambuco, vinte oito de Maio de mil oito
centos'{ uarenta e seis.-M· anoelJ osé de Espindola, 
cnpitão.-Conforme, Francisco Camello Pessoa de 
Lacerda, C>lpit<'io secretario do commando das 
artnas. » 

Eis-aqui a cópia da parte assignada por pessoa 
que não é suspeita ao noore deputado o Sr. Urbano 
que vem a ser o secretc~rio o Sr. Francisco Camello 
Pessoa de Lacerda. Já se vê pois que ainda esta 
accusação é infundada, e as~im n:io devia ser 
presente á casa ; entrfltanto foi ella feita pelo 
n·•bre deputado pelas Alagõas contra um magis
trado que ali,\s gosa do conceito do honrado e 
pr·Jbo ; quiz·s<l CO!ll isto pelo menos insinuar a 
sua remoção. 

Accusou·se ao mesmo juiz pelo facto de não 
ter appellado da deci~ão do jury. Eu pedirei ao 
nobrll dep11tado o Sr. Mendes Ja Cunha, cuja 
opinião sobre este p•lnto deve S•!r 1\Catada, qne 
interponha o seu pare~er S·Jbra esta questão. 
St>nhores, quando o proc~;sso é de uma parte 
particular, quando esta parte é poderosa, na minha 
opinião o juiz de direito deve ser muito melin· 
d,-.,.,'l em interpôr appellação. Eu levo os meus 
pri11cipios a ta1 ponto, que sõ no caso de uma 
decisà•J manifestadamontd contraria ás provas 
do~s autos, interponho recurso e:x:·otficio ; o na 
minha vida sõ me lembra de o ter feito 
u•na vez. Por consequenci!l tambem não p6de 
por maneira nenhuma valer este fundamento de 
accusação. 

Outra accusação (e esta partio Jo nobra depu
tado) foi da maneira tib1a com qua o juiz de 
direito •se portou na m11nutenção da ordem e 
policia da sesBiio. O nobre deputado encarou 
defeitos no juiz da direito sobre cate facto, mas 
porque 'l Q11cria o nobre de pulado que o juiz de 
direito tolllesde a defesa ao réo ? O juiz de di· 
rcito, com a prudencia maior possivel, dizia - é 
melhor que se entre na discussão dos factos-. 
Se o homem qne advogava a causa do jornal 
accusado se deslisou contra algumas pessoas e as 
offomdeu em sua honra, em sua probidade, o seu 
discurso está sujeito ás leis do paiz, elle deve 
ser chamado pelos offendidos á responsabilidade; 
os tribunaes do paiz hão de fazer-lhes justiça. 
:M:as que cous\\s apparec~rão qut~ pudessem offender 
ao estado em seus fundamentos, que pudessem 
offE~nder as autoridades constituídas, e que por 
sua natureza reclamassem o sil~ncio do advogado 
do réo? Algumas palavras dirigidas aos co-religio
narios do;; nobres deputados ? Alguns doestos a 
pEissoas proeminentes na política do pai?:, residentes 
no Rio de Janeiro 'l Seria isto motivo para chan1ar 
á ordem ? Não podia isto contribuir mais ou 
menos para a defesa? Quae~=; são as injurias di
rigidas CQntra a pessoa impeccavel ? Nem uma: 
acaso isso merecia as que se dirigirião á pessoa 
do preaident•, 'l Qualquer cidadão tem ciireito de 
fazer eensuru ou accuaações aos presidentes de 
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província e aos mais funccionarios publicas, e 
estes como particulares ou pelo meio official o 
podem chamar á responsabilidade. Muitas vezes 
estas censuras acres podem servir de fundamento 
a uma defasa : por consequenci:l o juiz de direito 
não podia tolhêl·os. Eu pAço ao nobre dtlput .. do 
que pergunte aos nobres ddputadus por Minas, 
complicados na~ desordens da mesma provinda, 
quaL foi o fundamento de ,;ua drfesa ante os 
tribunaes, ante quem comparecêrão. Que o 
digão ...• 

O Sa. MARtNHo:-Peço a palavra. 
O SR. FERRAz:-.... e pergunte-lhes se admittem 

esta sua thenria. Elles se apresentárão ante o;; 
tribunaes e disserão:-0 governo foi conspirador, 
foi elle que occasionou toda esta desordem, foi 
elle que fez tudo isto, e mil outras causas dflsta. 
natureza-. Por ventura quereria o nobre depu· 
tado que o juiz de direito tolhesse aos nobre:> 
deputados por Minas o direito de defesa ? Q•lal
quer que fosse a injustiça de taes accusações, 
não o fizerão, e ao contrario, sendo juiz de direito, 
eu admittiria este e outro qualquer fundamento 
de d~fesa.; os jurados darião ou não o seu 
assentimento, entretanto que as pessoas offendidas 
tiuhão direito de chamar á responsa.bili<ia.de 
aqllt:lles que as offendessem, ou a justiça, se 
fosse caso para por parte della se proceder. 

O Sa. URBANO : - Como fallou em partido de 
desordem, ha de ouvir muita causa de seus 
allia:ios. 

O Sa. FERRAZ : - Apresentú·me todo ao nobre 
deputado; coutra mim venha tudo quauto quizer. 
Ató hoje não tenho pertencido a partido algum 
desorganisador, nem a club algum que tentasse 
contra a ordem publica. 

O Sa. LoP&s N&TTo:-Esteve ligado com essl& 
gente de quea. falla. 

O Sa. FEaaAZ:-Estive ligado com o partido 
moderad.J de Ptlruambuco, qr.o sustentava a. ordem 
publica alli contra seus actuaes co·religionarios 
(apoiados). com os nobres deputados os Srs. Ur· 
bauo e Nunes Machado, estivs nas mesmas 1i· 
!eiras combatendo o=sses desaguisados, esses 
desregramentos ·que então a cada hora apparecião. 
(Apoiados.) 

O Sa. LOPEs N&TTo:-0 partido em sua maioria 
é o mesmo a que pertenceu o nnbrtl deputado. 

O Sn. FEaRAz:-0 partido moderado a que então 
pertenci na provi nela de Pernambuco era diminuto, 
não estava em maioria. 

O Sa. PaKSlDJ>NTB:-N.lo se trata aqui· de par. 
tidos ; trata·se ae saber se se deve ou não pedir 
informações ao governo. 

O Sa. FERRAZ:- V. Ex. vê que me dirigem 
apartes aos quaes não posso deixar de r~s· 
ponder .... 

O Sa. PRESIDENTE :- Os apartes não devem 
sar att~ndidos; o Sr. d~putado deve continuar 
o seu discurso sem dar attenção aos apartes. 

O Sn. FERRAZ:- Alguns ha que devem ter 
prompta resposta e ao pé da letra. (Risadas.) 
V. Ex. é sem duvida muito justo na cadoira da 
presidencia: mas se alguem dissesse o contrario, 
não devia V. Ex, defender-se ? Entretanto, par~ 
obedecer a V. Ex ..... 

O SR. PRESIDENTE:- Declaro de novo que não 
permitto apartes, porque ellea são prohibidos 
pelo regimento. 

O SR. FBRB4Z :-Eu, senhores, dei o maior 
testemunho de querer que esta discussão mar
chasse e progredisse sem apartes; quando o nobre 
deputado o Sr. Urbano f>1llou não dei um só. Eu 
vou ao objecto. 

Um dos fins do nobre deputado apresentando 
o seu requerimento foi, disso eu, embaraçar ao 
governo na livre demissão do seu delegado; para 
este fim o nobre deputado procurou tirar toda- a 
força ao julgamento do jury ..•. 

O SR. MENDE' DA. CusiiA. :- Peçl:l a palavra. 
. O Sa. FERRA.Z :-Eu peço á camara que attenda 
á _organi~ação do jury. A lista dos jurados foi 
felta por uma pessoa que os nobres deputados 
nãu podem taxar de parcial, foi feita em Janeiro, 
pel•) nobre deputado que agora acaba de pedir 
a palavra; o sort•Jio dos jurados foi f<lito em 
ordem ; o chau>ame:ato dos jurados foi feito tam
bem em ordem e conforme a lei : como pois o 
nobre deputado, querendo abater o julgan1ento 
dado, lhe as.saca tanto::; dtfdtos, quer lhe tirar 
por este lado a força moral que deve ter? Estará 
esquecido do que succedeu anteriormente? Não 
se !embrão :..os nobres deputados da imparcialidade 
do jury do Recife na causa sobre liberdade de 
imprensa entre partes o ncbre deputado, o Sr. 
Lopes Netto e uma. outra pessoa? Não se pro
nunciárão os jurados da maneira a mais imparcial? 
Não e~Stará lembrado V. Ex., Sr. presidente, de 
um periodicl) denominado Inàigena publicado alli 
l.ta algum tempo? Não estará V. Ex. lembrado 
que esta periodico taxou de vena: corrompida a 
camara dos Srs. deputados? Não estará V. Ex. 
lembrado dos esforços dos nobres deputados para 
a abs:~lvição desse jornal? Não estará lembrado 
que o jury declarou que o facto estava provado, 
que a camara dos deputados tinha sido venal, 
tmha sido corrompida. 1 ••• 

O 82. LoPEs NKTTo :-Não ha tal. 
O Sa. FERRAZ : -Eu tenho informações as 

mais exactas, sei que o Indigena foi absolvido 
O Sn. LuPE:i NETTO :-Eu fui advogado nessa 

causa, e posso asseverar ao Sr. deputado que 
está enganado. 

O Sa. FERRAZ ; -Fui ou não absolvido o seu 
respons~vel? Taxou esse periodico de venal e 
corrompida a -:amara dos Sra. deputados 'l Não 
o negará; corno pois vêm os noores deputados 
fallar c•wtra a decisão do jury? Se ella foi 
má, os nobres deputados derão o exemplo, que 
~~[a1h.~~ os seus e1i'eitos, os fructos de seus 

. Sr. ~;>residente, eu acato muito a instituição do 
Jury: 1guaes aos demais· cl dadãos, os jurados 
não são orgãos do governo, são os orgãos da 
autoridade nacional, o jury ó a justiça nacional; 
ante elle nioguem deixa de correr com a- ga
ra~?tia a mais segura e efficaz, especialmente nos 
obJectos que dizem respeito á liberdade de im
prensa. Eu pedirei aos nobl'es deputados que 
se lembretn do que disse esse grande hornem da 
França, o visconde de! Chateaubriand, quando 
cl:lamado em 1833 ao jury na accusação contra 
d1versos jornaes; elle então disse que com o 
maior prazer se apresentava ao jury, que era o 
pariato universal. Eu pois não desejava que o 
nobre deputado procurasse rebaixar esta insti
tuição; e por que motivo? Os jurados que derão 
esta decisão por ventura não pertencem a uma 
das melhores classes da sociedade ? Por ventura 
póde·se allegar contra elles excepção de mãos 
costumes, de immoralidade! Por certo não. En
tretanto o nobre deputado disse que essa decisão 
tinhão sido immoral, tinha sido fóra de todas 
as regras, fóra de todos os priucipios, contra a 
moral publica •••• 

O Sa. LOPES GA.lü :- Porqua forão absolvidas 
injurias con,ra o Imperador. 

O Sa. F&n.au:-Meus senhores, eu já apresente[ 
um exemplo que os nobres deputados tanto 
louvárão, para o qual tanto contribuirão, e agora 
não se tratava desse delicado objecto. 
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lnerepnu-se lambem ao jllry de ni'io L r dee_i
dido A vistR dna pr o>as escriptns e da ruatena 
da defesa. Quem conhece a nator~za dEsta insti
tu!cii·' por ce~·lo nà(J l•nço1 rá. rn >\o des\n accusaçlio. 
O jurado iulga e.>nf<>rme suas convicções, p~lo 
que vota, pelo (\UC conhece, pelo quo se prova. 

O Sn. L. NF.TTo: - P:ua "''solver injuriRs 
c~nlr11. o impemdor està engan11do. 

O S3 . F~>Rnu : -E o ascr!pto ~ecusndo a foi 
p or esl& mo ti vn' Tra\11\'R- se de>~a sPgrada pessoa? 
E, m•us sc nh~res, melhor é que os nobres depu
tados a resp•ilo disto não t•1qo1em, que ell.;s no 
seu partido vão encontmr aos cardn nws pessons 
qu • as têm ditigi•i •> em ~rande copia .•.• : os 
nobrrs dc,putuJos sa'b-.m qote e:1 sei nl;::uma cottsa 
de P€r•la mbuco: sabem •lU" por al,::u m t~mpo 
vivi alli: p~ç<.l atA a oplniiio do n:Jbre deputado o 
Sr. Lopes Gam~ que r11uilo e'ct eveu contra e~ses 
senhores co-rdi>!ionarios <los n o bf~S clrptürl!lOs. 

O Sa. L OPES Gur>: - L:\ e cà mAs fnda~ h a . 
O Sa. Fl<RRAZ: - Senhores, ·6u s into qna uma 

decisão cr.mo ~sta importe umn inlorm ncfio multo 
q ualifi cada , p;;la qual o ~:overno >e !leva guiAr : 
mns e do t!ever do gablneH• a ttendél-n, e_ creio 
ll"" o f11rá, porque sg a r~speito de a tguns JUIZe~ 
munlclp•es da min\111. pr"vlncía t em servido 
loformaçõe• mentirosas. ealumniosa~. informnçues 
dadas ad,·ede pnr n lançai-os fór a de sGus l ngr.res, 
porque ntio forilo nas eleições favoraveís a certas 
'P esso~s. como niio ha de servir como informo~ç1io 
qualificada e'lsa decisiio da jury? N :l minha 
opiniiio deve-se altender a e!f$a decisão 110s 
devidus terc10s: se e !la é j os ta, eHtào os nobra11 
deputados niio podem negar q•!e a f.,rça. mot·al 
do preeidsnte de sua província perdi~a ao t:Jilo se 
llcho, e quo não pôde set mais recup~rada· se ê 
inju,ta <lsta decisão, perd6~m -me os nobres 
deputados qu.e lhe~ diga que ella importa a 
dennncia a mais positiva, a manire~taç:lo R mRis 
cbrs. da quebra, mesmo da p erda total des<a 
força m"rlll, tlio Qssancial a indispensavel o u m 
adminiatra.~or Senhores, attenda mos t. natureza. 
das cousaa: é difficil $~não impns.<;ivel que um 
trlbnnal sem causa justa, sem fundamento plau.
sivel, lute contra a su>l consciencis, 6 tran spo
nha todas as regras do j us tiça. fl aind~ do prol?rio 
licc()ro, que em casos taes và de encontro. r eststa 
A influencia da primeira autoridade da provín cia , 
e dê uma decido tiio in iqua como essa 1ue n os 
descreveu o nobre depu tado autor do requeri
mentr>. Pred~o e que e•sa antotidade trnha. 
perdida. por seus a ctos desregrado$ toda. a força 
moral, todo o respeito, toda a infl.llencia . legil\ma, 
que deve goz:u p11ra que i•so se d~, para que 
possa ser assim desacataJa, para qu e um tribnnl\l 
sem fundamento algum, como dizem os nobres 
deputados. QG Bb::alance a declarar a quillo que 
dedarou o jQry do Roeife, a deddir da maneir a 
que o mesmo jury decldio contra o Sr. Chi· 
chono. 

Por c ulro lado, qualquer que seja o fundam en to 
P- a justiça dessa decisão , su.a consequencia 
'Dec•ssnritl vem • ser a verdade qualquer rP.sldu.o 
de re~peito, de força moral qu a p•)r vent11ra 
a inda a esse tetnpo goza sse esae funccionari<: 
publico, eese pr a<identc, e d• bi q u& d"' malas fie 
n lto seguirllõ7 E' impossível que posRa m11rehar 
bem a SQtl admini•trRçii.o , 

Encaremos ainda o negocio por outra face. E ' 
natural , Sr . presidente , ao h omem a ssirn otren. 
dldo · conspirar-se cooua os que deste modo lhe 
atac:io, eontra aqueUes qu~ lhe !izeril.o lnl'usti ça11 
desta natureza, é natural p~rsEgnir aquol es q ne 
dee~'aru o aggrediriio "d"•acaU\râo, e os etfeitos 
de um tal resentimento são Lrlstes e perigosos, 
especialmente ouando o olfeadido é por KUa natu. 
rua Irascível. E dado isto, o que não é de reeeiar 
da parte deua a11toridade ' O que niio fará ella 

contra os sens adveranr\o< e em favor <l os qna 
t<>m:\rào par te e.-n suas ma:zuns c em •n as dôrl!s 1 1 
F.: C<> mo 11ssi m pod~r tnar~hnr a pr,wincia de 
P~rnatnbucn ? Jtl. vêtn ~ois ,,~ nobr•s Jepu ta.los 
que a força moral d.,,;t.'l. autoridadtl •~LI per.! ida, 
qu.<J elln não póole me.rcbar h~m .•.. . 

O SR. Ual,Alfc•: -Jii () Brn:il di,so is to lia tres 
dias. 

O Sn. F&aru.z : - N 'io sou rc~pon~aç•:l pelo qus 
diz o B.-a;;il ; t ambP.m o~ tt<•bre~ depu lt\dos dizem o 
~"" ou tras f ., Ih::.. pub licii". 
Qu~ o Sr. Chichorrolm pcrdiJc todn a fc rçn moral, 

é e<~nsa que ~e 11l4o póJe n~~:nr, (l 'l'i~ta da r.on
sideração da ljtte e liA, ,,m , •. z <l~ pôr se r ntre 
os part.i~c>s, colloct•u·S~ il t<•H!n de um, o rapitanêa, 
e procura p0r t;>da;; •· ~ meics fi <CU triumpho. 
O adm!oistrutlor d'l uma llr(l'l' ineia qa e se l•>rn a 
rhefe de partido n•i o r.ól" servir brm como ~e 
t.l~s•.ia ~ pP.de o. rn~ii•• e o 1\ll~rB<~P. publico:tnt n~-sa 
infnlli vclmente pa r<:iul, (l ~am ist" per de a forÇR 
m~•ral ; é pr(lvavl)l que S•' Í 'l d 11nlinndo <la pai::o:ã.o , <lo 
fo1ror de partido, que si rvll <lO.< intErcsS•'S e 
capricho~ dos S•lUS cn ·roliginnArios. DemAis (n~s ta 
parte f~ lgo de ,,star ,1~ nccoordo com o nubre 
doputadu c Sr. U rbnn•'• c!lmo mP. pnrece. à viota 
dn ~eiturn i! e v. m M il dt<curs" proferido em outra 
é poca), o preside>ot~ de uma provinciR , que, para 
vencer a •un Mndidutura e a de seus 'lmigos, se 
apresenta em carnp,) e lllnça "'" " de todos os 
r ecurs09 da autorio.laJe, p6de P<'r vo;ntura con 
se rvar a f<.Jtça moral tilo n~cessarla a uma 
administração? En cr~lo qu~ não : ha de iufat. 
ii velrnenle gnmgcar ini•oli:tn.le•. d e,;offelcões ; na 
de ter inftlllivelmente fe ito prmn ess~s ,transncções~ 
h a de ter c~dhl o a certoR pedidos, muito se h11 
d.1 ter compr,•mcttido, mqito :leve da ter !(liSta 
s ua íntlttenci~ e 11s proprias molas dR macbiua 
~ocl c!l: um presldentll tn!, em vez d6 promo ver o 
bom dA provilleia, ao M ntrario, perdida 11 força 
moral , niio póde i r por dinnlf!, 

O SR. Uaa.\ :<O:-IsLo n:\o é ins inuação pata a 
demissão I 

O Sk. F2'RR.\Z: - E o nobre depotado não 
insinU•lll para 1\ C01lll&naçllo t Eu 11penas eslou 
rerteclindo, mostrando a verJRd e . ( R\.<ad"s-) 
Ex~tmi <lemos, Sr. presideuta, o comoortamento 

d~sse presidente na eiAiçoto actual d e dous sena 
dores. Da conh.~ço a provinciR do Pernambuco, 
conheço os e811S csttmulns; ella niio cvnsente que 
sejãa ndoptad11s nas ~uns chapu el~itoraes pes<oas 
que n8o s ejào na~d•l~ts on1 oeu tertitorio, que 
conhsçiio as s•1as n~CHB~ida·h~ e repres~ntcm os 
seus intere•11es : nlli "'' do11s partidos for tes ; 
oe;;tes par tidos ha iUIULrnçÕ&i •• •• 

O Sa. LoaPits GBt.\: - A praia jt. tem illus
trações? 

O SR. FEaBAZ: -SPgnn•IO o nobre d~putado, 
parece quo n i\o. O nobr A dnpntadn, nas ~uas 
cartas dirigidas ao Sr • .Tuii~ M·• uriclo Wanderley, 
a• quaes correm impreRsas, dlsse que n~ praieiros 
etão-Cafagest ea,-e qu e er11, pr ec iso trabe\har pa'ra 
que a provincio dn P etnambuÇQ não [o>se entregue 
a tal gent e. (Risadas.) 

O SR. WAND~Rt.EY: - Eu não reeebl corta 
nenhuma. 

O Sa. FERRA~:-Fallo do seu hom6nymo de Per· 
nambuco. 

Estaa illustracões por certo não lJDdião quer er 
ficar t. marg~m, e serem 'Pteterldaa por pessoas 
de outro!> lu~a.res, 'POt llA~soas r eRidentes na 
córte do Rio de .Janeiro, o qoe ê coJilra a opinião 
do nobre deputado o Sr. Urbano . A. posição 
poie da administraoiio provit~cial era difficil ; 
pRra obter o 5eU. fi m, era pr~ciso m uito fa-:or : ella 
quebrou todns oa laçoa da adminiatração. gastou 
todas as molas da mach\na aoclRI, lançou-11e nu 
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vias das transacçÕ•lS, que do ordinario são sempre 
immoraes para vencer ... 

O Sn. LOP!i:S G.uu:-Miseticord1a I 
O Sn. Fr;IUlAZ: - Responderei á misericordia 

daqui a p<•uco. 
E o que succedeu, so:uheres? Para differentes 

lugares farão emissarios, e até alguns officiaes 
da policia ; par•l Papacaça e Boa Vista foi um 
official de nome Pacbeco ; para Pào d'Aiho foi uma 
pessoa mui distincta no seio dos nobres deputados 
acompanhada de ordenança. 

O Sn. An'ONSO FERREIRA. dá um aparte. 
O Sa. FERRAZ :-0 nobre deputac!o que me 

acaba de dar este aparte, actual chefe de policia 
da provinci11, deixou de vir em tempo para esta 
camara; lá se ficou p:•ra operar melhor na 
campanha eleitoral; o Sr. Luiz Duarte com 
qu<ttro ordenanças foi para Iguaras>ú perturbar 
e nullificar este collegio, quo era infenso á admi· 
nistração; o Sr. Arruda, por certo pessoa talhada 
para taes batalha~, o meli.Jor companheiro que 
se póde t.,r para t •le~ ernprezas, foi maudado 
para a comarca da Boa· Vista, e, alé•n de seis 
ordenanças que levou atrã11 de si, foi seguido de 
40 praças, apeznr dll s~ccn que lavrfiVa, e de 25 
praças existent~s na mesma comarca : outros 
iodividuus dirigirlioJ·Se para outro>~ lugares. O 
plano era iuutilisar os collegios não praieiros, 
e, parn levai-o a elflliLo, vt-jamos o qu•l estes 
agentés :fiizerão. 

Em Papacaça e Boa·Vísta muitos eleitores não 
apparecérilo uo colleglo eleitoral, vencidos pelo 
terror espalhado. Em lgtlarassú muitvs dos elei· 
tores piH esta me~ma causa faltárào, e para que 
este collegio ficasse ao tudo n ullo, o Sr. Luiz 
Duarte foz chamar os supplentes, contra o 
decreto de -! de Maio de 42, e como decimo 
supplente votou. No Páo d'Aiho estava funccio· 
nando a mesa pruvisoria, entrou o delegado de 
policia, que tinha forca militar á sua disposição, 
e um padre Vicente Fcrrer, que não enio elei· 
tores, e disserão- dous membros da tnt>sa hão 
de ser do governo, e como isto não pudesse ter 
lu~ar, o resultado foi um motim, nm barulho para 
arrebatar a urna á força, e nesta desordem ficou 
uma pe~soa r~rida.-A' vista deste succe.sso e da 
intervenção de i orça milí ta r, os eleitores se reu::!r!lo 
em outro lug~r; mas ahi mesmo o delegado man· 
dou-lhes intimar que se dispersassem, visto que tal 
ajuntamento era illicit<l. O que digo, provo. 

O Sa. L-. GA:Iu :-Com o Lidad"r? 
O Sn. FERRAZ:- Não, com o officio do juiz 

de paz re~pecti v o. 
Senborcs, vós queruis ser os monopolistas da 

verdade, os vossos a.lversarios não podem fallar 
verdade; vós com maior sangue frio vos apre· 
sentais aqui fundlldos ..:m informações inexactas 
e formulais accusaçõcs as mai:> despidas de 
ru .. damento ; entretanto os vossos adversa rios 
quando se defendem não têm direito de serem 
cuvidos 'l Que é isto, senhores? Eis-aqui o 
otficio (Zé) : 

«111m. e Exm. Sr.-Julgo do meu rigoroso 
dever levar ao conhecimento de V. Ex. um facto 
novo, inaudito, e até hoje não visto em Pernam· 
buco ; um facto que, acontecido na re•mião dP, 
um collegio eleitoral que, em virtude de ordens 
legaes, se convocára nesta villa, seria de todo 
11ullificat1o por um pequ~ no grupo que se dizia, 
ou era de eluitores da freguezia de Nes~a Senhora 
da Gloria do Goytà, os quaes, de mistura com 
outras pessuas que muito de prop .• sito compare· 
cêrão ou forào chamadas para perturbar o acto, 
esquecendo-se assim os principias da dignidade 
que os C$racterisava, pretendêrão, e levár:io a 
effeito um pl .. no de combinaç•1o, qual o de 
suffocar, no lugar designado, por meios tumul-

tuarios, a grande maioria do mesmo collegio, 
que, consciosa de sua dignidade e magnitude de 
de sua missão, soube repellir com toda a pru
dencia os insultos e ataqu~s dirigidos, até que, 
desobedecido e ameaçado pelo del'lgado respectivo, 
que ~tllt se achava com ordenanças armadas de 
pisto1as e espadas, de fazer dispersar com força. 
armadd o collegio, decidindo tão claramentil a 
favor dos perturbador.;s. como se assim não 
compromeltesse a autoridade de V. Ex., re
solvi-me despersuadir, pelo meio de persuasão, 
a intenção demonstrada pelos perturbadores 
apoifldos pelo delegado, impondo a minha auto
ridade para os conter, visto que já se achava 
Ol)meada a mesa provisoria, e esta entrava no 
recebimento dos votos para a formação da mesa 
eleitoral; baldados porén1 forão os meus esforços, 
pois que de improviso s11ltou uma porção do 
individuas sobre a mesa, e arrebatando a urna, 
nos levárào de rojo por uma das p<lrt~s da igreja 
com grandes vozerias aterradora,; de -haja fogo-. 
e l•>go que, impellidos, chegámos á rua, vimos 
a dita igreja cercada por alguns soldados do 
destacamento de policia, mnodando neste mo
mento o comman•1ante do destacamGnto reunir o 
resto do mesmo. o qual, com corneta á frente, 
veio até certo ponto. Não obstante esses appa
ratos bellicos, esse forte e decidido apoio do 
delegndo, foi a urna retomada em pedaços por elei
tores da maiori&, sahíndo o eleitor João da Costa 
Ferreira ferido em uma mão, os quaes, a respeito 
do perigo em que se achavão, souberào sustentar 
a sua dtgoidade, e restaurar o imperio da l6i tão 
torpemsnte espesinhado. Neste estado de perfeita 
coacção em que me achava, despido de fo.Jrça~ e 
insultado, retirei-me para meu engenho Belém, 
encostado a esta mesma villa, acompanhado de 
uma porça dos eleitores expellidos ; então vimos 
em frente do dito meu engenho, do outro lado 
do rio Capiberibe, uma força armada, constando· 
me que nas immediações da villa se havia postadu 
outra força sem saber para que, resolvemo·ncs 
a voltar para o centro da villa, afim de nos 
garantir, 4uando então já eu era incessantemente 
procurado pela mór parte dos eleitores <lxpellidos, 
que se acha vão reu'nidos em casa de assistencia do 
tenente-corond Lour~nço Cavalcanti de Albu
qu<Jrque, de quem muitos eruo hospeJes, para 
continuar os trabalhos da mesa no lugar nova
mente designado, visto que o destinado estava 
occcupado pelos perturbadores, que illegalmente 
ja funcciouavão. Cum effdto, chegando ã. casa 
do mencionado t<lnente·coronel, não obstante 
h •1ver este recebido um (officio do . delegado, no 
qual ordenava-lhe a dispP.Tsão dos ditos eleitores 
(como se para tanto · estivesse autorisado) I officiei 
ao presidente da camara respectiva, pedmdu·lhe 
a desi,.nação de um outro lugar, lembrando a 
casa jA mencionada por ter commodos preci.s~s, 
o que approvado em resposta ae meu ollic10, 
convidei aos membros da mesa a tomar assento, e 
continuou o acto, em conformidade da lei sem 
mais interrupção. 

« A' vista pois de occurrencias tão des~gra· 
daveis, e que poderião ser funestas, se convencerá 
V. Ex. e conllecerá o Br;ozil intetrv o deploravel 
estado a qu.: se acha reduzida esta infeliz co
marca, outr'ort. séde da paz e tranquillidade, 
pelo que debalde presentemente anhelamos. Sim, 
Exm. Sr., o facto ::;uccedido com o maior escau
dnlo cta moral publica .:;utte ciJadàos que na 
t vtalidade era d':l suppôr soubessem prezar as 
suas Bputa~ões, jamais poderá deslustrar o la~'? 
que se acuava em maioria, o qual d~sde Ja 
appella para o publico impareial, qu<l o JUlgará 
devidamente, porque, contando este com uma 
maioria mais que triplicada, não haverá qu~m 
de boa fé o julgue provocador, querendo ass1m 
arriscar sua sorte a uma eventualidade q uaodo 
ella estava decidida pelo numero de seu:;> me!~-
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bros. Eis pois em resumo o que occorreu, e tudo 
levo á consideração de V. Ex. como a primeira 
autoridade da província. 

<< Deos guarde a V. Ex. Páo-d'Alho, 19 de 
Maio de 18-16.- Illm. e Exm. Sr. Antonio Pint.o 
Chichorro da Ga.ma, presidente da provincia.
Joã.o dos Santos Nunes de Oliveira, ju.iZ de 
paz. » 

Ainda o negocio não pára aqui. O Sr. Arruda 
tudo dispunha na comarca da Boa· Vbta, com 
70 praças, 40 que forão, 25 que existião e 6 
ordenanças que levou (e entre parentheses, não 
sei como o JUiz de direito faz-se acompanhar 
de ordeuanças, não sendo chefe de policia) o Sr. 
Arruda não se julgou forte com esta força, e 
mais força foi requisitada ; 150 praças da guarda 
nacional I Eu prometto apresentar documentos 
desta requisição, e talvez breve me chegue essa 
prova. O resultado de todo este apparato bellico 
foi ficar a comarca toda em um labyrintho, mil 
desacatos e violencias se derão para inutilisar-se 
o collegio de Ouricury. 

Permitta a camara que eu lêa um topico da acta 
do Pontal (1~): 

« A' mesa eleitoral cumpre nos seus trabg.lhos 
declarar que forão obrigados todos estes eleitores 
a virem formar um collegio nesta igreja de Nossa 
Senhora dos Remedios da ilha d:> Pontal, por 
'Verem-se todos coagidos pela força do governo ; 
chegando o exaltameuto e a perseguição das 
autoridades desta tal comarca a um ponto tal, que 
os eleitores de diversas freguezias, seguindo para 
o collegio marcado pelo gove1·no, virão-se forçados 
em distancia de duas leguas a regressar :· porque 
o juiz do direito do crime da comarca, uu1Jo 
com o delegado e:n exercício e mais autoridades 
subalternas, apresentárão uma força de policia 
como mais diver:>Js grupos de assassinos para 
impedirem a votação dos eldtores que se reunirão 
neste c.:>llegio. Não foi isto illusão dos eleitores, 
mas sim um uma realidade: elles virão de todos 
os arredores serem convocados indivíduos armat\os 
para no dia da eleiçiio acharem-se na villa d;L 
Boa· Vista, lugar em que devia se formar o collegio. 
As mais vivas demonstrações dérão todos os em
pregados desta comarca de arredar os eleitores das 
diversas freguezias em questão de ch.,garem á villa. 
Para aterrarem, para levarem a effeito tão terrível 
plano, as casas de algumas pessoas gr<tdas forào 
c.:Jrridas por frívolos pretextos: foi corrida a casa 
do visitador o padre Francisco Ant.:Jnio d<i Cunha 
Per·:ila a pretexto de :ser preso o bacharel Thomé 
Fernanrtes· Madeira de Castro, que aqui se achava 
sómeute pelo simples facto de se dizc:r qu"' este 
individuo lJrvcurava votação para pessoas do 
partido da O!dem : igual sorte coube á casa do 
Dr. juiz municipal, que, sem respeito e acata
mento, vio, a despeito da boa razão, varf,jada e 
corrida a sua casa pelo delegado em exercício, e 
pelo delegado do termo de Pajaú de Flôres, um 
8eratim de Souza Ferraz, qua procuraviio pr6nder 
ao mesmo bacharel que ahi se achava hospeda-lo, 
mostnmdo o delegado de Flóres indícios de que
rêl-o assassinar. 

« A casa do coronel reformado Manoel Ribeiro 
Graja, pe~soa distincta desta comarca, ia tendo 
igual sorte á dos outros cidadãos, se não fosse a 
certeza que teve a tropa commandada pc;lo coronel 
José Severo Granja, e major Dario José Peixoto 
e Silva , quaudo alli chegou,. de que aquelie 
bacharel já se achava retirado. Quasi igual 
perseguição foi feita ao tenente-coronel Pac•fico 
Lopes de Siqueira, cidadão prestant8, e de in
fluencia reCLlllhecida na freguezia do Ouricury, 
pois poucos dias antes da reunião marcada vara 
o collegio eleitoral da fre~ue:r.ia de :;ant... Maria 
da Boa Vista foi a sua casa cercada, e a sua 
esposa bastante1.11ente i usultada por uma tropa 
de faccínoras que pretendião arrancar-lhe a exis
\enci<l ·; o que de certo uão aconteceu por achar-se 

em casa do seu sogro o dito tenente-coronel; isto 
era por todos sabido, pois seus inimigos public~t
meut•> fazião conhecer suas intençi5es por todos 
os modos ao seu alcance. Officios forão dirigidos 
do subdelegado aos eleitores do Ourícury em 
nome da presid<lncia, ameaçando-os com a multa 
de 100$, e quarenta dias de prisão, se acaso não 
fossem votar no Exú. Todas iníqua~ perseguições 
de um governo desmorali~ado fizerão com que os 
eleitores amantes da ordem e da tranquillidade 
publica, usando da prudencia que em tal caso lhes 
aconselhava este estado tão excepcional, retiras
sem-se do collcgio marcado e reunido~ fomassem 
um collegio , onde melhores meios de defesa 
pudessem lhes garantir as suas existencias , 
e evitarem do melhor modo possível o derra· 
mamento de sangue ; o que de fact(j aconteceu 
reunindo-s& na igrPja de N()ssa Senhora dos Ra
medios da ilha do Pontal. Em consequencia de 
todo o occorrido a mesa eleitoral nesta mesma 
data enderessa uma representação a S, M. o 
Imperador para dar prompto remedio aos males 
que tanto per11eguem aos habitantes desta infeliz 
comarca. ll 

O SR. UaBA.No:-De que periodico é tirado Isto ? 

O Sa. L. GAMA:- Ora, do Lida.dor. 
O Sa. UaBANo : - O nobre deputado em sua 

consciencia talvez julgue este collegio do Ouricury 
uma infamia. 

O Sa. F.EaRAz:-Ao contrario tenho por a causa 
mais verdadeira possível e mais verdadeiro do 
que o do Bonito. 

O SR. URBANo:-Não tem convicção disto. 
O SR. FERRAZ:- Sr. presidente, se o nnbre 

deputado quer ferir a pessoa de minha província 
mediante quem foi remettida essa acta, declaro 
que não troco .•.. não digo não troco, porque 
tenho 1migos entre os nobres deputados, e os 
prezo .lUito .••. ; mas digo que qualquer que fór 
a probidade e honra do mais probo e honrado 
nobre deputado, não será por maneira nenhuma 
superior em probidadd e em honra a essa pessoa 
a quem o nobre deputado se refere. 

O SR. URBANo:- Eu declaro que não me troco 
por eUe. 

O Sa. FEKRAZ: -E eu declaro que tambem o 
não trJco por ninguem. 

O Sa. L. GAMA:- São gostos. 
O Sa. FERRAZ:- Mas, senhores, não pára ainda 

aqui o negocio. O presidente da pro>Vincia ordenou 
aos differentes delegados que mandassem todas as 
actas para o seu poder; demorou-as em suas mãos 
até as vesperas da apuração geral; faltando assim 
áquella decencia que lhe cabia guardar na sua 
posição como candidato; e ord.,nou que não fosse 
admittida á apuracà·.> a acta do Páo-d'Alho, que 
lhe era avessa. Parece que até a decencia exigia 
que sobre tal ponto elle uào désse pahvra ; mas 
eis-aqui um documento que mostra o contrario (li!): 

« Tendo esta pre:>idencia mandado tomar em 
separado os votos para a eleição dos dous se
nadare:~ por esta província, tanto dos eleitores, 
cuja eldçà() foi julgada nulla pela camara dos 
Srs. deput;odos, como dos que forão eleitos em 
c.,nsequencia dllqUf:lla nullidade, ll convindo, para 
mais clareza e regularidade, que se fação duas 
apurações, incluindo-se n'urna os votos dos pri
meiros dos ditos ebttores e n'outra os dos se· 
guu:.ios, ord~no a vossas 1r.ercés que procPdào 
u~sta conf<Jrmidade. E porque na \'illa uo Pll.o· 
d'A.lho, além da aleiçiio que alli se ft:z na res
pectiva matriz, >~J.!parece a acta .de uma outra 
que se diz ter sido feita n'uma casa particular, 
por eleitores tie differentes freguezias, sem forma· 
lidade alguma, e possa acor1teeer que tenha sido 
remettida a essa eamara a cópia de tal ac~a, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01 /20 15 15:04- Página 10 de 24 

SESSÁO EM 13 DE JULHO DE 1846 153 
detsrmino a vossas mercês que não iocluão os 
votos que elh contiver em nenbumn das referidas 
apurações geraes; ~owaodo-os, porém em sepuatlo 
e mencionando-os no fim da acta geral, que, com 
túdos 011 documentos relativos a este n~gocio, 
deverá ser levada ao senado, a quem compete o 
seu cuohecimento e decisão. - Deos guarde a 
vossas mercês. 

« Palacio de Pernnmbuco, 19 de Junho de 1846, 
-Antonio Pinto Chichorro da Ga.ma. - Srs. 
presidente e vereadures da camara municipal 
desta cidade. » 

Além distú, senhores, oràeoúil á camara mu· 
nicipal que feita a apuração geral, lhe enviasse 
a11 lh;tas que deviào ser remettidlis ao governo, 
assim como todas as setas, documentos e re
presentações, que dissessem respeito á eleiçõ.o l 
Que precaução l Eis o documento que o prova 
( U): 

11 CoP.víndo que o resultado da apuração geral 
doa votos para dous ijenadoras por est_a provineia 
seja transmittido ao governo 1mper11AI com a 
maior brevidad~ e segurança, ordeno_ a vos;;as 
merces, de coofornlidude do que dispotl o SI 10 
d•> cap. 9• das instrucções de 26 de Março de 
1824, que logo que se conclua a dita_ apuruçào, 
me enviem a lista de que trata o SI <J• do cap. 
8• das me!>mas instrucçõel!, e toda a correspQn
dencia relativa a este objecto , afim de lhes 
dar o indicado destino.-Deos guarde a vossas 
mercés. 

« Palacio dll Pernambuco, 20 de Junho de 1846. 
- Antonio Pinto Chicnorro da. Gama. - Srs. 
presidente e vt>readore» da camara municipal desta 
cidade. » 

Ora, um presidente de provincia, candidato_, 
devia se importu cvm estas causas? Que CUI· 
dado I Não pediria a ilec~ncia que esttl senbvr, 

·tendo imposto á força uma chapa á província dó 
P ern11mbuco, e ~endo candidato , não tonHLsse 
estas medidas? Mas aquelle senhor tinha uma 
missão muito difficultosa. Todos conhecem s 
província de Pernambuco; era preciso muita força 
para qutl puclessent vencer candidatos .,stranhos 
a mesma provinc1a, que abunda de tantas illus
trações. Os nobres deputados sabem que ·~uando 
algum empregado ~xi::;te na provmcia de Par
nawbuco natural d"' oatrt~. provwcu1, t~en1pre 
uma opposição s~ levanta contra elle ; assim 
b.a praticado o partido a que pertence o nobre 
deputado. 

.b:u direi aos nobres deputados que têm toda a 
uzão em defenderem este presidentll ; eu lhes 
dou o direito, confesso que deve1n orna l-o ~e 
fióres, elevar-lhe e::~t~ttuas; ma:~ a conservaçao 
deU& por maneira alguma pódtl ser justificada 
pela razi.o, pelo interesse publico, quandv se dào 
f11ctos tão graves, quando a força moral dessa 
admini<'tr~çáo está inteiramente perd1da, como eu 
acabei de demonstrar á vista de factos inauditos, 
e quando outros factos não houvessem, bast~va 
o president<l da província ser chefe de partido 
para nãu poder promover bem os interesses pu
blicas. 

O SR. LOPES NETTO : - Tudo isto terá res
posta. 

O Sa. FErdl.AZ: -Sr. presi•lente, o outro fim 
do req uerimentv <.lo nobra deput;ldO foi dar al
gumas at.finet:llas em alguns membros Jo mh .. Is
terio. Isto se conhece á vista do ~eu propno 
discurso. Em que se fundou o nobre deputado 
para suppôr que o gabiuete actual se achava 
dividido 'l No seguinte facto : o Me,.ca.ntil c~ua 
de um modo sobre a conciliação, o Tempo de 
outro ; logo, ba divergen,eia, porque se são ao1bos 
ministeriaes no ponto o mais cardeal. como e:stão 
em opposição ? 

Fundou-se ainda o nobre deputado para atacar 
o gabiuete na impossibilidade de levar-:;e a effeiLo 

TO:WO 11 

o systema de conciliação, como é definido· pelo 
actual mini~terio. Estas e outras censuras se 
assoalhão por toda a parta, de outros recursos 
se tem lançado mão, e até 86 diz que um dos 
ministro8 quer sacrificar todos os interesses gerl\es 
aos interesses de P~rnambuco, e especi11lmente 
aos de sua tamilia. 

Senhores, cu direi aos nobres deputados que 
a sua opposiçào deve ser clara, que esta guerra 
de alfinetes não é guerra leal. Se os nobres 
deputados têm receio do ministerio, usem dos 
meios pa.rl"imentare:;, porque estas alfinetadas não 
valem nada. Se os nobres deputados têm um 
partido forte, como receiarem peli\ sua causa ? 
~e os nobres deputado~ têm convicçúes, como 
receiarem que o mini~terio não r.:speite e~aaa 
convicções '1 Se os nobres deputados têm jus
tiça, como rtlceiar!lm que ella não triumphe 
sempre? Mas os nobres deputados desde o auno 
passado estão em uma posição dubia, sempre 
vac1lla11tes; ora qu.,rem lançar-se na opposição, 
ora recuào e se mostrâu minísteria~s, ora pa
recem em guerra viva com os gabinetes, ora se 
amainão e parecem viver em santa paz; ninguem 
os entende. Siiiào desta po~;ição <lubia. Acaso não 
podem os nobres deputados viver ~enã.o á sombra 
do governo, não podem fazer triumphtú 8\l:\S 
ídéas senão a sombra dú governo ? 

O ':>a . NuNEs MAcrano: -Nunca estivemos á 
sombra do governo para vencar eleições: vai isto 
a quem tocar. 

O Sa. FERB.A.Z : -Vejan\OS o procedimento do 
ministtldo a.:tual, Elspe.:1almente uo nobre ministro 
d .. faz~nüa . Póde- se dizer que o nobre ministro da 
Íli:Z:~nd;\ tenha qu., rido algum dia sacrificar os 
interess;;s gerae», os interesses da:; demais pro
vind .. s aos inter~::sses de Pernambuco, aos inte
rcss~s cte sua f<~milia? Ao contrario, tlesde H:l44 
ell•l tem dado aP maior~s mostras de cavallldrismo. 

O Sa. L. GA.MA:-Pdo que tem sido bastaute 
insultado pelos jornaes. 

O 8R. FERRAZ:-Era pos:;ivel, Sr. president~, 
que uma proviucia que ten1 até hoje dado tantas 
provao; d~ ca valt.eir1:smo, mostrado tanta pru
dencia e tanta abnega.çao, que mandou para a 
sua província um pr~si,jeote tão avesso aos seus, 
que f,d, para bem dizer, o mimo o meis pre
ciusú que podJil.o os nobres deputados obt~r, 
possa por ventura querer sacrificar 011 intereat~es 
geraes do in1p11rio .e (JS iuteress<:s de Pernam
buco ? Ceno que não. 

Vamos ao notlrtJ w•nistro do imperío. Senhores, 
os nobres deputados hão de rtlconu~cer um facto, 
e ó que o uobte deputa:io n1inistro do imperio, 
como presi<iente de Pern11mbuco, qualificou o seu 
partido dt~ an.uchico. Eis-aqui uma circular, as
s,gu".J.u. pelo nobre deputado chefe de pnlicia de 
P.:ruambuco, e por outr•> deputado pela mesma 
provJOcia, o Sr. Peixoto de Brito, púla qual esta 
propo:;içào é plenam~nte provada. Ad assigna
tun.s são proprias, podem ser r11conhecidas (li 
um trecho da circutar):-0 Sr. Ernesto, quando 
ministro da corôa, quando lutav11.mos neste• prO· 
vincia com immeusas difticuldades, creadas t>elo 
delegado então do governo o Sr. Joaquim Mar· 
celliuo de Britú, que caluumiosamente apresen
tava aos oUws do governo impenal o partido da 
praia como anarch1sta, uuuca deixou, etc. 

0 Sa. AFFONSO FERREIU:-.Apoiado. 
O Sa. NuN&s lúc:a:Aoo:-Apoiado. apoiado. 
O Sa. FERR.U,-Ora, p.:>is, o partido dos nobres 

deputados ó reputado pelo nobre ministro dv 
imperio como anarchista, entretanto o partido dos 
Ilobres deputad"s não tem soffrido a menor of
ftlnsa do nobre ministro do imperio. O nobre 
deputado que me dll o apoiado daquelle lado, 
que é chefe de policia de Pernambuco. eutreLanw 

20 
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continúa em um emprego de eonli.Bnça, no seu 
lugar de chefe de policia, apE:Zar do Sr. ministro 
do irnperio quando ua presidencia de Ptlrnar••buco 
o julgar ponco azado para uma tão importante 
commissão, e de modo que pedio ou a sua ou a 
demissão do nobre àeputado de chefe <le policia. 
Além disto, tQdas a'l cou~as têm sido feitas ao 
paltadar dos nobres deputados, e com·• pois dizem 
os nobres deputados que se quer sacti!ic .. r os 
interesses geraes aos interesses da provmcia? 

Ain.:ia ha um outro facto mais signifi.c:ltivo que 
apresentarei em prvva do que disse. 03 nobre; 
deputados sabem muito bem que o delegado d<> 
Bonito, no tempo do Sr. Mucellino de Brito, pela 
accusaçiio de ter comrnandudo um bando de si
carios, com o fi.m de assassinar o juiz de direito 
da comarca, foi demittido pelo Sr. Marcellino de 
Brito. Este individuo Rcaba de ser reeonduzido 
no cargo de jui2: municipal do mesmo lugar, e 
isto depois dvs assas,inatos do capitão F~ijó e do 
n1ajor André Barbosa e de outros membr•.JS do 
partido da ordem, e na occ,•sião em que e~tá. 
sitiado no seu engenho o tentmte-corouel Be· 
zerra por ter id•> votar no cabo. Depois de tantas 
mortes, um juiz municipal, que na qualidade de 
delegado c<>mmandou· um bando de stcarios para 
insultar, senão para assassinar, o juiz de <.~ireito 
respectivo, e~te juiz municipal fo1 reconduúd•> 
para o mesmo lugar li Isto P•>r ventura importar.i 
uma opposição da parte do gabinete ao partido 
do nobre deputado? De certo qtle não; para qu.e 
pois estas alfinetadas 1 

O Sa. URBANO:- Ninguem fallou aqui nestas 
co usas. 

O Sa. FEaat.z:-Sr. presidente, agora tocarei 
no to pico da conciliação; este topico pertence 
mais ao nobre deputado que se domina- ..\ris
tippo.-

O Sa. L. G.w.\ ·-Para aqui não, desafio-o para 
a imprensa. 

O Sa. FEBRAz:-Eu quero atribuna, não com 
receio da imprensa : já. tive uma polemica pela 
imprensa com o nobre deputado, e uão hei medo 
de suas ameaças .... 

Sr. prestdente, P.U admiro como o nobre depu· 
tado náo seja partidario do systema de couciliaç!io 
e concordia. 

O Sa. L. GAlti:A.:-Sou até.certo ponto. 
O Sa. FERRAZ:-Os seus habitas, os seus cos

tumes, a sua profissão •) exigia. (Apoiados.) A sua. 
missão neste munJo é de p11z. Os sagrados canout:s 
prolnuem dtl maneira a mais posittva e rigorosa 
que os sacerdott<s s~ envolv:io em qua.,squer 
dissensões que sejiio avess •s á:~ iJéas de paz e 
concordia, inhibem inteiramente que um sacerdote 
sirva tle tiç:io da discordia .•.. 

O Sa L. G.uu.:-Qllero conciliação, mas não 
em baç:1della. 

O SR. FERBAZ:-Os sagra•ios canones probibem 
tudo quando póde trazer o derramamento de 
sangue. Aquelle~ que não quere•u o systema da 
jnstiça e da conc1liaçào, que querem e:itrear 
caminhos de sangue para alcançarem a sua re-
eleição.... · 

O Sa. D. MANOEL:-Apoiado I vá dizendo. 
O Sa. L. G.ut.\ : -Eu não quero ser emba

çado. 
O SR. PREsU>.&NTE:-Attenção I 
O SR. FERRAZ:-Eu pediria ao nobr9 deputado 

que tieguisse o exemplo do celebre Lamourette ; 
elle foi o autor de uma concordia entre os 
membros de uma assembléa franceza, e apezar 
de ter essa concordia sido de pouca duuçaio, 
provou que \inba . as . melhores intenções, que 
conhecia perfeitamente as suas obrigações, e seu 

nome ficou sempre escripto no catalogo das 
pe~soas pacificas, dos homens amigos d!l paz e 
da humanidade : seus actos e<ltiverãv de harmonia 
com os habitos de sua profi.ssiio. 

Qual o fim, Sr. presidenw, de o nobre deputado 
qut~rer a persegtli,.ão. de querer que jazamos no 
iuferno da tyrannia e do despotismo desses b~chás 
que f~ão enviados em diversas épocas para as 
províncias, e que ainda uellas existem 1 Abalámos 
por v<Jntura al~um dia a Stlgurança publica'! 
1Apoiadus.) Pegámos em anuas contra as liber· 
dat!es Jo pa1z, contra o syeLema monarchíco '/ 
(Apoiados.) Por certo que mio; e como o nobre 
deputado, transviaudo-se inteiramente do ca
minho que sempre seguío, do caminho da paz, 
nos quer lançar em um inferno horrível, ou 
quer nos votllr a um purgatorio eterno'! Quer 
que o paiz sempre e~teja dividido em dous 
c~mpos inunigos, que lute com uma guerra crua e 
até sanguinolenta, que se repitãu todas as scenas 
horrorosas por que passarão as Alagóas e outras 
províncias 't... Quer que os partidos se exter
mintJtlll, se destruão I E quando um ministerio 
apresenta a bandeira d~t jut~tiça e da conciliação, 
é o nobre deputado que qutlr a gutlrra, é o sacer· 
dote que conspira contra a paz, contra a con
Ct>rdia I I 

O Sa. LoPEs DA. GAMA : - Eu me retiro, Sr. 
presidente, para não continuar a ser insultado. 

O Sa. PRESIDENTE diz alguDlas palavras que não 
ouvimos por causa do grande susurro que reina 
na sala. 

(O Sr. Lopes da Gama retira.-.çe, di.:endo ao 
orador : - Veio bem ensaiado. ) 

O Sa. FERRAZ : - Ensaiado anda S<!mpre o 
nobre deputado. 

O Sa. PRESIDENTE : - Peço ao nobre deputado · 
que se não apart~ do objecto da di~cussiio, e devo· 
lbc notar que igual recommendação fiz ao Sr. 
Urbano. 

O Sa. FERRAZ : - Eu vou attender ao que V. 
Ex. me diz. 

Eu pedinli por ultimo ao nobre deputado pelas 
Alagóas que abandone e~;se nome de Aristippo que 
tomou em seus escriptos, em que préga contra o 
systema da concordia, porque póde-lhe alguem 
applicar aquelle verso d~ H ·> racio : 
Omnis Aristippum decuit colCJr, et status, et res. 

Senhores, o nobre deputado autor do r•:queri
lllento ha de me permitt1r que d•ga alguma cousa 
ain .Ja gobre o topic" da eleição, que faz o objccto do 
meu addttamento. Em primetro lugar, peço-lhe 
licença para o combater com o~ s•ms proprios prin
cípios, princípios dignos de letras de ouro, de serem 
gravados nas tliboa- d~ cidreira de qU·l se t<ervião 
os autigos romanos. Disse o nobre deputado, e 
•> li ha pouco em un1 dos seus discursos, e o 
lerei de novo (UJ : 

« O que vemos, Sr. presidente? Vemos a 
eleição de senadores feita em todas a>~ províncias 
por mera com missão e designação do governo, de 
maneira que o lugar de senador já. náo pertence 
hoj" ás pess,>as que go2:ão da estima e dQ respeito 
da sua província; perten.:e a "lguns cortezàos que 
vivem rtl!acionados e id~ntifi.cados por intere•se 
com aquelles que tomarão contt. e arrogárão·se o 
mando do imperio. Vemos cada presidente de 
província eleger-se deputado, e ele~er a todos que 
elle quer, e a•) depois diZ·Sil: -E' opinião pu·
blica de que elle g"2:a . - Opinião publica. tão 
fraca, <{Ue logo que elle lar~a a presidencia é o 
primeiro que apparece derrotado. » 

Mais adiante air.da o nobre deputado diz (U) : 
« O poder legislativo está. :nteiramente nullifl· 

cado; porque o que representa hoje a camara 
dos deputados? DE>putados eleitos quasi todos 
sob a;; íuftuencias do governo. O senado, se-
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nbore!'l, estâ-se recompondo de novo, e recom
pondo-se somente de peso;oas residentes lá na 
córte : de mandra que se continúa esta marcha, 
daqu.i a pouco t~mpo se poderá dizer qua o 
S<'nado já não :representa a expressão do paiz ; 
porque para qu., elle a repre.;entasse- seria pre· 
ciso que repres~:<ntasse os interesses locaes das 
di!l"erentes provindas ; mas homens que não sao 
nas provindas co11hecidos, qu.~ não têm relações, 
como as podem representar. 

Até aqui o Sr. Urbano. 
• Ei~ as convicç§es do nobre deputado, eis a ver
aadetra expressao dos sentimentos de F.ua alma, 
e o que, Sr. presidente, n3o obstante isto, vimos 
nós ll •ls ta ultima eleição 1 R"commendárào-se dous 
cqndidatos, lançando mão de um meio fóra de 
todas as regras parlament11res par•l vencer-se a 
repugnancia. quasi unanime da província em re
ceber candidatos estranhos, 'lUe não represent-•viio 
os seus interesses, não relacionados, não conhe 
cidos dos eleitores, lançou-se mão do nome augusto 
da pessoa inviolavel... , 

VARios SENHORES dão apartes que não ouvi
mos. 
. O Sa. FE~RAZ:-Sim, senhores, já com as voss11s 

Circulares, Jll. com 11s cartas dos vossos directores 
e co ·religionarios, isto se prova. Eis as exprolssões: 
-Esta candidatura. é promovida por te~minantes 
vontade, e bem pronunciada, do imperador .-Se 
os nobres deput.ados qnerem, eu me comprometlo 
a apresentar o autograpbo ; mando-o buscar, e o 
editor que publicou esta carta desafiou a que o 
dllstnentissem, e promettau, logo que o quizessem, 
produzir o autographo ; e não foi nem podia ser 
contestado. 

U:~ot Sa. DEl'UTADO: -Mande buscar o auto
grapho. 

O SR. .F:ERRU: -Eu pe~o que se transcreva o 
que vou ler (U): 

« Illm. amig() e senhor.-0 unico objecto desta 
é procurar s eu eUipenho em favor da ea.nuidatura 
do .:lesembargador Ernest•l Ferreira Fra.açs, a que 
eu e os nossos amigos Urbano e Nunes Machado 
não nos podemos dtJixar de comprometter á vista 
das cartas do Sr. José Carlos, e da convicção 
em que estamos de que-esta candidatura é pro
movida por terminante vontade e bem pronunciada 
do imperadnr. -· ·V. S. poderá com <18 !llais amigos 
dessa apreciar a posição em que nos collocamos 
ace-rca deste negocio, e não custará perceber que 
uma vez admitt1da, muito mal ficaremos aqui, ou 
o nosso partido lá, ::~e não fõr ellr.. lev>lda a efteito. 
E11 nesttõ occasião escrevo \<Jnga. eartll. ao nosso 
amigo Ca<JtaDo Alves de Souza, e a varios outros 
amigos, e a elles peço que as fação mostrar a 
V. $. e a todos, não sendo possível escrever 
muitas cartas com a mesma extensão. Cllncluo, 
pois, rogando a V. S. qu~oira fazer-me mais este 
iavor, e dar·me mais uma prova da amh:l\de que 
me consagra admJttindo o meu pensamentiJ a 
favor da candidatura do desembargador Ernesto, 
com o qua me persuado que dara-um passo 
político de muita conveniencia para o nosso par
tido,-e ao me11mo tempo empenhará toda a gra
tidilo de.:te que se preza ser de V. S. aff~ctuoso 
patrício, e 1iel amigv obrigadissímo. -Jose Mar
tini<zno de Alencar .. » 

Eis-aqui, Sr. presidente, os nobres deputados 
sacrificando os seus principio&, as suas convicções 
á vontade do governo, e qual a razão? 

O Sa. LoPES NETT0:-0 nobre deputado fica 
obrigado a apresentar o autographo. 

O Sa. FEBBAZ:-0 nobre deputado sabe que eu 
arrisco pelos meus amigos tudo quanto posso, e 
o nobre deputado tem umo. prova disto, quando 
ba pouco temP<J eu o defendi. Mas, senhores, os 

nobres deputados para acobertar Assa contradlcção, 
para vencerem a repugnancia da província, contra 
taes candi<latos, até >lm s eus periodicos cbegavão 
a dizer que n ão havia em Pernambuco seis 
homens iguaes em merecimento áquelles que se 
apresenta vão. 

O SR. LoPE~ NETTO: -Nós não o dissemos. 
O SR. Fl>:RRAZ:-Eu entendo que as suas folhas 

não escrevem. senão aquillo que os nobres depu
tarlos querem, o Diario Novo r> disse, e não o 
fez sem fiu1 e ,;em receber orde01 . 

Para vencer essa repugnancia ainda lançárão 
mão de outro recurso, despr.,sárão as illt1strações 
do seu partido, e prEencherã ' 11 lis ta com nomes 
obscuros, como o de um Sr. Barbosa, etc. 

O SR. LoPEs NET'l:o :-0 Sr. Barbosa é muito 
digno. 

O SR. F~ma.o.z:-Eu tenho um documento que 
prova o contrsdo, e este documento é tirado de 
um cartorio crime. 

O SR. LoPES NETTo: - O nobre deputado 
não d~ve repetir calumnias contra um cidadiio 
respeitavel: todos nós estamos sujeitos á male· 
dicencia . 

o SB. 
cumento 
ereto de 
morte. 

FERRAZ: -Que? calumnia I Els o do
(mostrando um impresso): é o de
commutação de pdna por crime de 

Eis pois os nobres deputados na posição a mais 
tristij para servirem ao governo ; tudo sacrificando 
para viverem á sua sombra. 

Fallou o nobre deputado o Sr. Urbano, em 
immoralidade de jornaes. Perdôe-me o nobre de· 
pulado que lhe applique nesta occasião aq11ellas 
p•tlavras de Juvenal-Quis tullerit Gr~cchos de 
sedicione guoerentes I 

Os nobres deputlldos podem fallar em immora
lidade de joraaes? Os seus jornaes o que não têm 
feito? E~quecem-se .las Vesperas Sicilianas, do 
Pitiá ••. todas estas immu.ndas porcarias com que 
elles enxovalhavão os cidadãos mais bontastos, 
os mais respeitaveis t 

Sr. presidente, o :~obre deputado ainda fallou 
em immoralidade de partidvs . Eu não posso p.:tr 
maneira alguma deixar em opposição ao nobre 
depu~ado d~ lançar· mão nesta occasião de uma 
autoridade respeitavel, e é o mesmo nobre depu
tado pelas Alagóas que se senta nos bancos dos 
nobres deputaJos. Qulllquer que seja a intima 
alliaoça em 1U& o nobre deputado pelas Alagóas 
"Viva com os nobres dtlputados, alliança tão forte 
que se póde compar .. r áquella que hou'Ve na 
Ito~lia entre Jano e Saturno, que era symbolisada 
com duas caru· em todas as moedas c11nbadas 
no reino de Jano, é com o nobre dep'ltado pelas 
Alag6as qu., póde defender a moralidade dos 
advPrsarios dos nobres deputados, é com os seus 
escriptos, com as &uas proprias expressões; das 
quafls já hoje fiz mençiio. E' a e!le que eu nesta 
parte ~ntrego o nobre deputado. 

Fallárão os nobres deputados em immoralidade 
dos homens que pertencem ao partido que lhes é 
oppo11to. O nobre deputado, meu amigll, o Sr. Lopes 
Netto, foi tão injusto c.:lm os seus adversa.rios em 
outra occasiãa, que eu não pude deixar de admi
rar-me do seu procedimento. Não vê o nobre 
aeputado que não póde ser crido assacando taes 
defeitos a homens conhecidos nesta camara e nesta 
córte, . homens que occupárão eminentes lugares 
na soc1edade f Nós todos conhecemos esse homem; 
e podemos crer no que diz o nobre deputado ? 

O Sa. Lop.Es NETTo:-Não me empreste pensa
mentos que não tive ; lêa o meu discurso : não 
me calumnie. 

O Sa. F.ERuz:-0 nobre deputado sabe multo 
bem dar valor a palavra calnmnia; peço: lhe que 
a retire. 
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O Sa. LoPES NETTo:-Não me attribua aquillo 

que eu não disse. 
O SR. FERRAZ:-A camara toda ouvio: o nobre 

deputudo fsllou em geral, não fez distineção 
alguma, e oecupou-se especialmente do~ que oc
cuoárão o lugar de presidente de sua. pr<wincia. 

Sr. presidente, o nobre deputado, o Sr. Urbano, 
considerou uma immoralidade, um acto que não 
está fóra das regra!'!, o de se achar um cidadão 
que redigia uma destas folhas pequenas da pro
víncia de PErnambuco li!!ado com o partido que 
lhe era avesso, e porque? Porq11e era republicano. 
Eu vejo-me inteiramente embaraçado quando 
disputo certas materias. Eu li que um philosopho 
queria antf's viver cum um tigre do que com um 
atheu, mais não ouvi ain.la uinguem preferir 
viver entre tigres antes do que unir-se con1 repu
blicano ; pelo contrario, o ~>obre d~putado parece· 
me qne até pr~sta vassalagem a homens que 
taes opiniões profes-;ão com afinco, e que fazem 
praça de professai-as, e de sua persever~nça ..• 

O Sn. NuNES !lhcHADo:-ApoiaJo: que diffMença 
não vai da morali•1ade de uns para com outros'? 

O Sn. FERRAZ:-Per.ioe-me pois o nobre depu
tado que dq:~a que não vai de accordo com seus 
princípios, dizeudo o nobre deputado que este 
homem tinha prégado as idéas mais democraticas, 
e que pelo facto uni co de se achar elle: li gaJo n 
SllUS adversarios, são estes immora!Js. E o que 
tem ser flfmocrata para não defender bem uma 
causa? O que tem um'' CI'U~a com oulra? E se 
tal liga é immoral. como os nobres deputacios se 
achào ligados com homens que sempre professárào 
iguae~ opiniões, e que por muitas veus têm 
te11tado realisar por meio das armas? tApc.iados.) 
N~gào isto? 

O SR. LoPES NETTo,-Por exemplo, a federação 
já e já prégada no E-:ho de Olinda •.. 

O SR. FERRAZ:-Eu digo que é uma pura ca
lumnia isto que o nobre deputado diz, e o faço 
pelo exemplo que ha pouco deu-me. 

Mas, Sr. presidentEC>, o facto de EC>ste homem ter 
deixado de escrevez nesse sentido, depois que se 
uuio aos adversarios dos nobres deputados, não 
é uma prova evide11te de que os homens politicos 
que d6fendo não partilhão \aes idéas, nem appro
várão as doutrinas desses esi:riptos? Por certo 
que o é. 

Senhores, vamos ao que diz respeito MS crimes 
que têm servido até hoje de castello forte aos 
nobres deputados. 

Eu peço ao nobre deputado que compare os 
crimes commettidos desde a po"se do seu eoll~p;a 
chefe de policia de Pernambuco até a chfgada 
do Sr. Ch1ehorro, e do Sr. Cbichorro para adiante. 
Eu peço ao nobre deputado que combine isto; 
e tambem peço que refticta que se póde dizer 
igualmente que o p:utidc que estava debaixo lan
çava. mão de todos os meios para derrubar us seus 
adversarios e desaeredital-os, e que mal occupou 
as posições officiaes tornou-se pacifico , e os 
crimes diminuirão •••• 

O Sa. NUNES MACHADO :-A dlfferença é multo 
grande. 

O Sa. FERRAZ:- Mas que de as provas Y Não 
consta que as partes de policia fossem impressas 
durante. a actual administração. 

Sr. presidente, tambem fallou-se em furtos de 
escravos. O que eu posso asseverar ã casa é 
que esta accusação tem servido de pretexto para 
continuas buscas lllegaes, para contínuos cercos 
da casss, para visitas domiciliarias que no centro 
da província de Pernambuco se fazem a miudo 
emflm de um motivo, de um pretexto para perse: 
guiçãc. e tem sido a arma das eleições. Ha 
pouco tempo esteve em cerco a casa do Sr. tenente
coronel Bezerra no Bonito. 

0 S&. AFFONSO FERREIRA : -0 facto é que OS 
crimes têm diminuído. 

O SR. FERRAZ:- E11 peçn aos nobres deputados 
que refl.ictão que póJe este argumentu recahir 
cnntra ns nobres deput:ldüs ... Porque diminuirão? 
Talvez p0r que o partido dos nobrAs deputados 
est~ja satisfeito occupando as posições, e assim 
mats pactfico .... 

Senhora,;, vamos agora a outro ponto para o 
qual ü nobre depubtdo o Sr. Lopes Netto me 
desafiou, e. é u~ africanos do porto de Gat
lml;as. 

Qual foi a providencia tomada pelo governo ? 
Forão der01ttidos (dirão) os autores do crime. A 
demissão foi pedida por elles. 
~ SE<. AFFONso F,;RREIRA. :-F o i solicitada por 

mun. 
O Sa. FERRAZ :-Estou inf.;,rmaJo de que houve 

o pedido. Pois bem: diga-me o nobre deputado : 
Qual era e é o delegado de policia desse lugar? 
Era e é o irmão d,•quelles que erão indigitados 
como autores d•l crime; e o que poderia portanto 
dell~ esperar? Quaes as p~ovidencias que se derão 
contra a morte do infeliz piloto ou me~tre do 
barco que conduziu os africanos? 

UM SR. DEPUTADO : -E' falso, não houve 
mortes. 

O SR. FERRAZ: -Todas as folhas publicas, 
todas as carta~ particulares o asseverão, e que 
seu corpo foi achr1d') já ao todo de~ligumdo em 
uma praia. O nobra deputado não vai muito bem 
ne~tP. negocio, porque em iudo isto estiverão 
envolvidos parentes seus. 

UM Sa, DEPUTADO :-Fiz o que não faria o 
senlwr ... E11 os mandei procestiar, o que talvez 
não fizes;;e o nobre deputado. 

O Sn. FERRAZ:- Por certo.... e não preciso 
dos elogios du nobre deputado ; como magistrado, 
em todos os lugares que tenho occupado, minha 
consciencia não me accusa de ter-me havido mal 
e contra os meus deveres. Sirvo actulllmente 
nesta cOrte, e o seu testemunho invoco.... A 
minha missão é nobre, é defender aos amigos 
políticos ausentes. Rqui continuadamento Recu
sados sobre fal;;os fundamentos, aqui inteiramente 
injuriados de um modo descommunal: não é 
generosidade tratar assim os seus adversarios 
políticos. 

Senhores, a generosidade dos nobres deputados 
foi tal, que expellirão desta casa seus adver· 
sarlos, e até se nep:árão a dar assento a. este 
quinto supplente de Pernambuco, o Sr. visconde 
de Goyanna; quorem estar sós, não querem 
ser contrariados e combatidos em suas injustas 
accusações. 

O Sa. LoPES NETTO:- Está enganado. 
O SR. FERRAz:-Eu offereci á ca11a o meu re· 

querimento, elle é necet~sario para podermos 
ajuiur desta eleição. Eu peço á casa que preste 
o seu apoio a este requerimento, e em remate 
repetirei o que disse : se a decisão dos jurados 
Coi justa. o Sr. Chichorro não póde continuar 
na presidenci11 da província d{:l Pernambuco ; se 
foi injusta, ella denuncia a q1lebra e perda de 
força moral, produz a perda total dessa força, 
desse respeito tão indíspensavel a uma boa admi· 
nistraçào. 

Repetirei ainda que um individuo, chefe de 
partido, não póde bem administrar uma pro· 
vincia, porque de necessidade ha de ser parcial, 
porque ha de promover os interesses e n satisfação 
dos proprios caprichos do seu partido. 

Repetirei por ultimo que um individuo que 
impõe á fl)rça uma lista de senadores á província 
que administra, nomes repellidos polo bom senso, 
pela opinião geral da provincia, e que trabalha 
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polo seu co'l'lpleto triumpbo, necessariamt~rite ha 
de comprometter a sua autoridade, ha de ••• 

O Sa. L. NETTv:- E' um insulto que os nobres 
deputados fazem ao:; candidatos. 

O St<. FE~>tu.z:- ..• fa2.er promes:;as, transac
çõ~s, a.dquinr affeições e inimizades, e portanto ... 

O Sa. L. NETTo:- Está enganado. 
O Sa. FERRAZ : - ... é impossivel que um 

homem tal pos:;a continuar a presidir uma pro
vincia. 

O Sa. L. NETTo:- Prove que o Sr. Chichorro 
transigisse, praticasse estes actos. 

O SR. FERRAZ: -Hei de votar pelo meu addi· 
tameuto, e contra o requerimento do nobre 
deputado. 

Fica a discussão adiada pelr& hora. 

TERCEIRA DI SCUtiSÃO DA. LEI DO ORÇAMENTO 

Entra em terceira discussão o projecto de lei 
do orçan:ento, e são apoiadas as seguintes emen
das: 

« Art . l,n Ao S) 15. Escolas de medicin~. 
acerescente-se - 4:000SOOO para compra de instru
mentos cirurgicos. 

(( o governo mandará levantar a planta e 
proceder ao orçamento d& um editicio para a 
escola de met!icina da côrte. 

cc Capella imperial. Ao art. 2• $ 10. - Dimi
nua-se a quantia de 10:0008000. 

cc Sl 15. Casa de correcçá'). Em lugar de 
SS:OUOHOOO,- diga-se 60:000$000. 

<< § 16. Presos pobres. Em lugar de 25:000$000, 
- diga-se 20:0008000. 

<< Art. 3• Si 6. o - Em .lugar de calcular-se o 
Cllmbio a 25, seja calculado a 26, e faça-se na 
verba o corupetentd abatimento. -Souza França.. 
- Macha.do de Oliveira.- .1. M. Wanderley. » 

« O gov~rno fica autorisado para aposentar os 
magistrados, que forem membros do conselho 
d'estado, concedendo-lhes todos os seus vencimen
tos, ou parte delles, conforme os annos de serviço. 

a Cada conselheiro, membro do supremo tribunal 
de justi<;a, perceberá dolsde já, além dos seus or
denados, mais oitoceutos mil réis de gratificação. 

« A despeza com os cabidos, e material das 
catbedraes do imperio, fica a cargo dos cofres 
geraés. -Altere-se a verba respectiva. -Moura 
Magalh5.es. » 

« Ao Si 2.•- Em lugar ue 14:3008, diga- se 
14:700S, ficando elevlldo o ordenado do thesoureiro 
pagador a 2:0008, em lugar de 1:6008, que ora 
percebe. 

" Ao Sl 36. Em lugar de 32:0008, diga-se 42:0008, 
sendo 10:0008. para compra de mil cavallos para 
montar o 4• regimento de cavaUaria. ultimamente 
creado. 

11 Ao Si 14. Diga-se-elevando-se a 3008, o or
denado dos 11manuenses, em lugar de 1448. -
Getulio. - Oli11eira Lisboa.- Coelho.» 

« Continua o credito concedido pelo art. 48 da 
lei n. 369 de 18 de Setewbro de 1845 em beneficio 
da colonisação. 

« Accrescente·se mais cem contos de réis para 
o mesmo fim. Salva a redacção. - Rodrig'IM!s dos 
Santos. » 

« Dos creditos votados para a colonisação, 
appliquem-se, desde já, dez contos de réis para 
fornecimento de sementes, e plantas á colonia de 
Petropolis.- Rodrigues dos Santos . » 

« Supprima se o imposto de 4S sobre cavallos, 
e bestas, que eutrão na cidade do Rio de Janeiro. 
- Rodrigues dos Santos. » 

ex Ao § 7o do arL. 6.• - Accrescente-se -
ficando elevado o ordenado do porteiro do arcl>.ivo 

militar a oitocentos mil réis. Salva a redacção. -
Nunes Machado. » 

" Sub-emenda ao art. 7• SI 27. -Em lugar 
dP._ 180:000$, diga -se 150 :000$, sendo 20:0008 ap· 
plrcados para a continuação da obra da easa 
d'alfandega da cidade do Rio Grande. 
··~ .Camara dos deputadc.s, 13 de Julho de 1846. -
Vtetra da Cunha. » . 

" Sl 32. Imperial acad emia de medicina. 2 :000$. 
-Sala das sessões, 13 de Julho de 18413. - s. 
M eirelles. » 

« O governo na proxima sessão, apresentará 
hum quadro de todos os empregados do culto 
publico no imperio, e o orcamonto da despeza 
necessaria Jlara seu pagamento. Fica o mesmo 
governo autorisado para. no anno da presente lei 
supprir ás províncias designadas no art. 49 da lei 
n. 317 de 21 de Oulubro de 18!3, com metade das 
quantias no mesmo artigo marc;>das para cada. 
uma de!las ; supprimentos que s~rão applicados 
a? pagame[lto. dos em pregados do culto nas refe
ridas provmc1as. Salva a redacção. - J. M. 
Wanderley. » 

cc Cvm o pagamento a Manoel Joaquim de Santa 
Ann <~. , na fórma do decreto 11. Sl9 de 4 de Julho 
de 18!6, 1668700. -Silva Ferra;:. >> 

cc O governo contractará com a companhia dos 
paquetes de vapor as viagens na razão de 15 a 15 
dias.-Salva a redacção. -Rebouças . » 

« Se passar a emenda do Sr. Rebouças, diga
se. - Os paquetes de vapor entr<~.ráõ no porto da 
cidade da Parahyba do Norte, e abi se demoraráõ 
24 horas. 

« Em 13 de Julho de 1846. - Tosc~no de Brito. 
-Coelho Bastos. -Silva .Accaul!a. - .Ayre:; do 
Nascimento. - Dr. França Leite.» 

cc Emenda para ser collocada onde convier. -
Fica á cargo do thesouro geral a despeza com o 
culto publico do ionperio, inclusive os seminarios 
episcopaes, ficando as congruas dos parocbos 
elevadas a quatrocentos mil réis. -O deputado 
Pompeo. >> 

« Ao art. 22 que comtêrn 160:0008 para obras 
militares, se deduza a de 10:00011, para reparo e 
melhoramento do quartel de artilharia da cidade 
de Olinda, a qual quantia já foi decretada na lei 
do orçamento de, 18!1. - Salva a redacçiio. -
Carvalho Mendonça. -.R. Miranda. » 

u Com o pagamento dos soldos atrazados do ai· 
feres Francisco Garcia do; Souza Ramos, de Per
nambuco, pertencentes aos annos de 1827 a 11332. 
e já legalisados, e reconhecidos 1:210S. - Pam
plona.» 

« Com gratificações ao official-maior, e tres 
chefes de secção da secretaria da jusUça. sendo 
LOOOS para o primeiro, e 8008 para cada um dos 
segundos ; o bem assim 2,6()()11 para gratificações 
a qualquer official, ou a~nanuense, per serviço 
extracrdinario, como no ministerio dos estrun· 
geiros, 6 :0008. -Pamplona. » 

«Com o c.,ncerto do quartel do CearA. 6:000S. 
-Pamplona.» 

« Ewenda ao~ 35 do art. 9. o-Accrescenta-se ao 
paragrapho-ticando reduzido a 10 réis por braça 
quadrada de terreno diamantino o imposto de 30 
réis, estabelecido no art. 1• ~ 3o, e no art. 5• 
da lei n. 374 de 24o de Setembro de 1845. 

11 Paço da camara dos deputados, 13 de Julho 
de 18!6.-Herculano Ferreira Penna.- T. B. 
Ottoni.-J. A. Marinh.o.-A. T. àe Godoy.
T. A . de Alvarenga.-G. G~tulio M. Mendonça. 
-J. P. Dias dCI Carvalho. -Odorico Mendu. 
-S. àe Meirelles.-F. S. DitU da Motta.-Torres 
Homem.-Mello Franco.--J. Antdo.» 
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"Os juizes municipaea , Qn•1 tívert~m completado 

os seus quatro a nno.<, coutíDuJuáõ s servir os 
lugares Glll que} se .11cbarem. até q u.a lhes sejiio 
desig-,.adt>s snccessor~s. o qne se eutender~ <l~!lde 
jlL -Junqueira.u 

«A despeza decretada n'uml\ verbo, não pódA 
~e r f~ita son5o n es~a verba, e ui o eal o~tra.
Salva a redacçiío.-Junq~o~eira.» 

« Sub-emend~< n do Sr. :R.:bouças. -A p9.S$ar a 
emenda d.o Sr. Rebouças, os vapores tocará.õ na 
barril. de C~t1nguiba, e "h i demor~r-se-hilo 4S bons . 
-Sa\v&. a reàacção. -Silva .» 

u Addi tivo .\s d\spo>içõ~s ~tera~s.-0• empregados 
de Í!IZeflda, corrt~io , e ~tlfand"l::l de Sergipe, v~n 
cHRÕ d.eslie já, os mesm~s orden •dos. que os da<i 
Alagóas.-Satva 11. redacçiio. - Sillla.» 

« Miniaterío do im peri••· -Ao SI 21, diga se-in· 
c\uaive o augmento de 300$ de ordenado ao agen te 
do eorreil) da villa da J acobin~ n" provin cio. da. 
Balll.a.-Getulio., 

" Com a oonc:tuaão das obras do curso iuridico 
de Otinda, Je~ conto& de réís.~Lopes Netto.~ 

a Para gratificação dos directores d•s esc<'las 
de ID&dicina !lo Rio de Janeito e B~>hio. OOOS. 
-T. Gomes dos .Santos.» 

« O governo fies. nu;orisado a pagar ela 11 uanti& 
m areada para eurcieiNI findos, a J e 1:18\iSãOO. 
que &e deve de subsídios 11<> cidadão J ,laquitn J•>sé 
Barbosa, €X·depu.tndo pel~~o prov\ncía do Cearâ. 
-Salva a red,.eçào.- C. e Silva.-Ferreira de 
Cast~o. - Pamplona. - Pom~o. -Pei~Oic> de 
<~.lencar.-Pinto de Menàcmça.-Manoet Soares 
da Sil1)a Be:erra . -Secco.o 

« ArtiRO addit ivo para ser colluc~do onde con
vier.-Fica o govtm<> autorisado a despe nder 
corn a abertura da barra do ria Caará.-~ierim na 
província do .Rio Grande do N orte, até a quautia 
de dez contos do ràis. - Salva a red;tcçilo. 

«Sala dtts sessões , 18 de .f olho de 184S.- Fran
císco de QueirP:o C. Mat toso 4ea Cama,•a.n 

~ O colltglo de Pedro II. fica abMlvldo 
c\a divida em que astá com a Cazen<la publica, 
proveDiente da deoima de seus predios, e isento 
para o fu turo do pagament.o dea~e imposto., 

cr Paço da eamara doi deputados, 13 <te Julbo 
de 1816.-~lagalh.aes.» 

c As Colhas peti.odieaa nacioo~eR, ou estrangeira~, 
qualqu~r que seJa o ao.tt ror111ato, com supple
mell\0, ou sem ello, &vul<a~<, ou ernmasaadall, 
pllgará.õ desde jA, as naeiooaea de:r r6is de porte 
a i•mente JK>r cada uma, e as estraugeiras um 
par\ e •gu:.l a c que pagão aa oacionae>J, pela itn
portaci\o llOS di"l'eriOI piize~ . E~tll disposiçl\o não 
~ompreheode <lll folhetos en~adernados. an bro. 
ebados, e tica assim declarado o art. 186 do re
gulamento de 21 da D ezembro de 1814. 

« Paco da camar!l d oa deputados, 13 de Julho 
de 1846.-S. e Olib~ra.-J. Antâ"o.-..t!.maral.
Moura Ma.gt<llt.~s.-Rodrioue$ dos Santos.-T. 
.B. Olloni. - ,lfuni:r Barreto. -Ferrtira de Castro. 
-s. de Meírelles. -C . .b'a$Co~.--Ar.autt<z.-Mon
iardin.-Ayres ào Nascitnento.-.Affon&o Fer1·ei,.a . 
-Nunes Machndo.-Mende$ ®Cun1l.a .. -Ca>"l>alho. 
-Tatx~:rel Bcutos.-Canx:lho li Stl!>a. - Santo1 
Atmei<W. -F,·anco ae Sá. - Dr. Fran~'a Leite.
Godoy.- Ferreira Penna.- Dial ào M otta.
Ramiro.-Sil!>a . - Stcckl.i!r.- Pomplo.- Campo& 
MeUo.-T. A . de Alvarengo.-Ga'r?..io Pei~oto.
Jut'lq~iN.-Mella Franca.-Cartutlha Mendonca. 
-J. F . . souto.-0 padre Lop~s Gama.-Sctua 
Franco . o 

Emenda pau ser çollocada em 88U resp~ctivo 
paragrapbo: 

« Cap<'ltll imperial. -Onde di2 90:876a200, aeeres-

eente-~e- que serão di , tribuidos na !ótma se
g uinte: 

P!lra S monsenhnr~s a 1 :OOQ~ ..... . 
» 22 eon,,go~> a 1:~00$ • .. .. : ... ·-
n 16 cal'~lliies a 500S . ..•.•.•.••• 

Gratlti.caçõos a 2 reg~ntes a 60,, . •• . • 
:Oit~ ao con .. go prim~iro mestre de 

caremonia" Jo ~olio •........•.. . _ 
A 4 1Jle$lres du eer on> <>nia a 5QOS •• 
A 4 coofc,sores a -100S . •• .•. ••• •. .• 
A 2 tbesoureiros da sacris tia a .JOOS 
A l tllesour~iro das alfaia. . . .. .... . 
Ac:. seu ajudante •••.. . ••• .... ..•.. 
Ao cura •.• •••.. ••. .•.••• •..... • • .. . 
Ao confe~sor eo11dj utor •.•.•...•• _ .• 
A•1 the,;oureiw pag·tdor- . .•..••• _ .• 
Ao 11)\cri vilo . . ........... ... ...• ...• 
.\ 11 s otr istães a 150S ••.....•.. .•. . 
A 4, varrod.ues a UJGS . ••••••••••••• 
A 2 mass~iros a 150$ .••••• ••• •• ••. 
A 2 sineiros a 150S .• ••••••• • ••••• . • 
Ao armador .•...•••.. ..... ..... •. •• 
A<• prestes .... ·-· • .... •.. .••••. ••. • 
Ao a ndador .. •.••.•.••.•....• .• •. • . 
A 2 me:-tr~s d a ca.Della a 62r>S •.• .. . 
A 1 organeiro .... • ..... •.. ...•. ... -
A 2 orga11i•ta$ a 500S •••••.••.••••• 
A 27 musicas cantores .. . . ...... . . . 
A '.!! ditos instrume~ ti•tas .....• _ . . . 
Gratificação ao inspector da capella. 
Desp•z .. s de céra, gulsamsntos, la-

vagem de r oupa e eventuaes ••. 
Paramentos e obus .•. •••. . •. •.•.. . 

-Peixoto dlf .Alencar. » 

12:SOG$000 
26:4005000 
S:OOUSOOO 

120ROOO 

'iOO,SOOO 
2:000SOOO 
1:600$000 

S00$000 
7505000 
Wo50:10 
3005000 
150~000 
4.50$000 
2il0fi000 

1:650$000 
600$000 
0006000 
300SOOO 
300$000 
lOOSOOO 
80$000 

1:2008000 
4()()$000 

1:000,9000 
8:800$000 
5:0006000 

6ooaooo 
6:80011000 
9:1288200 ------

90:876$2\)() 

o SI". Fr<1no t•oo de Quélro>S : - Oomo 
deputado pela pro"Vincia do Rio Grande do Norte, 
eotenl!o do m~11 dever apresentar ã coosidetaçito 
da C'-Sa o seguinte artigo addltl v o, do qual pre
v~jo q11e grandes utilidades hito de re sultar nlo 
só à provi ucia, como tatnbern ao a cofres geraea. 

" A.Ttlg() additivo para se collocar onde con
vier: 

• Fie~ o governo autorlaado a desp<!nder com 
a abertura da barra do rio Ceará. M:erlm, 1u, 
provin;:ia do Rio Grande do Norte, até a quantia 
de dez e~nto• de réis. ~ 

Sr. preoidente, a proviucia do Rio Grande do 
Norlc ha mai3 de d,>ua ~nnoll eeti ~o!!reodo oa 
riRor~e da tarr1vel Rêcca. Provincl& criadora, 
aqu6lle~ de ~eus hobitantos quo outr'ora ae c:on
sideravilo ricos a viviio na abastança, aeblo·aa 
boi» Te clolli dl)s à ultima miaeria. 

Este horrível mal !requentem ente a eeomrr.atte & 
pro.-!neia, e betn aaeim as sua• vi~inbas PArabyba 
e c~art : er. tre taulo a Di v in& Provido.neia o>\ o 
condemnou to<la $ província do Rio Gran4e do 
Nurte a este ftageHo : po;lo contrario, o rico a 
f~rtil mun icipi o de Estremo: (banhado pelo rio 
Oeará-Meriul), em vez de sotrrer com as sêcca•, 
angme!lta nestr.s oeco~.siões a •o•• fertilidll.de: poia 
sendo todo o gBu terreno alagadiço, a !alta de 
chuvas e os ardores do sol que n'outroa lu l!:&r~a 
fazem c rneis estragos, n~lle produzem effeitos 
inteír;lmeute beneflcos. Portant.o, se conseguirmos 
fa~er cow lJUB os muntlmentos deste munioipio 
cheguem a difl'erentea lugares da provineia, tere
mol-a seguramente liv r11do doa horr<>r es da Come 
~em ser necessario rçcorrer aos adjntorios de 
fóra. Cnm os seu,; proprios recursos a proviocia 
&u m'ntt r!l, e ~e cofres geraea ticar4õ aJiivia dos 
doa s•pprimeutos que em taes occasí<lds coRtuQiàO 
fazer. 

Tudo o q ua produz e p6de prod•u:lr este f e r til 
muui<:ipio tem sido, Sr. presidente, atá h~>je comple
t.ameQte io»tU &o resto d& proviuGia em. oceuiô .. de 
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SPcca; porque se a conducção pelas estrBda, 
que, como é 'abido, entre nós se faz a costas 
de animaes, é em todos ns tempos difficil e 
dispendiosa, em tempo de sêcca se torna impra
ticavr,l. 

Os nobres deputados pelas províncias do norte 
sabem perfeitamente que ne.;sas épocas desgraçadas 
quem tem de percorrer estradas atravessa leguas 
e leguas de territorios ordinariament~ povoados, 
que se achão redazidos a verdadeiro deserto. 
A população do interior, acossada pela fome, 
reflue sobre o litoral. e o sertão fica inteiramente 
abandonado. A.ssim é, Sr. presidente, que a maior 
parte da população nas províncias do norte acha-se 
agglomerada na beira-mar em muito maior escala 
que nas províncias do sul. 

Não resta pois outro meio para o transporte 
dos abundantes productos deste município a não 
ser o embarque; mas infelizmente não se tem até 
agor:\ podido realisar por se achar obstruida a 
barra do rio Ceará-Merim, qlle é o llnico por onde 
podião chegar ao mar. 
Ab~rta que seja esta passagem, immediatamente 

os productos deste município, que, como já disse, 
augmentào-se e crescem na razão directa da maior 
secca licaráõ ao alcance de toda a população do 
immenso litoral d~ província, que na verdade é 
extraordinario, e não guarda a menor proporção 
com a sua extansão para o interior. E' de notar 
que a província conta entre barras e barretas 
cincoenta, das quaes muitas penetrão leguas pelo 
interior (ap-1iaào1) ; cont>~ diversos rios como o 
Moss,llÓ ou Apody-Assú ou Piranhas, o Maran
guape, o Cunhaú e o Potengi, que banha a capital 
da província, os quaes ainda mesmo em tempos 
de secca permittem navegação por 10 a 20 leguas 
de interior; Portanto, se toda esta extensão de 
beira-mar e beira-rio que, especialmente em tem· 
pos de secca, em si reune a maxima parte ou 
quasi toda a população da província, puder re· 
caber os viveres do municipio de Extremoz, é 
claro que a província se libertará do flagello da 
fome. 

Ora, para calcular a fertilidade do município, 
e a C•\pacidade que tem de fornecer viveres e manti
m~nto>~ a todo o resto da província, e mesmo ás 
vi,.inbas, basta dizer que mesa:o agora, apez~or das 
difficuldades com que luta para exportar seus 
pro.Juctos, o município flor<Jsce, e conta não min· 
goado numero de engenhos,dos quaes tres sei eu que 
pos;;ueut moendas de fllrro pertencentes aos cida
dãos Gabriel Soares Raposo da Camara, Antonio 
Cerc;u~ira Carvalho e José Felix. A canna ahi 
plant<~da dispensa por vinte annos nova plan· 
tação. 

O Sa. D. MANOEL:-Apoiado. 
0 SR. FRANCiSCO DE QUEIROZ:-Tal é a prodi• 

gio~a fertilidade deste abenwaJo torrão I Se lhe 
facilitarmos a exportação de sua~ produco;ões 
dentro da pouco tempo, estou certo qu~:~ avultaráõ 
as fortuna,; particulares, que segtlramente con
stituem a fortuna publica do paiz. 

No pensar de muitas pessoas entendidas do 
lugar, esta obra poder-se-ha lavar a atreito com 
dispendio menor de lO:OOOS, pois a obstrucção da 
barra do Ceara-Merim não provém de grandes 
diffictlldades materiaes, que exigem altos conheci
mentos ou grandes esforços para se vencerem ; 
apenas ha lllaugue e madeiras que as correntes 
&.lli têm depositado. 

Ora, é sabido que em materias de orçament"• 
muitas vezes os homens praticos do lugar têm 
mais meios de acertar que os engenheiros quando 
a suas theorias não i?ntào conhecimentos locaes. 

Accresce ainda para maior facilidade e barateza 
da obra quu neste manicipio existem muit<>s 
indios aldeados, que estão sempre dispostos a 
trabalhar por um muito diminutQ estipendio. 

Eu deseJaria, antes de offerecer á constderação 

da casa esta proposta, apresentar um orçamento 
regular; mas a _provin_cia não conta um só enge
nhetro. Qtlando t1ve a dtsttncta honra de ser presi
dente da província do Rio Gran.ie do Norte 
solicitei do governo a nomeação de algum enge~ 
nhetro para a província, mesmo porque tinha de 
fazer as obras da fortaltlza dos Reis Magos que 
tinhão sido decretadas. ' 

Mas, se um vapor levava a nomeação de um 
engenheiro, no segtli.nte vinha a communicação 
de estar el!e doente ou impedido, e nomeado 
outro: o certo é que nunca obtive engenheiro nem 
para as obras da fortaleza, que nãu deviào ser 
cou~>ldas a u~ _simples pedreiro, que é o que 
havta na provtncia, e nem para os orçamentos 
julgados necessarios. 

Entretanto parece-m~ que nenhum inconveniente 
poderá haver em se conceder ao governo a facul
dad~ de despender até lO:OOOS com e:~ta obra, porque 
entao ao governo compete o mandar fazer o orça
mento regular e scientilico, e conformo o seu resul
tado ordenar immediatamente a execução da obra 
ou submetter ao corpo legislativo se exceder, o qu~ 
de certo não espero. 

Penso ter sufficientementa demonstrado que este 
meu artigo addiLivo deva merecer a approvação 
da casa. Concluir·ei pois pedindo aos nobres depu
tados a que attendão que a província do Rio 
Grande do Norte apenas dá um só deputado, e 
que este, falto de talento e ac>mhado não póde 
bem fazer sentir as pa.lpitantas neces~idades da 
província, que pi!recem ser ou desconhecidas 
o!l d_esprezadas pela mesma razão de dar a pro~ 
vmcta um só deputado. (Apoiados.) 

o s~. "VVa.n.derle-y:-Na redacção do orça
mento do imperio ~escapou um erro da verba
pontP.s e estradas reaes -que, devendo ser de 
78:093S. se acha reduzida por engano a 38:093S. 
Se é preciso mandar emenda para resalvar este 
erro, ·eu a mandarei. Parecia-me que bastava 
a minha observação para que a mesa emendasse 
conveuientemente este erro de imprensa ou da 
nossa reuacção. 

O Sa. PRll:SIDENTE: - O mais seguro é mandar 
emenda. 

O Sr. Ferreira. Penna:-Pedi a palavra 
com o fim principal de justificar uma emon·1a 
que mandei á mesa: algumas das que acabão de 
ser lidas parecem-me tambem importantes ; mas 
SP.ndo ellas muito numerosas, reservo as observa
ções que tenho a fazer para qui\ndo se acharem 
impressas. 

Começando aRora· pP.lo projecto tal qual paRsou 
em 2• discussã·o, tenho a notar qun no § 11 
do art. 1°, que trata das presideneras das pro· 
vincias, é necessario fazer ~>xpressa mençiio dos 
.:~ecretarios. Para a despeza t.;tal com as presi
dencias cous1g11aviio-se 9'2:000S e eata verba foi 
elevada a 119:500$ por se incluirem os ordenados 
dos secretarios, que se considerão empregados 
geraes. Foi itlto, segundo a minha lembrança, o 
que pedio o Sr. ministro do irnperio e o que a 
camara votou (apoiados!: desejo pois que algum 
dos illustres membros dR commissão diga se 
julga ou não necessaria a declaração que lembro. 

O Sa. WANDERLEY:-Os ordenados dos secretarios 
estão inclurdos na verba, e convirá fazer delles 
expressa menção. 

O SR. FERREIRA PENNA: -0 i!lustre relator da 
c"mmissào confirma o que eu digo: se elle pois 
não offerecer a emenda, que é de mera redacção, 
eu o farei. 

Outra observação me occorria sobre as obras 
publicas geraes, para as quaes votou a camara 
78:093$, e não 38, como diz o projecto impresso, 
mas nesta parte já fui prevenido pelo mesmo 
nobre dP.putado. 

A emenda que tenho de jnsttficar é aquella que 
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reduz a impos1çao sobre os terrenos diamantinos, 
e chama sobre -ella a attenção da camara, porque 
o objecto interessa não só á província Je Minas 
Geraes, mas tambem ás da Bahia e de Matto
Grosso, e a quaesquer outras onde se possão des
cobrir diamantes. 

Pela lei de 24 de Setembro de 184!> ficou per
mitüda aos particulares a exploração dos terrE-nos 
diamantinos sob certas condições, sendo um dos 
meio~or ella pr<~scriptos o arrendamento dos 
mesmos terrenos em basta publica. Assim enten
deu o corpo legislativo que ficarião ~:onciliados 
os interesses da numerosa população que se 
applica a este ramo de industria com o do thesouro 
nacional, que nestes ultimos annos não tem dahi 
percebido, renda algumR, e eu que fui membro da 
commissão especial que em 1843 confeccionou 
esse projecto, sustentei-o na discussão bem con
vencido de que sendo elle fielmente executado, 
pode1'ia produzir os resultados que, todos deseja
vamos, porque, além de permittir todos aquelles 
meios que se tem lembrado como possíveis p:~ra 
a regular explomção, isto é, o . arrendamento, a 
formação de companhias que só paguem por centos 
do valor extrohido, e as licenças aos indivíduos 
que quizerem minerar isoladamente, deixando a 
todos a liberdade da escolha, tinha as grandes 
vantagens de garantir o direito de cado concessio· 
nario, de evitar os perigosos confiktos a que já 
tem dado lugar a descoberta das lavras ricas, e· 
de lornar finalmente leal e franco o commercio dos 
diamante>~, que até então se achava sujeito a não 
pequenos riscos. 

Consta-me que a assembléa da minha província 
dirigira ao poder legislativo uma represent'1~'i<:>. 
notando os inconveni~ntes que descobria na lei u~ 
24 de Setembro, e pedindo a sua modificação. 
Ainda não tive occasião de examinai-a, por te~ 
sido remettida a uma das commíssões da casa, 
que não apresentou até agora o seu parecer ; mas, 
pela leitura dos discursos com que foi sustentada 
na assembléa provincial, e que vi impre~sos, 
fiquei persuadido de que as disposições da lei 
forão mal interpretadas em parte, e que quasi 
todo>J os suppostos inconvenientes poderáõ ser 
facilmente removidos pelos regulamentos do go
verno, persuasão i'sta que aiuda mais se confirma. 
pelo conhecimento que tenbo de que o nobre 
ministro da f11zenda se occupa deste trabalho, e. 
que o projecto do regulamento, que já se acba. 
muit~ ad!antado , cot.tém todas as explicaçõ;s e 
provld,;t~ct.ts que Re podem desejar. 

lia todavia uma disposição na !~i que deve ser 
modificada, e eu reconhilço que isto não cabe na 
alçada do governo : fallo do quar.titati"Vo da taxa 
que se tet<\ Je cobrar pelo terreno arrend .. do. 
Esta taxa foi fixada no m mimo de 30 rs . annu \llS 
pur_ braça quadrada. e poderá ser muitl> suave " u 
rnu1to onerosa, segundo a riqueza ou pobr~za do 
terreno, que ninguem conhece antes a .:xploraçào, 
e tanto que a experiencia de toJos os .lias noe 
está mostrando que, de muitos exploradores que 
trab'!.lhão no m~smo lugar , uns fazem a sua 
fortuna, e outros perdem inteiramente o tempo e 
ca_bedaes •. Q!:lando se confeccionava o proj er.to, eu 
fu1 de Op101ao que se es~belecesse uma taxo\ mais 
modica ; mas r.os debates da commilssão e da 
camara prevalecérão outras consideraçõt>s, e no 
~enado passou elle quasi sem_ discussã_o, o que 
Ingenuamente ~onfesso que nao estimei, porque 
es,ava persuadido que a importancia e difficul
dade da matena exigia que ella fosse muitl' 
meditada e desenvolvida. Sil pois a taxa estabele
cida, embora seja razoavel em geral , póde 
tornar-se mn1tO onerosa para os arrenàatarios 
infelizes, e embaraçar até certo ponto a execução 
da lei, ou contribuir para que ella seja illudid•l, 
parece-me convf:lniente e necessarío que a modifi· 
quemos, e tanto mais quanto é certo que da reducção 
não resulta prejuízo algum á fazenda nacional, 

porque apenas se trata de fixar o preço mínimo 
d'> arrendamento. que aliás poderá ser muito 
elevado se houver mais de uma pessoa que licite 
sobre o mesmo terreno. Em summa, é minha 
opinião que a execução da lei dever~ começar pelo 
modo mais suave que fôr possível até que com 
algans annos de experiencia, e depois de bem 
firmados e conhecidos os direitos do estRdo, assim 
como os dos concessionarius, se regule a impo~ição 
como fôr mais rasoavel. Tul é o obj~cto da 
emenda que tenho a hoara de cfferecer, e que se 
acha assigoadu , não só por mim, mas tambem 
por doz& de meus illustrcs colleg~s de Minas : n:io 
vai assigoada por todos por não caber isso em 
tempo, achando-se alguns fóra da casa: mas 
tenho razões para crer que sobre este ponto serà 
unanime a sua opinião, assim como conto com a 
adbesão dos illustres deputados da Bahia e da 
camsra em garal. 
· Passarei agora a outro objecto. Quando na 
2• discussão se tr•1tou de pagar os supprimentos 
devidt)S ~s provinciae;, votou-se em primeiro lugar 
o artigo additivo que tive a boora de offerecer, 
concernente á do Espirito Santo, e eu observei 
co111 prazer que a favor delJe se pronunciou uma 
muito cansiueravel maioria, á qual dirijo agora 
os devidos agradecimento~ por mais esta manifes
tação dos seus sentimentos de justiça; seguio-se 
a votação do artigo offerecido pelo nobre deputado 
do Pará, e por ultimo a do que fazia extensiva a 
providencia a todas as outras províncias. Eu, 
que &lém de sustentar o meu artigo havia tambem 
approvado o do nobre deputado do ParA, por ter 
ouvido as razões com que elle a justilicára, não 
pude annuir á medida geral, e então percebi que 
algans de meu!! illustrea collegas estranhá.riio o 
meu proet>dimento por entenderem que ~s mesmas 
razões em que se fundava o meu artigo müitavão 
a respeito das outras provincias. Aill•gi-me real
mente com esta observação dos meus coUegas, 
porque nem por mom~nlos desejo ser tiJo por 
incoherente ou contraoiictorio em minhas votações, 
e muito menos que se pense que sou movido por 
sentimentos de affeiçã.o ou dcsafieição para com 
uma ou outra província em particular; mas então 
não era opportuna a ocasião para explicar o meu 
voto, o que agora faço. 

Eu recouh~ço e•n todas aa provincias um di
reito perfdtamente igual para receber;JIJI do tbe· 
souro nacional a impurtancia dos supprimentos 
àecr<:tados por lei que deixou de ser realisada, 
ma$ não reconheço em todas ellas uma nece~sidad1:1 
igualmente urgente desse auxilio. Se eu tivesse 
certeza, o aind<i uma bem fundada esperança, de 
que todas poderião ser satisfeitas de uma vez, 
era impossivel que lh>!t< negas~e o m~u vuto fa· 
voravel ; e para prova disto bastará l~mbrar 
que entre ellas se acha comprehandi:ia a de 
Minas-Geraes, a respeito da qual ninguem po· 
derá, sem gravi:isima injustiça, imput,n-me o 
menor sentimentlJ de desaffeiç:io ou de indiff.;rença 
( apniaà?S) ; n1as a experiencia do passado e 
d1versas outras razões fazião-me receiar que 
passan•io a medíd • geral, e elevanoio-se por 
conseg•••nte a uma somm" mui consid€ravet o 
paga.mer•to que se exige do thesouro, teria de ser 
impugnada pelo :3enadll, e talvez mestUo pelo 
gov erno, ou tic~ri" a lei sem execução por [alta 
ae meios. Entendi pnrtanto que não sendo possivel 
beneficiar ou f ,z,;r justç& a t •1das conjuuctamente, 
devíamos começar P"r acudir Aquella que mais 
necessi~e.da se 11chasso3, e persuado -mil t~r já 
demoastrad.) que ncr1buma outra. reclama com 
mats utgencia o auxilio do governo ger ·.\l do que 
a província do Egpirito-San~o, cuja · assembléa. 
provincial s~ tem visto já. na nece,;sidaJe de 
supprimir despezas tão indispensaveis como a que 
se fazia com a força pohcial. 

Eu já observei que realisadas algumas emprezas 
de que actu.almente ae trata, e reformad.oa os 
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regulamentos da fazenda poderá melhorar o seu 
estado financeiro ; mas tudo isto exige. ainda 
tempo, e e~forços da administração, e a satisfação 
de necessidades tão vitalls como as que ella sente, 
não póde ser adiada sem grave detrimento do 
serviço publica. Agúra ob~erv" que a primeira 
cammissão da orçamento redigia os artigos a que 
me tenho referiria, da um modo que além ·de aer 
pouco conforme á Totação da cam,,ra, póde con
tribuir para a rejei~'lio de todos elles, porque 
refundia-os em um só, e assim tirou ao governo e 
ao senado a liberdade de preferir aquelle que 
julgasse de mais urgente necessidade. De uma 
questão identica tratou a lei de 20 de Otltubro 
de 1838, mandando pagar ás províncias os saldos 
das quantia!! votadas na lei de 3 de Outubro de 
1834, para despezas provinciaes, mas na redacção 
conservàrão-se os artigos na mesma ordem ern 
que farão votados, de maneira qull um diz rllspeito 
particularmt>nte á província do Rio de Janeiro, 
outro ã de Minas , e outro contém a dispo.;ição 
geral. Eis o precedente a que cu desejàra que a 
nobre cammissão se cingisse pelas razões que 
tenho exposto : passando o artigo como se acha 
redi~ido, receio rnuito que por querermos beneficiar 
a todas 1111 províncias d e uma só ' " Z, nenhuma 
dellas seja attendida. Esperarei ainda alguns 
esclarecimentos da illustre commissão sobre este 
ponto; e se eu \"ir que n:io ha certeza de que 
passe o supprimento, pedirei que ao meno~ se 
consigne alguma quantia para as abras da estrada 
que se está abrindo da provincia do Espírito· 
Santo para a de Minas-Garaes. e cill qual já tive 
occasião de dar algurna noticia á camara. 

O Sr. · Peixo1:o de Alencar:- Sr. pre
sidente, eu pedi a pal:~vra para mandar uma 
emenda á. mesa ; mas confes~o com toda 1:1 inge· 
nuídade que estou eorn muito receio que ella nlio 
seja apoialla, porque, emfim, o ne~ocio é eeclesia~
tico, e a experieocia me tem feit•l conhecer que 
os negocias ecclesiasticos nesta casa têm sido 
infelizmente mal suceedidos; porém, não obstante, 
como estou in~imamente convencido da justiça da 
causa, quern sempre arriscar rne, e ter a bonra 
de offerecêl-a á consideração da camara. A emenda, 
Sr. presidente, que tenll\) da mandar à mesa. é 
tendente á c~pella imperial, e tem por fim 
augmentàr os ordenadoR, ou prebendas dos mon
senhores e conogos, e tamb~m dA alguns outros 
empregados da capella ; mas não penso a camara, 
que, havendo este augmento de ordenados, bavar:l 
tambem augmento da despeza. Parece -me •tue da 
maneira porque proponh\) o augmento do ordenado 
dos empregados da capella s~ poderá conciliar 
bellamente os principias de economia e ju,tiça de 
que tão dignamente se tem mostrado possuida a 
camara . dos Srs. deputados com mais alguma 
'·antngP.m para estes empreg~dos, que eu suppanho 
desf~vorecidos e muito mal aquinhoados, segundo 
a natureza do seu trabalho, e a posição que 
occupão na sociedade. 

Na lei do orçamento decreta-se para a capell ·l 
imperial a quautia de 90:876S200; mas sabe-se 
que algumas VP.rba~ comprebend1das nesta somma 
não se eonsc•mem com as despezas da capella, 
ou pnr que se podem ulgumas vezes dispensar 
essas verbas, S'l não em sua totalidade ao menos 
em parte, ou então por que o governo lhes dã 
outro dtlstino, faz dellas outra applicação; o que 
m" não parece muito regular. Ora, á vista disto, 
creio que não poderã haver inconveniente de 
fazer-se uma reducção nessas verba:>, que, ou 
são em parte dispensaveis ou '}Ue o governo as 
destina a outros objectos, para cow esse exce
dente augmentarmos os ordenados dos cooegos e 
mansenbores, e de mais alguns empregados, uma 
vez que não se augmenta um só real na somma 
já tantas vezes decretada, e o resultado vem a 
aer o mesmo de 90:87682()0. 

TOMOU 

Sr .• presidente, tendo eu intenção de apresentar 
esta emenda, e não me achando ao facto dos 
negocius da capella, procurei informar-me su:ffi
cieotemente de pessoas que tivessem conhecimento 
pratico delles e essas pessoai prest'lndo·se a este 
favor, me ajudárão a fazer este trabalho, que 
vou submetter à consideração da casa, e por 
essa!s in(ormacões que pude colher, convenci-me 
de que a. som ma consignada, sendo distribuída 
da maneira por que indico na minha emenda. 
nã·1 causará detrimento algum ao serviço da ca
pella ; o culta terá o mesmo esplendcr, a limpeza 
do templo será mantida, e tudo o mais se fará 
como até hoje, ao mesmo tempo que melhorará 
a s orte dos P-mpregados. E' inuegavel, Sr. presi
dente, que estes servidores do estado são muito 
mal pagos; um conego percebe a preben<ia de 
BOOS, e um monsenhar a da 1:200/J. Eu quizera que 
s& me diss~sse se 1:2005 para um empregado 
que deve se aprest> ntar com decencia, ou pela 
menos coro alguma limpeza, é dinheir•l com que 
se pos~a viver no Rio de Janeiro? Princípio 
logo pela casa ern que mora, que a não ser 
alguma .:harneca immunda, não póde custar me11os 
de GOOS ; o que fica pois? Outros 6005, e este!! 
poderáõ fazer face a todRs a~ mais despezas 
durauttl um anuo? Mas este calculo é sobre o 
ordenado dos moMenbores; façamol -a sobre o 
dos conegos, e acharemos que o resultado ó 
aiuda mais desgr~ çar:l o . Além de tudo isto deve
se tambem ter muiw em vistas a natureza do 
trah::ühr) ; é um trabalho arduo e aturado que 
pouco descanso deixa; consome de tres a quatro 
horas de manhã, e a tarde de duas a tres : não 
resta tempo para nenhum outr.J interesse que 
por ve!ltura sr. pudesse e.nprehendsr; em uma 
pahvra, 3 !> vestes de qu ~> usão os conegos e monse
Bhores devem tambem entrar em linha de contn, 
ellas só se pode•n faz er •l e certas e determinadas 
fazendas que devem ser de boa quaJíd,,de, o par 
consPquencia raras e mais dispendiosas do que 
outras <:JU&esquer. que á nossa vontade t:SC<l· 
lhemo~ para usarmos como mais nos convém. 
Por todas estas considerações, Sr. presidente . 
vou mandar a emend1t á mesa; eu a entrego á 
cariSciencia e equidade da camara dos Sri:!. depU· 
tados, confiando muito que desta vez não p erderá 
t ão favor:1vel occasião para melhorar a sorte 
destes empregados, que certamente merecem os 
nossos cuidados e attenções. 

o Sr. Junquclra.: -Eu pedi a palavra 
para justificar uma emenda minha, re\ativameute 
ao tempo de serviço das juizes municipaes. 
porque, segundo actualmente acontece, passados 
4 annos dá ·Stl por acabado o tempo das juízes 
municipaes e passa para os supplentes este 
PXIIrciclo, no que eu não 'Vejo razão nenhuma. 
Eu não sei por que não continuaráõ a servir 
os juizes municipaes até quA se lhes mande suc
cessor. Essa é que é a intelligencia que eu julgo 
que é a mais conforme, e é o que se praticava 
com os magistrados que erão nomeados pelo 
tempo marcado, e mais o que decorresse emquanto 
não f•JSse provido o lugar. Não sei por que 
razão, acabados os 4 aonos, o juiz municipal 
passa a vara para os supplentes ; nã!J acho isto 
conf,Jrme à importaucia, c:1tegoria e indepen
dencia do poder judíciario, parque um:~ vez que um 
homem é nomeado para um lugar. deve eónti· 
nuar emquanto bem servir e não se lhe mandar 
successor. Pela nomeação que tem do governo 
deve prestar mais garantias a favor , do serviço 
publico do que os supplentes que pela maior 
parte são leig.>:~. Eu. achei necessario mandar 
esta emenda. Quando vi a proposta apresentadl\ 
pelo nobre ministro da justiça, relativamente á 
reforma . judiciaria, parece que se pasaflr a pro· 
posta, os juizes man1eipaes deixarl\õ de ser juizes 
letrados, pela maior parte, porque não se lhes 
dá ordenado, e por eonaequeneia nio haverá talnz 
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muita concurrencia de quem queira ser juiz mu 
nicipal. Talvez que o Sr. ministro da j~s~iça 
deixe de preencher agora os lugares de J utzes 
murlicipaes, por.1ue dependem da surte da pro
posta, e que por isso não queira fazer de~
pacbos. 

Eu acho mais conveuiente que continuem os 
actuaes juizes municipaes emquanto se lhes não 
der successores, d., ~ue elles entreg•1em a .-ara 
aos suppl.,ntes. (Não enteudo este negocio albP.io 
da dtscussão, porque se trata tambeut do orça
mento da justiça.) Elles têm direito a cnntinuar 
a ser juius muuicipaes, a contiuuar m. magis· 
tratura emquanto bem servirem. Quem se pr-:~põe 
a servir na magistratura sabe que contiuuuá a 
servir em1uanto servir bem ; e porque ha de 
largar acabados os 4 an110S sem que tenha sue
cessar ? Penso ~er inconveniente, e mesmo degra
dante, para a cla~se da magi>tratura. SHá a 
justiça mais ber.: servida pelos suppleuted, que 
aliás devem ser homens leigos? Julgo que não. 
Por coosequencia eutendia que devia n1andar uma 
emenda a este respeito. 

Tenho de !aliar igualmtlnte sobre um objecto 
em que já toquei D•J annn passado, relativamente 
ao arsenal de guerra da Bahia. Eu dissA no a.nno 
passado que nesse arsenal existiii•• otficinas de 
officios mecauicos e de aprendiztls menores. Elles 
alli têm educação, tanto de primeiras letras como 
de diversos officíos, e destes aprendizes sabJrào 
muitas vezes offi.ciaes muito h••beis. Entretanto 
nãJ se dava consignação para semelhante fim, 
e eu tive a honra de mandar á mesa uma emenda, 
pedindo 8:000$ para os aprendizes menores. Ella 
passou para este anno, e a commissão que orga
nisou este trabalho conservou a mesma consi· 
gn11ção ; porém eu, ant~s de sahir da Bahia, 
procurei saber se os S:OOOS obtido:! tiverão a 
devida applicação, e soube que toua a consi
gnação não tinha sido empregada j,.ara aquelle 
fim. 

Eu vi um dos menores doente, sem ter lugar 
oude ficasse, e estava em um lugar inteiramente 
aberto ; fui informado que o dinheiro que a ca
nuua votou para os aprendizes menores foi 
empregado em obras militares de outra natureza. 
Pois não basta já que o miuisterio disponha das 
consignllções dadas para certas verbas, uppli
canlio·as a oulras; será conveniente tambem 
que o< presidentes de província o possão fazer, e 
que assim estejamos aqui determinando co usas, 
P. que se estej:io ex.·cutando outras ? Ora, eu estou 
p~r.-nadido, como já disse, que. não deveu10s 
comp~r a nação de empregados publícos, e que 
é n<!C~>~sario que baja ·na população quantidade 
dA pessoas que se habilitem aos místens das 
otlicinas. Ninguem hoje quer deúicar·sa u este 
trabalho, dtl modo qu~ hoje estA JesgraçadamMte 
na mão dos toscravos, e não temos população livre 
e tr.;bulhaJora. 

Ora, havendo esse nucleo daquella população 
que de11ejo v.:r estabelecida no pai..:, d~J,;ejava ao 
menos que aquelle pequeno dinheiro que os nobre:~ 
deputados rneus collegas se dignArão conceder 
para aquella necessidade publica, fosse npplicado 
a ella, e que se fizessem caaas para commodidade 
dos m~:nores, e que alli fossem admittidos na 
proporção do dinheiro ; mas o resultado não 
correspondeu de modo m;nbum a minha expe· 
claçào. Eu fui lá, e se me disse que alli uào se 
arlmittião meninos que queriào entrar, porque se 
tinha extrahido o tlinhetro para obras militares. 
Ora, se isto deve continuar não sei, mas eu 
des<ljO favorecer esta pequena porção Je pe~soas 
industriosas que não têm abrigo e apoio, que 
vão para lá menorE-s, e sabem homens hab~is 
nlls differentes otlicinas, por~ue da Bahia vierão 
habeis mel'tres para a cõrte, e alli ha ex.:ellentes 
mestres, mas não têm quasi discípulos, porque 
~~!? rse ft4~ittirão os menores, não se fizerão 

accommodacões para meninos ... E11 desejava que 
o 8r. ministro da guerra estivesse presente para 
lhP. fazer s~ntir o que ar abo de diztlr, porque eu 
contava com elle na discuS$àO, e sinto que não 
est .. ja elle presente ou outros nobres ministro!J, por 
que tllmbem desej'lva tallar sobre os vapores, por 
que se gasta um dinhe iro extraordinario, o 
commercio conta com a sabida ; mas não ht& nada 
mais facil de transtornar lia. que esta sahida dos 
vapores ; a menor cousa fa:z: com que não saia 
o vapolr no dia apraz,,do>, e são graves os i ncon
veui~ntes que resultão desta irreg11l11.ridade tanto 
ao negociante, cujos neg t>cios embaraça, e que, 
contando com remessas fixas, e faltando, vê-se 
obrigado a recorrer a me ios extraordinarios a. 
que Hliás não recorreria. Nos outros paizes o 
que se determina se executa; mas entre nós basta 
dP.torminar uma cou~a par:1 ella se não ex.;cut .. r. 
E' um habito triste que nós herdAmos, e quo 
coutinúa. Não calculamos o transt<Jrno que isto 
causa. O tempo entre nós nâo tem ainda a 
valia necessllria. Assim todas as nossas causas 
são transtornadas, e não ha regra fixa. Eu de
sejava chamar sobre isto a attenção do governo, 
para que marcasse as épocas de partida dos 
vapores, e não estivesse mudando todos os dias. 
:::>obre isto sei que têm havido representações; 
cau~u graves embaraços ao commercio. Não con
tinuarei a falia r sobre este objecto. 

Eu entendo que estas reflexões que tenho feito 
devem chegar ao conhecimento do governo, e 
como não está presente, eu me dirigirei par
ticularmente, e principalmente este negocio dos 
meuorea, que niifl sei 'lualifi.:ar, ordenar-se e 
não se cumprir. A execução entre nós, é sempre 
uma burla ; é preciso sahirmos disso. 

U:u Sa. DEPUrA no :-Porque não manda emenda? 
O SR. JuNQUEIRA:-Que eu emende a lei? Não 

tenho forç>~ para tanto : mandem uma emenda 
que não possa a despe..:a de uma verba ser ap
plicada a outra, e eu votarei por ella. 

o Sr. V'Van.clertey: -Sr. presidente, eu 
desejára fallar dapois qtte estivessem impres~as 
as emendas que se achào sobre a mesa, porque 
seria conveniente talvez dar minha opinião a res
peito liellas, porém cumo ainda poderei em outra 
occasião supprir esta falta, pelo mllnos no que 
d1z respeito aos oro;amentos dos ministerios de 
cuju commissão) faço parte, contentar-me-hei com 
justilicat· al~um ••s novas emendas que por parte 
da commissao forão submett1das á consideração 
da casa, espero que ><ejão approvndas, com tanta 
mais razão quanto diminuem e não augmentão 
uespe..:a. 

Eu enLendo, senhores, que o orçamento actual 
devd igualmente :~er votado para o anno finan· 
ceiro de 1847-18!8, pClrqu~ a experiencia já tem 
demunstrado que não é possível que cumpramos 
o preceito constitucional de fazer o orçamento 
um anno antes, senão tornando extensivas as 
disposiçõe~ da presente lei ao anno futuro ; por 
idso tendo a commissão de dar o seu parecer a 
respeito do orçameuto que dev.- regular no anno 
de 18!7-18-18, tivemos o trab•lho de fazer mais 
alg11mas reducções de sccordo com o governo, 
poraue a r.ommissão não desejava entrar em luta 
com- a administração sobre certas e determinadas 
despezas, antes procurou concordar com ella, 
não só para evitar prolongada díscus,-ão, como 
porque sem accordo do goveruo toda a economia 
é illusoria. á vist" Jo que entre nós sa passa, 
e teve a commissi\o o prazer do~ observllr, ao 
menos da parte de que pothl•l fallar, que oa 
respectivos :::>rs. ministro>! se prestàrào as raduc· 
ções compatíveis com o serviço publico. Neste 
sentido pois organ1samos o nosso trabalho, e como 
o não apresentám•Js ainda na persuasão de que 
o orçamento deve servir para os dous anno1, 
como eu tenho dito, formulei em emend111 aquella1 
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diminuições em que a commissão havia concor
dado . 

Consiste ellas: 1•, em se diminuir da verba 
-caquella imperial-a quantia de lO:OOOS- Bem 
vê que o nobre deputado qu<e ba pouco fallou 
que nesta parte a commissão vxi de encontro á sua 
opinião, porque elle deseja que se augme ntem 

.. os vencimentos dcs diversos empregados da ca
pella, e a commissão conserva os RJesmns v~nci
mento, e diminue co!.lltudo na totalidade da verba, 
mas <iiminue no artigo que diz respeito a para
mentos, rep:•ro do e<tilicio, etc., para o que o 
governo pedio 2·1:000~, e a comulissão propõe 
apena;; l4:000SOOO. 

Eu votaria talvez pela emenda do Sr. deputado 
do c~ará, elevando os vencimentos dos .;mpregados 
da capella imperial, Stl lhe fosse dada uma nova 
organisação, uma reforma de que taiit,, parece 
precisar. As despezas com a capella imperial, 
segundo os diversos balanços até 1813. não têm 
excedido de 60:000SOOO ; entretanto são votadas 
sempre quantias llUpcrior f.S a esta, isto é, 80 e 
90:00QSOOO, de mau Aira que ha se~r.pre excesso de 
despeza que não é feita segundo a lei quer, signal 
de que ba ulgum vicio, algum ~rro, que faz com 
não se appliquem as quantias votadas, ou que 
lá não se precise dellas. 

O Sa. P. DE ALENCAR:- Ha alguns lugares 
vagos. 

O Sa. WANDERLEY:- O nobre deputado, não 
augmentaudo a verba actual, porém augmentando 
deutro della os ordenados dos diversos empregados, 
apresentou certamente um argumento especioso, 
que á primeira vista póle illudir; ma~ se el.le se 
lembrar que augmentando os vencimentol! diminue 
ew outros art igos, segundo o pedido pelo governo, 
isto é, nas verbas de reparo de edificios e com
pra de paramentos, etc. , deverá vê r que não ha 
tal diminuição, e que ha uw augmento real ptla 
sua emenda, o que não é corl7eniente sem que 
reformemos a capella imperial, porque parece que 
alli gente de mais ; mesmo a ew~>nda do nobre 
d eputado mostra iste>. (Lf a tista dos empre .. 
gados.) 

Oonsequentemente não poderei votar por .:;ua 
emel!da, tendo aliás muito desejo de vêr a sorte 
dos empregados publicas melhorada. Portanto, se 
a camara diminue 10:0008000 na consignação P••· 
dida, t~m dadl> dinheiro mais GUe sufficie11te, 
dando 80:0008000, quando se não gast:1 mai~ de 
60: OOOS()()Q. 

O Sa. P. DE AL&NCAB:-E a sorte dos ea1pre· 
gados tica sendo a me~ma ' 

ú Sn. Wo~.NDERL!!:Y:-Não acho bom, antes me 
parece muito mó.o methodo augmentar ordenados 
em lei de orçamento. 

Tambem a respeito da casa de correcção a com· 
missão propõe a diminuição de 28:0006000, isto 
tawbem de accordo com o Sr. ministro; e estou 
convencido de que se poderáõ continuar as obras 
com esta quantia sem detrimento do serviço, 
porque, votando -se em duplicata, isto é, ol evendo 
a lei reger por dous annos, com 120:0008000 podem 
continuar as obras da casa muito bem, e a .con
signação talvez pudesse ser diminuída, se o go
verno quizesse applicar · mais algunl cuidado 
Aquelle estabelecimento, porque não sei como 
têm sido feitas essas obras, que parecem eternas; 
e a continuarem do mesmo modo, não bãc de dar 
as vantagens correspondeutes ao grande díspendio 
que tem feito á nação. 

Presos pobres.-Tambem diminuio a commissão 
nesta verba 5:0008000, porque nunca se gastArão 
os 25:000$00 pedidos: a despeza sempre regula de 
1iJ a lü:OOOSOOO; dando-se hoje 20:0006000, dá-se 
maia do que Lodos os anncs se tem gasto. 

Outra emet~da é a respeito do termo médio aue 
ae lla de razer o calculo <lo cambio na pa&aagem 

dos dinheiros necessarios para supprir as despezas 
diplomaticas. A cou1mi~são tinhs calculado o 
cambio a 25, outra com missão fez o calculo a 2ô; 
par,;ce qu ~ nisto deve haver harmonia e dahi 
provém diminuição de al~uns contos de réis. 

Foi para dar explicações sobre estas emeudas 
que pedi a palav ra, e para d izer a minha opinião 
sobre uma ou outra : l <' mbrei-~e por exemplo da 
do Dúbre deputado do Ce~trá. Se eu julgar dever 
tomar a pah•vra em outra occasiào, o farei ; mas 
por agora é tarde, e a matar ia não é muito 
agradava!. 

O Sr. :Nunes 1\'Xacb.ad.o :-Limitar-me-hei 
a ju:;tilicar a emen1la que mandei á mesa. E stimo 
q u& o 8r. minis tro da gn .. rra se conservasse na 
casa ainda. Eu mand<> i uma emenda ao S) 7• elo 
art. 6• da repartição da guerra. 

0 SR. MINISTRO DA GUERRA :-Se é para menos 
aceito. 

O Sn. NuNES MACHADO:- E' de11tro do orça
mento : nào augmenta nem uma cifra na v~rba 
do orçamento. Attenda-me V. Ex., que, justiceiro 
como é, é de es perar que dê seu voto, na qua
lídadtl de deputado, a favvr da emenda, porque 
é muito justa. Desvaneço-me de fazer esta de
claração, no que o nobre deputado n1e acompa
nbára t:ertamente. 

Mandei emenda ao ~ 7• do art. 6• do orçamento 
da guerra, para que dentro desta consignBçiio 
seja elevado o ordenado do porteiro do archivo 
militar. 

Senhores, este porteiro é empregado que serve 
ha vinte e tantos annos com 480$. Eu exponho 
a historie. : o caso é de justiça. Não sei por 
que fatalidade não se attande muito ás questões 
individuaes, mas só consideramos se se dá justiça. 
Em these não ha questão que u1ais ou menos 
nii:o seja ind ividual, p orque a sociedade Re com · 
põe de indivíduos, e tratando dos interesses da 
sociedade, tratamos de interesses de indivíduos. 
Não devemos pois de ixar d r! tratar de questões 
individuaes : toda a questã.:; , stá na justiça. 

E' um empreg,ldo ~.Jue serve ha viute e tantos 
annos o emprego de porteiro do arehivo militar, 
só, Sl"m nenbum outro empr.,gado, preenchendo 
sempre as suus funcções em tudo, e apresentundo 
em seu favor attestados mui honrosos de todos 
os cbeftJs dessa repartição. Qu!lndo esse indivi
duo f•Ji nomeMo porteiro do archivo militar, 
dava· ~ e- lhe cdsa para morar, por consequencia 
o >~ e u ordenado de ·lOOS plldia muito b em chegar 
para elle viv~r; mas urna ~ircumstancia que não 
dependeu d11 vontade do empregado tornou este 
ordenado de 480$, entlio insignitlcantiRsimo para 
a sua subsist~ncin. :'.1u·iou a r~partiçào de edi
tlcio. e por consequeocia perdeu o empregado a 
casa qu~ lá. tinha quando foi nomeado, e por 
consequencia veio este empregado publico a soffrer 
uma diminuição de ~:~eu ord l!nado, para o que 
não concorreu, e ficou reduzido a 480$, e certa
mente não teria a..:eitado o lugar se tivesse de o 
receber só com 480/1. P ort.anto já se vê que, 
quando o gov erno concedeu o emprego com es~e 
ordenadu, tinha esse ordenado mais a importancia 
do aluguel da casa que o estabelecimento lhe 
dava; por consequencia eu creio que é ca maior 
ju5t iça que se indemnise a l!sse empregado 
aquillo que elle perdeu sem nenbuma razão. 
Vinte e tantos annos de serviço, Sr. presidente, 
sempre com exaclião, actividade e regularidade 
de conducta, creio que são motivos sufficientes 
para que, se não se augmenta o ordenado, ao 
menos se o ponha na posição om que estava. 
quando perdeu a casa . 

Eu peço licença á casa para ler o attestado do 
director da escola. (L~ o actestaàC'.) E' o u.níco 
empregado, Sr. president~, que serve ba vinte e 
tantos annos com 4808, e o Sr. ministro da 
guerra reconhecerá eommigo que é impoalivel 
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"Tiver-se com isto, no Rio de Janeiro, com familia, 
e por isso proponho que se lhe dê ordenado que 
venha a equivaler a estes -!80S e o aluguel da casa 
que esLe individuo perdeu. 

V. Ex. sabe mt~lhor do que eu a historia das 
repartições militares do nosso paiz, e por con · 
sequencia confirmará que este empregado, quando 
foi nomeado, tinha al(lm do ordenado casa para 
morar; se não tivesse casa, não teria aceitad,) o 
emprego, e ter-se-hia applicado a outra ind11stri>t 
que lhe teria proporcionado meios de subsistencia 
para viver; mas com 41:>'0$ r ... Veja V. Ex:. se 
existe no paiz um empregado de~ta ordt~m com 
semelhante ordenado. E' o unico porteifll na 
côrte que tem tão pouco com vinte annos de 
serviço. 

Eu deixarei de analysar a importanch desse 
serviço. E' uma repartição publtca, e eu .creio 
que á sabedoria do govemo não terá escapado a 
necessidade da conservaçiio do estabelecimento, 
tanto que é conserva<.! ... 

Portanto, o g.1vernu apreciando quaes são os 
mtios que tem este cidadão para viver, regulará 
a sua marcha em cot~sequencia. E' para mim 
indtfferente que seja porteiro; mas nàfl é indi[
fere~>te saber ~e o empregado corresponje ás 
vistas do governo que o onme:m para tal em
prego, ten~ta elle o nome qu<' tiver. Um individuo 
que se occupa inteiramenttl naquelle misbr para 
qua o destinão deve ter um ordenado que o 
habilite para poder servir. Este etnpr~gado deve 
ir todos os dias á repartição : e com 4SOS é pos
sível apresentar-se c·'m decencia 1 Eu peço ao Sr. 
ministro que att~nda a e;;ta circumstan.::ia e á 
perda r.;al que teve no seu ordenado, porque tinha 
casa que hoje não tem. 

o Sr. Po::m.pôo:-Sr. presidente, coube-me 
a palavra em tão má occasiã.,, quando a Lora 
já está tão avançada, quando já faltão tantos 
Srs. deputados, que, se V. Ex. me permittisse 
fallar amanhã, ua ordem em que estou inscripto, 
eu cederia da palavr;• hoje .•. (alguma pausa) .•. 
mas como V. Ex. não me diz que sim, uão tenho 
oatro remedio senão fallar hoje mesmo. 

Sr. ~residente, pedi a palavra para faze! algumas 
observn~ões acerca du orçamento do imperio 
e justiça, que ora eutrão em ::>• discussão, e para 
justificar uma emend;;.. que mandei á mesa. Sinto 
não esteja presente o nobre ministro do imperi0, 
porque desejava que elle me ouvisse. 

UM Sa. DEPUTADo:-:Mas está o Sr. minislro da 
guerra. 

O SR. PoMPJ1:o:-Sim : mas eu tinha de inter
pellar o nobre ministro do imperio. Não obstante, 
direi á casa o que sinto. 

Percorrendo as diversas verbas do orçamento, 
não vejo consignação alguma para os soccorros 
das provincias do norte fiagelladas pela secca. 
Eu desejava saber se o nobre ministro do imperio 
não julga nccessaria uma consignação especial pua 
essas di>Spezas, porque eu estou convencido que 
o governo não deixará de continuar com soccorn•s 
publícos ; tanto porque a necessidade infelizmente 
assim o exige, como pela solemnc promessa da 
corôa na falla da abertura das camaras. 

Senhores, ils noticias que ultimamente tivemos 
do Ceará são bem tristes e melancolicas ; as espe· 
raaças postas no inverno estão desvanecidas, 
porque este não roi regular por toda a provincia. 
As plantações primeiras que se f!zerilo p~rderão
se completamente ; um enxame de lagartas, se· 
melhantes aos gafanhotos do Egypto, devorArão 
até as raizes. Aa segundas, além da grande 
falta de sementes, p:>r isso que forio muito 
poucas, forão feitas muito tarde; jA não alcan• 
çárão o inverno, por isso não vingárão. E' no 
meio de tudo isso, senhores, que se desenvolve 
uma terrivel peste qae ~m ceifado centenares de 
vi.ctimas. Portanto a penlU'ia tem de continuar 

por todo este resto de anno e principio do segnndo • 
E Deos queira que ,então a Pr.:~vi,J~ncia Divina 
suspenda " braço de sua terrivel justiça. Por 
is~'> tambem, Sr. prdsiélente, é necess:1rio que o 
gc.verno acompanhe com os socc:>rr•>s publicas 
até e:;se tümpo. l\fas, Sr. presidante, eu quizera 
saber como o governo entende esses soccorros, 
qual a SWI. nhturezd, e mesmo systema ou me
thodo de distribuição porque, senhores, eu eu
tendo por soccorros garantidos na constituição do 
imperio, nflo só aquelles restrictamt.nte necessarios, 
é vida animal, isto é, os indispensaveis ao hon.em 
ne {ame pereat, mas tambem os que são precisos 
para a vida social. .. 

0 SR. P. DE ALENCAR:-Apoiado. 
O SR. PoMPÊ,l:-... p.)rqtle, como disse o Divi~o 

Mestre-non solo pane vit,it homo :-nãu basta que 
a S•Jciedadtl não deix~ o individuo morrer de fome ; 
é pr.::ciso qu•J garanta a exist~ncia do cidadão, 
que lhe pruporcione meios para que possa viver 
independente, para que possa ser util a SI e á 
mesma sociedade. (Apoiados.) 

Senhores, é sabido que o principal ramo de 
riqueza na minha provincia, ou antes o unico, é 
a criaçãu dP. gados : é sabido o estado lastimoso 
a quP. uma horrorosa secca de dous annos reduzio 
o c~ará. Os gados farão arrazados, os campos 
do c~ará ficárâo desertos ; os fazendeiros fecbárão 
sua< porteiras ; a província ficou aniquillada, de 
maneira que della t~lvez se possa dizer, sem 
muita exageração, o que outr'ora disse um sabio 
viajaste, o Dr. Paw, da antiga America, que
dclla só restavão o céo e a terrra, e a triste 
lembrança de suas espantosas desgraças !-Sim, 
mBu!l senhores, milhares de familias que vivião 
na abastança, ficárào reduzidas á mendicidade, 
ao ultimo apuro da indigencia ; esmolão o pão 
para VIverem ..• 

O SR. PAMPLONA: -Apoiado. 
O SR. PoMPÊO:- .. e o que se ha de fazer, 

senhores, de tantos miseraveis 't Abandonai-os, 
deixal-os á discrição, eutregues a todos os hor· 
rores, consecutarios da miseria? Mas a humani
dade, a moral publica, a religião não levantarião 
sua voz contra esse acto de inaudita barbaridade ? 
(Apoiados.) Será preciso transportal-os para fóra 
da província ..• Mas o amor da patria, essa affeição 
innata ao coração do homem pelo torrão qua o 
vio nascer, esse sentimento nobre que, na ex
pressão do poeta latino fazia o barbaro preferir a 
gelada Scithia acs prazeres de Roma ; esse sen· 
timento, digo, se coutará por nada ao triste 
ce~rense ? r E demais , para onde Od levaráõ 
que elles não conduzão a sua miseria 1 I (Apoia· 
dos.) Parece, senhores, que quando se falia tanto 
em colonisação, em imp,>rtação de estrangeiros 
para o nosso paiz, e com tantos sacrificios e 
dispendios, se deveria cuidar primeiro de segurar 
a sorte e existencia daquelles que nos são mais 
conjunctos por tantos vínculos, de nos~>os irmãos. 
(Apoiados.) A caridade bem entendida deve começar 
por casa. (Apoiados.) 

Eu entendo, senhores, que uma das condições 
da existencia social é a prestação de mutuos 
auxilios, que os membros devem uns aos outros, 
quando por um evento qualquer superior ás forças 
liumanas uma porção dellea cahem em alguma 
desgraça. A aociedade deve em tal caso ajudal-oa, 
-pre>~tar-lhes a mio, leV•lntal-oa, aoccorrel-os. 
(Apo&ados.) 

E' por isso, senhores, que todos concorrem 
voluntariamente com os aacrificios que impõe I& 
sociedade ; é por isso que cada um contribue com 
a quota de sua fortuna, de seu suor e até de 
seu sangue para o bem-estar da sociedade. 
(Apoiados.) Se poid uma sociedade houvesse que, 
desconhecendo a santidade deste principio, quizesse 
sõmente fruir as vantagens dos associados, sem 
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se impôr ao mesmo tempo a obrigação da soe
corret-os em suas desgraças, nos dias minguados 
de sua vida, uma t ·l sociedade seria antes 
Leonina do que fundada nas bases eternas da 
justiça e equidade. (Apoiados.) Mas niio, senh ,•r ~s. 
por honra da humanidade, o priuci ;:.io Je moral 
univers·•l, este principio de oue a religião chnst<t 
!órma um de seus mais sari<.os e aug•tstf)s pre· 
ceitos debaixo do nome sagradn de-caridade-, 
ó consagrado e prvclamado por todo~ os povos, e 
em todos os tempos. A historia tanto antiga como 
moderna nos forn ece milhar <J s de exemplos. Assim 
nós lemos que quancto uma cidade, uma província 
de qualquer paiz é victima de um terremoto, 
incendio, inundação, secca ou outro qualquer 
fiagello, vemos os respectivos governos se apres
sarem em s<>ccorrel-os e alliviar a sorte desse:; 
! · feliz es. Assim vimos um imperador de Roma 
mandar reedificar na Asia Menor as cidades ar
ruinadas por um terremoto : vimos a solicitude 
com que o governo francez em 1817 socC•)rreu os 
departament~ s de Funça ameaçados de fome .•. 

O SR. REnouço~.s:-Apoiado, na fome de 1817. 
O SR. PoMPP.:o:-... vimos o governo francez não 

só ministrar promptos soccorros, como as eamaras 
se apressarem em votar um credito para isso, e 
até darem um premio ás embarcações que imp'lr
tassem trigo para os portos francezes. Vimos, 
creio que o anuo atrazado, o governo portuguez 
pedir nas camaras o cr~dito de alguns milhões 
para soccorrer as províncias de Portugal que 
soffrerão com a secca : e ainda este anno sabemos 
com que solicitude os gcvernos da Belgica e In
glaterra propuzerão no parlamento de seus ~aizes 
medidas tendentes a prevenir a fome, de que 
uma mã colheita de batatas ameaçava aquelles 
paizes. Mas entre nós, senhores, o que se tem 
feito? Que medidas tomou o governo para salvar 
o Ceará, Parahyba e Rio Grande do Norte ha 
mais de dous annos victimas de fome? Que me
didas veio propõr ás c11maras para alliviar a sorte 
daquellas provincías? A h I senhores I (com dór o 
digo) ; mas é uma verdade que o governo aban
donou aquellas províncias I Milhares de victimas 
que a fome fez emigrar desta para outra vida, 
um ;dia, Sr. presidente, um llia hão de pedir 
justiça diante do Juiz Supremo contra aquelles 
q~e as podiào salvar e o não. fizerl'!,o. Hão de 
dizer a estes : cc Nós vos ped1mos pao, t1 vós nos 
negastes ; nós vos pedimo;> ao menos que nos 
nrrancasseis de nossas províncias para outro 
lugar onde pudessemos vi ver, esse heroico e 
derradeiro sacrificio que o coração humano é capaz 
de fazer por amor da vida. e vós nos deixastes 
morrer nos abrasados campos do Ceará I » Se
nhores, não é uma declamação que ~u trago á 
casa ; é uma triste verdade que nós sentimos. 

E' verdade que o anno passado passou na 
assembléa um credito para o governo soccorrer 
essas províncias ; mas note a camara que nem 
es~a medida foi proposta pelo governo, e nem 
tão pouco foi a tempo executada. Quando come
çárão a chegar ás provincias alguns soccorros, 
que de calamidadel! já nito tinhão ha'\"ido? I ~u 
não nego, senhores, que esses soccorros nao 
servissem muito · é verdade, sal várão grande 
parte da populaçã~; mas chegárão muito tarde. 
A camara ouvio um nobre deputado pela Para
hyba dizer que só na sua CO,!llarca, eo~igua á 
província. do Ceará, perecêrao ~ara c1ma de 
quatro mil pessoas á fome I Eu não posso dizer 
quantas victimas succumbirão no ~eará, e cr.eio 
que ninguem poderá calcular, quu enarmb\t 1 
Mas posso affirrnar que vi cartas do lcó, em qne 
se dizia que alli moi'Tião quatro, cinco p€ssoas 
de fome por dia; que as igrejas já não tinhão 
mais onde dar sepulturas a tantos cadaveres ; 
que a estrada do lcó para o Aracaty estava 
infeccionada pela podridão de corpos mortos I 

Em minha casa, Sr. presid~;nte, na capital d.o 
Ceará, foi um misllravel pedir-me uma esmola, 
que rne dissll ser do lcó, e contou-me que na 
estrada do Icó p:lra S. B~rnardo , entrando 
n'uma casinha pa!a pedir agna, como nioguem 
lho fallasse, e elle sentisae mao cheiro penetrou 
o interior, e achou u :na rr)u1her com tres meninos 
mortos de fome 1 

Senhores, eu mesmo fui testemunha de scenas 
na ~apitai ?o Ceará que me despddaçavão a alma, 
e atncta hoJe corafrange-se-me o coração com o 
recordar -me. Deus não perwitttl que ·meus olhos 
tenhão de ver mai~ horrores semelhantes 1 Dir· 
se-ha que aos ouvidos do governo não chegárào 
os l{emidos das tristes victimas do Ceará ; que 
ei!oJ Ignorava o est<ldo da provincia. Então mais 
culpado é ainda aos olhos do paiz e da justiça 
suprema ; porque, senhores, eu não concedo que 
um facto tão nototio, um facto tão publico, tão 
tristement~ celebra, pudesse ser no Brazil igno
r:ldo por ninguem , e muito menos pelo governo. 
{A poiados . ) Mas bem: concedido que as:sim fosse, 
por ventura ainda ignorará o estado a que se 
acha reduzida a minha provincia? Que medidas 
tem vindo propór á camara a esse respeito 't 
Pllrque não tem informado ao menos á camara 
desse estad•) ? Quereis, senhores, uma prova 
authentica do desprez·) do governo para com as 
prcvincias do norte, victimas da fome T Lêde 
o relatorio do nobre min istro do imperio, lêde na 
parte em que trata dos soccorros publicas. Diz 
Qutl o fiagello da secca ainda continúa, e que o 
êrddito dos soccorros eatá esgotado ; e parece 
que só trata disso debaixo de relação economica, 
emquanto dá conta do dinheiro despendido. Não 
apresentou uma só medida, uão pedio mais credito, 
vendo qu~> . o mal continuava ; nem ao menos, 
Sr. presidente, uma palavra de consolação para 
aquelles infelizes 1 Paret:e, Sr. prP.sldeute, que 
tantas victimas valião bem o sacrificio de algumas 
peonadas do nobre ministro para informar á 
camara e ao paiz dos soffrimentos daquellas 
provlncias. 

Sr . presidsnte, permitta V. Ex. que eu daqui 
dirija, por mim e em nome dos meus compro· 
vinci11no>, os meus agrad~cimentos aos generosos 
parutlnses que m~ndárão ao Ceará o producto de 
uma sub~cripção; ao corpo de commercio do 
pernamb11co, que generosamente promoveu em 
seu sdo tambem uma subscripção em favor do 
Ceará ; ao sabia e virtuoso prelado da Bahia, 
que por seus esf.,rços conseguio uma subscripçtio 
para soccorrer o Cear&., assim como aos generosos 
bahianos, qut~ acudirão á eloquente voz de seu 
veneravel pastor ; ás assemb1éas provinciaes do 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que tiverão 
a philantropia de votar cada uma dez contos 
de réis para acudir ao Ceará. Aceitem todos os 
sinceros votos de gratidão que um cearense lhes 
tributa desta tribuna • . ••• 

O Sa. P. DE ALENCA.B: -De toda a deputação 
cear6nse. 

O Sa. :i?oMPto:- De todos os cearenses, cujos 
eoraçÕ!! -< agradecidos na~> poderáõ jAmais esquecer 
tantos beneficios. (Apoiaào1.) Outro tanto, purém, 
Sr. presidente, sinto não poder dizer do raspei· 
tavel corpo de commereio ~esta cid~de, e não é 
sem motivo que trago aqu1 esta e1rcumstancia ; 
porque ha poucos dias li no Mercantil, em um 
artigo de s11a correspondeneia de Lisboa, q11e as 
folhas de Londres teciilo elogios pelas avUltadas 
subscripções promovidas pelo corpo do commerclo 
desta cidade am beneficio do Ceare.. Não me 
consta, senhores, que ae tenbão tirado taes sub
scripções. Ouvi d1zer que alg11em promovêra aqui 
ou abrira nma subscrtpçào em favor do Ce~rá ; 
mas creio que n 1da se tirou : porque, como d1sse, 
ao Ceará não chegou o producto dessa subscri
pção, e nem sei se algaem deu alguma consa. 
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Por isso dis~e eu que não inclui a o corpo de com
mareio do Rio de Janeiro, a quem aliás dhsejava 
tambem tributar meus agradecimentos. 

l\111s v"ltando, Sr presidente, ao meu as;;utr.plo, 
eu dizia que, entendido c,•mo eu P.ntendo o artig;.~ 
da constituição do impHio, que garante os ~ ,, c
corros publicas, craio que o governo não se 
limi tarà aos soccorros puramente necessarios à 
vida, mas que 11lguma medida tomará para me· 
Jhorar a sorte de tantas famílias de~graçadas. 
Confiados nisso, nós os deputados do Cean\ e 
Parahyba, na falta de outra medida do governo, 
apresentamos um projecto que está sobre a mesa, 
pedindo um emprestimo p11ra essas províncias, e 
esperamos que merecf!rá todo o apoio do governo, 
assim como daquelles senhores deputados que 
não forem indifferentes às desgraças de seus ir
mãos. (Apoiadus.) 

Mas voltllndo ainda aos socco'rros restrictamente 
.indispensaveis á vida, eu d~sejava saber do nobre 
ministro do imperio que remessas tem foito este 
anno para o Ceará, e que remessas ainda pre
tende fazer, porque eu lembraria ao nobre ministro 
que para esses ~;occorros bem aproveitarem, é 
mistdr que elles cll~guem á tempo de poderem 
ser transporbdos ao interior. ao Icó, Quixeru
mobim, Riacho do Sangue, Inhamuns e outros 
pontos onde elles se tornão mais precisos. Foi 
a falta desta providencia, Sr. presidente, foi a 
falta do estabelecimento de celeiros nesses pontos, 
que aliás tanto reclamão, que se deve attrlbuir 
grande parte das calamidades por que passou 
minha província. (Apoiados.) Quando o presidente 
da província se lembrou de tomar essa medida, 
ou quando pôde tomal·a (digo pOde porque ao 
principio não tinha meios), já to i tarde :já não 
havia possibllidade do fazP.r c•mduzir uma sa.:ca 
de farinha para o interior. A consequencia disso 
foi a horrivel mortandnde dtl povo por esses 
lugares, e chamar á capital um concurso immenso 
de milhares de miseraveis, que. abandonando seus 
lare~. vierão esmolar um prato cte farinha que 
o presidente mandava distribuir por semana .... 

ÚA Sas. PEIXOTO DE ALENCAR E PAMPLONA :
Apoiado. 

O Sa. Po!.!Pll:o:-E desse accrescimo extravrdi
nario de população na capitul, dessa agRlomeração 
de indigentes mal vestidos, mal comidos, que 
elltulhavào as praças e ruas da cidade, resultou 
a terrivel febre typho, que tem acabado de assolar 
o Ceará. 

Senhores, o homem, o christão ou o phil.osopho 
'1Ue reconhece que o mundo não é regido pelo 
acaso, que refl.ecte um pouco nesses fiagellos, não 
pôde deixar de reconhecer que. nisso ba alguma 
cou>a de provid11ncial. O nobre ministro da 
fazenda disse que era a C<\nsequencia de nos50S 
peccados. Sim, eu eonft>sso a reconheço que a 
justiça divina exerce terríveis juiz<Js sobre nós I 
Mas, Sr. presidente, os Atilas, os instrumentos 
dessa justiça, um dia conheceráõ tambem o peso 
de seu braço I 

Uu SR. DEPUTAt>O:-Quem são os Atilas? 
O SR. PoMPJl:o:-Sr. presidente, ainda desejava 

chamar a attenção do p:overno sobre outro objecto 
da mesma natureza ; queria perguntar ao nobre 
ministro do imperio se elle está informado do 
estado do tbesouro provincial do r.earâ. Eu peço 
licença â camara para lêr o p11rlodo da um officio 
do inspector do thesouro provincial do ~ará ao 
presidente daquella província, em data de ti de 
Março deate anno ; e eu rogo ao Sr. tachygrapho 
que escreva o 'lue eu fOr lendo. Eis o qua dtz o 
officto: « Actualmente que tudo, especialmente 
rendimentos publico~. soffreu consideravel decres· 
cimento, quando não extincçào ; hoje que os en
carregados dos dinbeiro!l pu blicos se vêm abso-

. lutamente embaraçados no cumprimento de seus 

deveres, tudo devido á calamidade e miseria a 
que tem sido reduziJa esta província, pela mais 
que nunca rigoro~a secca que a devasta, apresso
me a rn~ar a V. Ex. solicite do paternal gnv•:rno 
de S. :\L o Imperador o nece>sario HUXilitl l'm 
beneficio dns inJelizos tlmpregados publicos pr,J· 
vinciaes, ou como supprimento a rendlls provinciaes 
ou emfim como emprestimo p ora em tempo mais 
feliz ser satisfeito. 

« Do balancete que ultimamente remetti se evi· 
dencia existirem 28:369$196 no cofre desta tbesoa
raria, t>.chanJo-se pago até o ultimo de Fevereiro 
o corpo policial e al::;uns empregados. O que 
rllsta a pa~ar, fallando só de ordenRdos até 31 
de Deze•nbro proximo seguinte, deverá ilnportar 
em 90:083$075, incluindo o corpo policial. -Para 
istoJ temos os ditos 28:3698196 StJDl esperanç" de 
receita que avulte; tanto porque nada pron1ette 
a arrematação dos gados, visto que feliz é o 
fazendeiro que ficou apenas com alguma semente, 
como porque o demais poderá quand<> muito ser 
calculado (em razão media) em 5:0008000 ...• 

O SR. PEIXOTO DE AL&NCA.R:-Nem isso rendeu. 
O SR. PoMPI1:o (continut~ndo a ler):-... prefazendo 

tudo a quantia de 33 :3ô9Sl96, que comparada 
com a da 90:08311075, da a differença de 56:71311879, 
quanto importa o deficit p•lra a desj)eza com os 
ordenados; despeza que por isso mesmo que tem 
de ser feita com a manutenção dos servidores da 
província, pela maior parte sP. torna sem a menor 
duvida indispensavel. 

Om, vê-se, Sr. presidente, que o in~p~ctor em 
MarçO calculava o deficit para exercícios corren
tes em 56:7138879, contando com os dízimos 
ainda rendessem ~:OOOS: mas nós jo\. sabemos 
que apenas ren:leu dous contos e tanto .•. 

O Sn. PINTO DE MENDONÇA:-Rendêrão 2:7008000. 
O Sa. 'POMPÊO:-Portanto vê a camara que ha 

realmente um deficit de 60:0008, não contando a 
divida anterior da província. Eu quizera saber se 
o governo nlio preten\\e tomar algumas medidos 
a esse respeito, porque, senhores, eu não com· 
prehendo que po~sa haver ordem publica, nem 
eerviço pllblico, e nem Stlrviço sem que os servi
dores sejão pagos. (Apoiados.) Portanto, Sr. pre· 
sidentt>, eu entendo que o governo deve tomar •iA 
prorupto >llgnma medida, soccorrando a the~oura· 
ria provincial do Ceará, sob pena de ver, ou 
empregados abandonarem seus lugares, em pre· 
juizo da ordem publica, ou morrerem á fome, se 
quizerem ter e~:~sa tenacidade de servirem sem 
ordenado e m•Jrrerem no emprego. 

E' verdade qull aqui passou uma resolução 
o mez passado apresentada pelo~ Srs. deputados 
do Ceara, Parahyba, Rio Grande do Norte, em 
que se podia o supprimento de 40:000S para f\ 

Cearã ; mas note a camar>l que aquella resolução 
consignava apenas 40:0008 para o Ceará, quando 
nó~ temos um de!icit infallivel de 60:000$. 
E demais, consta que esta resolução pende no 
senado de uma commissão que pedio informa;ões 
ao governo a tal respeito. Desejava pois saber 
que informações tem dado o governo áquella 
came.ra, se el\e pretende apoiar e Cazer p<~ssar no 
sen>1do aquella resolução como aliás é de mais 
urg~nte necessidade. 

Passarei agora, Sr. presidente, a justificar uma 
emendá que mandei á mesa para que o culto 
publico do imperio, inclusive os seminarios epis
copaes, fiquem a carp;o do thesouro gerai, ele
vando-se as congruas de todos os parochos do 
imp~tio a 400$. Quando na segunda discussão do 
orçamento discutia-se uma emenda semelhante do 
uobre deputado da Bahia o Sr. Wanderley, eu 
entendia, Sr. presidente, que todos estRvão con· 
vencidos do direito que tinhrio os parochos e 
conegos a serem considerados como empregados 
geraes, e como taes pagoa pelo theeouro geral; 
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persuadia-me que a unica questão a tal respeito 
vers••va sómente sobre a conveniencia, utilidade 
ou possibilidade desta despeza entrar agora para 
o th'lsour,1 geral, e não quanto á questão de 
direito. Grande foi portanto, senhores, a minha 
sorpresa quando ouvi o nobre deputado ·pelo 
P•auhy, e outro não menos i Ilustre deputado pelo 
Rio de Janeiro o Sr. Souza e Oliveira combat'!rem 
este principio, e pórem em duvida aquillo que para 
mim corria liquido, sustentando que os parochos 
e cabidos :são empregos provinciaes. 

A' vista disso, entendo, Sr. presidente, que esse 
ponto, que eu chamaria questão prejudicial, •leve 
ser primeiramente decidido, porque, se com effeito 
se prova que os parochos não são empr.,gado" 
geraes, nem os conegos, então totitur questio, 
não ha razão para que o thesouro geral seja 
mais onerado com essa Jespeza; mas, senhores, 
apezaa· do que disserão os illustre~ deputados, 
apezar da homenagem que tributo aos seus 
grandes talentos, que eu tanto . respeito, eu 
estou convencido do contrario ; e posto que eu 
seja o menos habilitado, o menos proprio para 
entrar nesta I iça... · 

O Sa. PA!I!PLONA:- O senhor não é parocho. 
O Sa. PoMPEO: -Sim, fallo pela insufficiencia de 

minha capacidade, pela fraqueza de minha intel
ligencia •.. 

UM S&. DEPUTADO: -Não apoiado. 
O Sa. Po:Mp.Jl:o:-Comtudo, emquanto outros, 

que melhor podem fazer, o não fizerem, me per. 
mittirá a camara que emitta minha humilde 
opinião ; e nisso eu não f11ço mais, senhores, do 
que seguir o exemplo e preceitl) de um santo 
prelado da igreja ~allicana. (8. Ivo Carroteuse) 
quando dizia: Forcitan forti(Jres (ortiora melior'es, 
meliora; ego autem pro meáioc1·itate sic sentia. 

Eu eotrar"li primeiro na questão de direito. 
Parece·me, senhores, que a argumentação 

daquelles illustres deputados que se fundão no 
acto ad..ticional para concluirem que os parochos 
são empreg11dos provinciaes, não é muito logica, 
pecca por excllsso, quero dizer, prova de mais: 
porquanto, 81! pol-> acto addicional, art. 10, $ 1•, 
-permittir âs ussembléatl proviuciaes a divisão 
ecclasiastic!l de suas respectivas provir.cias, se 
pude:.se cnncluir que os parochos são empre
gados proviuciaes, então tambem seria logic<> 
cuncluar que os juizes municipaes e de direito 
são emprtgadoll provinciaes porque pelo mesmo 
unigo se permitte lt.s assembléas p•ovinciaes a 
dividaio judaciaria de suas provincius, e tae~ em· 
pr~gos a~ oU.o ochão tiio bern exctlptuados na ta
bella do Si í• do mesmo arLigo. 

O Sa. P. DE ALENCAR:-Apoiado. 
O Sa. PoMPJ!:<J:-E' verd•lde, Sr. presidente, que, 

se olharmos para a letra do acto addicional, 
parec<J que assim se deve entender; e assim foi 
entendido até a lei de 12 de Maio de 1840. Era em 
consequencia desta intell!gencía quo os presidentes 
de provinc•as apresenta11ão depois do acto os 
parochos para as freguezias ; foi em virtude dedta 
iutelligenc111 que um~ assemblé;\ provincial chegou 
a decretar até contra os canones a movibilidade 
dos parochos, autorisando ao prt~sidente a remoção 
destes. Mas depois da lei de 12 de Maio de 1840, 
que veio fixar a intelligencia de alguns artigos do 
acto attdicional, depois da distincção estabelecida 
por esta lei em empregados S<Jbre os quaes as 
assembléa~ provinciaes só podem legislar quanto 
ao numero, e não quanto á sua natureza, attri
buic;ões, provimento etc •• não sei como, Sr. 
preshlente, se possa sustentar que esses empre· 
gados são provinciaes, porque, senhores, quauto a 
mim. o que constitue a natureza do emprego 
provaociai, é que não só suas attribuiçõea sejào 
provinciaes, mas que as assembléas provin· 

ciaes podsão legislar quanto á sua creação, 
suppres:lão, attribuições e modo de provimento, 
suspensão e demissão : ao menos é o que eu posso 
c<Jncluir dos S)S)7• e 11 do art. 10 do acto addiciooal. 
Ttido quanto está fóra de~ta ordem não posso 
chamar provincial; ora, ninguem dirá que os 
parocb.os e conegos estejão comprehendidos nesta 
especie. 

Portanto dê-se.lhes o nome que quizerem ; serão 
empregados mixtos, neutros, sui generist, etc., 
mas nunca provinciaes. Ora, · eu lambem não sei 
que haja mais que tres ordens de empregos 
publicas; geraes, provinciaes e muoicipaes. 

E tanto, :~enhores, o governo, uesde a l~í de 12 
de Maio de 11:HO, entendeu que esses empregos 
erão geraes, que desde então começárão a · ser 
providos por immediuta resolução de Sua Mages
tade ; e quanto a mim com toda a razão; porque 
eu vejo no art. 102 § 2• da constituição do imperio, 
que compete ao executivo geral o provimento de 
todos os beneficios ecclesiasticos. Ora, são os 
pobres parochos e conegos empregados geraes para 
serem nomeados, para pagarem nas repartições 
geraes fortes direitos de seus diplomas, e só pro
vincie.es para receberem. suas congruas? (ApoiiZ
dos.) Demais, senhores, o que são os parocllo:~? 
N.io são por ventur~ cooperarias dos bispos, seus 

· ajudantes no mioisterio da igreja ? (O concilio os 
chama uma parte do mioisterio episcopal.) Como 
pois reconhecAr que os bispos são empregados 
geraes, e aquelles que fazem parte de seu minis
teria, só com a differença de mais para menos, 
são empregados provinciaes '! Por ventura é o 
circulo em que o empregado exerce suas aLtri
buições que qualifica o emprego ou a natureza 
de suas attribuições '1 Os delegados e subdele
gados, cujas funcções se limitào a pequeno circulo 
não são empregados geraes? São, sim ; porque a 
policia é um objecto geral , e esses diversos 
empregados não são mais que outros tantos 
agentes com que o governo -;eral faz sentir sua. 
seção nos cantos mais retr. tos do paiz. Ora, 
como ~endo o culto publico um objecto geral, 
parte de seus ministros são empregados geraes 
e parte, cujas funcções são da me~<ma r.atureza, 
são considerados provinciaes? Como os bispos são 
geraes e 011 parochos conegos provinciaes '1 Não 
haverá nisso alguma iocongrueneia? (Apoiados.) 
Além disso, senhores, deven1os lembrar· nos de que a 
con .. tituição do imperio, reconhecendo e garantindo 
a religião catllolica, hm contrahido a obrigação 
solemne da su~tentar e manter edsa religilio; 
or.,, quem diz rijligião, diz culto; porque o culto 
não ó outra causa senão a expressão da mesma 
religi~o e UUla parte essenciaü della : quem diz 
culto, diz templos, di:~; ministro e testas reli· 
gio~aa; porque sem isso mi.o pode haver culto. 
Logo, se o estad'l tem rigorosa obrig11ção de 
def~nder e manter a religião catholica, deve 
sustentar ~ manter ':> culto publico ; mt&nter, digo, 
um e uniforme; porque a unidade é um caracter 
e•sencial de relig1ão · catllolica. (Apoiado&.j 

Ora, se abandona-se ás assembléas provinciaes 
a sustentação do culto em suas respectivas pro
víncias ; se uma, por ser ':Dais _orthod_oxa, ou 
porque tem meios, vota cons1gn.v;oes . para sus
tentação uecente do. culto , sustento de seus 
ministros, reedificação d•lS templos, etc . ; se outra, 
por s Br menos ou porque nãu póde tant0, limita.se 
á susteotaç:'i.o dos ministros e não cuida dos 
templos ; se outras, como a do ·~f:olranhão e Bahia, 
naJa dis~o ÍllZ·•m , porque estão persuadidas 
(e nesta parte com razão) 'lUe 11ão é de sua 
obrigação a sustentação do culto, pergunto eu: 
exh1te neste C•\SO unidade e uniformidade de 
culto publico t Pois quando os templos estão 
em ruínas, os minietros da igreja ahand_onado!', 
e deixão-nos morrer á fome, como estao boJe 
os do Maranhão e Bahia, póde dizer-se que ha 
unidade e unüormidade de culto publi~tQ nq 
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imperio. (Apoiados.) Mas a isto se tem respon· 
dido: -Não ha dinheiro para pagar o culto.
Oh 1 senhores, pois ha dinheiro para tudo, só 
não ba para sustentar o culto 1 (Apoiados.) Não 
é uma inconsequencia reconhecer-se que o estado 
é obrigado a sustentar a religião, que .est>l é util, 
é necessaria, e não querer-se sustenlar o culto 
publico T (Apoiados.) Sejam~s francos, senho~~s, 
e digamos de uma vez : - nao quenmos rehg1ao, 
porque esta não póde existir sem culto, que é 
sua expressão ; - mas tambem 'digamos : - não 
queremos ordem, estabilidade nem monarcbia;
porque Q tbrono não se firma sobre as ruínas 
do altar! (Apoiados.) O nobre deputado por 
Piauhy parece-me que faltou no pagamento dos 
paroeholl por municípios ou localidades ; creio 
que citou a este respeito o ·exemplo da Pru,;sia. 
Eu não sei, Sr. pre~idente, se em algumas das 
eommunbões protestantes da Allemanha isso assim 
acontece ; mas em todos os paizes catbolicos da 
Europa, na Italia, Polonia, Austria, França, 
Portugal e Hespanha., e creio que mesmo na 
Irlanda, o culto e os seus ministros são susten
tados ou com rendas proprias da Igreja ou pelo 
tbesouro pablíco, onde a igreja foi desapropriada 
de seus bens, como em França, ultimamente em 
Portugal e Hespanha. 

Senhor11s, a sorte do clero do Brazil sempre foi 
triste e precaria; porque não foi dado á. igreja 
brazileira possuir bens (apoiados); até os dízimos, 
que desde o principio do mundo pertencerão ao 
culto; os dízimos, senhores, qus o Omoipotente 
decretou do alto do Sinai para manutenção de 
seu culto e a cujo respeito uma preseripção de 
tantos seculns parecia dar um direito inal ;ena >d 
à igreja, forão arrancados à igreja do Brazil. 
Pela bulia do santo papa Leão X, de 7 de Junho 
de 1514, forão secularisados em favor do grão
mestrado da ordem de Christo, então annexo à 
corõ-1 portugueza ; assim como lhe foi conferido 
o padroado da igreja do Brazil, porém com o 
onus da sustentação do culto e seus ministros ; 
mas esta sustentação sempre limitou-se a iosi· 
gniflcantes congruas, que mal cbegaviio para 
sustentação, não l!ei se decente, dos mesmos 
parochos ..• 

U:ll Sa. D&POTA.Oo:- Erão de 50 o 608000. 
O Sa. PoMP~o:-Estas congruas ainJa hoje não 

têm subido a mr.is de 2008 ou 3008 em muitas 
províncias, ao mesmo ten1po que todos os mais 
ompregados publico~, s~ não têm pin~ues orde· 
naàos, têm ao menos muito superiores ás con~~;ruas 
dos parochos. 

O Sa. P. DE ALENCAR:- Apoiado. 
O Sa. PoMP:I!:o:- E qae differeRça, senhores, 

entre as attribuições e trabalhos do paroeho, 
mesmo considerados ~·elo seu lado material corn 
os de outros empregados, por exemplo, com os 
juizes de direito (apoiados), que aliá~ têm orde· 
nados tres, quatro vezes mai()res? E, além diss<), 
senhores, agoril parece quar;õr-se-lhes tirar essa 
triste G insignificante congrua (porque, se o tbe
souro publico não quer pagar, as assembléas 
provinciaes tambem não quertJrn pagar, como está 
acontecendo com o cl~ro do Maranhão e Bahia); 
parece que quer<~m acabar com elle. 

A' vista disso, senhores, quem quererá mais 
votar-se ás fadi~as do apostolado ;;e os ::.acerdotes 
do Brnzil, semelnantes acs pariás das InJi>~s, não 
têm outra cousa a esperar senão o de~prezo ., a 
miseria 1 E que têm elle~ fdto para mer-.cerem 
esse tratamento '1 Ah 1 sim , elles civilisárào o 
nosso paiz ; levárão a luz do Evan~elbo, pala.vras 
de consolação e de -vida nas brenhas de nossos 
bosques, onde o ferro de in~xoraveis conquista
dores leva vão a destruição e a morte I Elles forào 
os primeiros que despertarão em nó! os senti· 
snentos de nacionalidade, independencia e liber-

dacle; sellãrão com · seu sangue a sustantação 
desses princípios 1 E qual o premio disso? O 
aban•fono! 

E' telllp•l, senhores, de reparar tão feia ingra· 
tidão e injustiça! E' tempo de levantarmos as 
co!unmas abatidas do templo do Senhor ; é tempo 
de que esta nugusta camara, em cujo seio trans
luzem tantos se~;timentos orthodoxos , dê um 
test€munho publico de que o estado não ab11ndona 
a religião , e de que nó!! desempenhamos o 
juramento solemntl prorerido ao entrar nesta 
camara de defend er a constituição e a reli~íão 
catholica. (Apoiados . ) 

l!:spero port.•mto, senhores, que a emenda que 
apresentei igualando as congruas de todos os 
paroch<Js ás que percebem os do Rio de .laneiro, 
e passando-os para a despeza geral, merecerá a 
approva.ção da c amara. 

Concluirei o meu já Axtenso discurso, pedindo 
licença á camara para citar o pensamento de urn 
dos mais brrlhantes ornamentos da tribuna par· 
lam"ntar : « O sacerdocio (dizia o respeitavel 
vbconde de Cbateaubriand) não é um estado , é 
um caracter : não confunúamos .-:ousas tão dis
tioctas. O soldado , o magistrado a quem o 

·tbesouro publico deixou de sustentar, póde mudar 
de profissão, procurar um novo meio de !lubsiK
tencia ; mas o sacP.rdote , rrivado de seu trata· 
mento, o que será ? Sacerdos irt a;ternum I » 
(Apoiados.) 

A discussão fica 11diada pela hora. 
Levanta -se a sessão ás 3 horas, 

A.cta ae t 4 ae Julho 

PRESIDENCIA DO SR. MUNIZ TAVARES 

A's dez horas e tres quartos, procede-se á 
cbamatla, e como ãs oaze não estivessem presentes 
tantos Srs. deputados, quantos são prectsos para 
que se possa deliberar, o Sr. presidente declara 
que não ha ses~à.:>. 

Faltão sem participação os Srs. ParanhoR, 
Franco de Sá, Moura Magalhães, Jansen do 
Paço, Santos e Almeida, Souza Martins, Souza 
Ramos, Carvalho e Silva, Queiroz Coutinho, 
Acauãa, Toscano, Coelho Bastos, Ay:-es do Nas
cirnanto. Uchõa, Mendes d>l Cunh·1, Urbano, 
Mariz, Tavares B~ ~tos, Silva, Amancio, Ernesto, 
R>tmiro, Couto,Junqueira. Pacca, Pa\}lino, Campos 
Mello, Souza Qulliroz, T.lbins, Carrão, Co"!lho, 
Limpo, Torras Hflmem, Get11lio, Meirelles, Ma· 
rinho, Coelho da Cunha, José J orge, Mello Franco, 
Carqrxeira L~ite, Sant<ls Azevedo, Oarvalllo, Vieira 
da Cunha, Womd~rley, Gavião Peixoto, Aff,mso 
F erreira, Souto, Machado de Oliveira, R ego Mon· 
teiro, c .,sta Pinto e Mello. 

Faltão com participação os Srs. ·Bricio, J oão 
Paulo e Secco. 

Comparecerão dP.poi,; da chamada os Srs. Mon
jardtn, bispo conde, Buros Pimentel e França 
L.> i te . 

Achào-se presentes os Srs. Souza Franco, 
Pinto de ·Mendonça, Alencar, Pamplona, BezP.rra, 
Braz;il, Ferr~ira de Castro, L 'lpes NeLto, l!<Iuni:~: 
T<~vnes, Peixoto d~ Brito, Vilella Tavares, Nunes 
Machlldo, José Pedro da Silva, C!lrvalho de Men
donça, R.,bouça::; , Oliveira Lisboa, Lopes Gama, 
~'erraz, Ribeir(), Gflnç:tlves M.trtinq, Barbosa de 
Al:::nllida, Amaral, Vesga, Muniz Barreto, Josino, 
Valdetaro, S»UZ~< França, Gomes dos Santos, 
Saturnioo, Rodrigues dos Santos, Stockler, Godoy, 
Dias da Motta, Penna, Antão, Dias de Carvalho, 
Odorico, Ottoni, Alvarenga, Diogo de Vasconcellos, 
Assis Mascarenhas, Gonçalves de Magalhiiés e 
Oliveira Bello. 
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Sessão em Ui de .Julho 

PRESIDENCIA. DO SB. MUNIZ "r.A:VA.RES 

Su•nu.Rxo.-Expediente. -Negocias de Perfla.m.
buco. Discurso do Sr. VileUa TatJare:..- Ter· 
ceira discusslio do orçamento. Discursos dos 
S'·s. Reboucas e Silva. 

A's 10 horas e 40 minut<J,; da mauhã abre-s~ a 
sessão, lê-se e approva-,;e a acta . da antecedente. 
Lê-se a acta do dia 14 em que não houve sessão. 

O Su. FRANÇA LEITE reclama contra a acta 
dizendo que bonten1 ·compareceu antes de se 
levantar a ses,;ii.o e não depois. 

O SR. SECRETARIO dll acta responde que oAstes 
negocias é mais propenso á indulgeocia do que á 
severida·le ; e que deve declarar que tomou as 
notas conforme as índ1cacões que lhe dava o 
continuo á medida que se ião lendo os nomes dos 
membros da casa. 

O Sa. 1° SEClUtTARIO faz võr que póde muito 
bem não haver contradicção na reclamação do 
Sr. França Leit .. C()Jn o que diz o Sr. SP.cretario 
da acta. Podia o Sr. França Leite não estar 
presente quando se leu o seu nomA, e todavia 
entrar no salão antes de se acabar a chamada. 
ApNveita a occasião para declarar que o Sr. 
Limpo fa\t(\u hontem com causa participada e 
não sem ella. 

O Sa. ÜLIV.El:RA BELLO declara tambem que 
f11ltou com causa, pÇ>r is :;o que havia participado 
na vespera acbar- t~e molesto, e q11e ante>~ que 
viesse á ca:sa devía enteoder-su que continuava o 
seu incommodo. 

1-:XPEDlENTE 
Um offi.clo do Sr. ministro do imperio, remet

tendo os autcgrapbos das r~soluções approvando 
as pensõ~>s coneedidns a D. Luiza Candida de 
Nobrega B •rbosa, e D. Maria Carolina de Almeida 
e Castro e suas duas lilb .. s menores. -Para o 
arcluvo, communicaudo-se ao ~enado. 

D.> mesmo ministro, transmittindo úR esclare· 
cimentos que lbe forno exigulos em SetEombro do 
anno passado, é.cerc,. do requerim llnto de For· 
tunato SegonJ, director do tlllllltro francez, e a 
informação que deu o c.mservatorio drarnatico por 
interme~to do seu presidente. - A. quem fez a 
requ1~lçno. 

Do Sr. ministro da guerra, transmitindo cópias 
das peças ollic1aes relativas ao~ dous offieiaf!s de 
primeira linha, membros da assembléa provincial 
de Maüo-Grosso, e a s•JSpençào do commissario 
pagalior .-A. quem fez. a requisição . 

Vai á comwissào de marinha e guerra o re
querimento de Ricardo Antonio da Costa Ribeiro, 
se~undo tenente da terceira classe do exercito . 

Faz-se menção rle um officio do Sr. deputado 
Souza Ramos, participando que não comparece 
por se achar enfermo. -Fica ~ camara inteirada. 

Não ha mais expediente. 
O dR. FERRAZ apresP.nta uma representação do 

ecronel João da Silva Tavares, e pede qpe sobre 
ella a respectiva commissão ue com urgencia o 
seu parecer. 

O Sr. Rodrigues <los Santos:- Sr. 
presidente, fui encarregado de apresentar a esta 
camara uma re pre~entaçri.o do corpo do commercio 
da cidade de Campos, pedinrio prov1deneias que 
facilitem a entrala dos brazillliros na profissão 
commercial. Estas providenci••s cifrão-se na opi
niào dos siguatarios dessa representação, em 
remover os obstaculos Qtle implldem a admissão 
dos jovens 'brazileiros para caixeircs nas C<leas 
de commercio. Desvaneço-me de ser o apresen
tante destl\ supplica, porque ella combina inteira
mente com as minhas opiniões por vezes enunciada 

TOXO U 

nesta casa; e julgo-n tanto mais importante 
quanto é certo que convem muito que seja por 
e11te modo justificad>i a medida que a cas~ adoptou 
neste senti .lo. 

Julgl)-porém, Sr. presidente, que não é bastante 
que se tt'enclone esta representação, qualquer 
deliberação tomada nest .. casa tem de ser ainda 
sui.eit~ . ao exame da outra secção do corpo 
le~1slat1VO; e por isso convérn que tenhão toda 
a publicidade possivel as ratões que determinão 
essa. deliberação, para que ella possa ser por si 
mesma. defendida. Cumpre que o ·senado quando 
tiver de resolver sobre nossas deliberaçõés a este 
respeito, tenha em vistas todos os ffi(Jtivos que 
as fundamentárão ; uada melbor põde concorrer 
para isso do qu~ a publicação desta representação, 
por isso atrevo-me a requerer que seja impressa 
no jornal da casa. 

Vai a representação á commissão resp•ctiva. 
O SR. Pss:srnENTE põe a votos o requerimento 

para que ella seja impressa no jornal da casa, e 
assim se resolve. 

Lê-se o seguinte parecer da commissão de pen
sõt~s, e é julgada ubj ecto de deliberação a resolução 
á ella junta. 

cc A' com missão · de pensões e ordenados foi 
presente •• d<lcreto de 29 de A~r<l sto de 1$41, pelo 
qual foi aposentado Franci~co José Chaves, almo
xarife ja 4• sessão d11 alm .. xarífado da marinha, 
com o respectivo ordenado ; e como pelas infor
mações que acompanluio o mestno decreto, se 
mostra que o agraciado, contando mais de 50 

· annos de bom serviço, se aclla na avançada idade 
de mais de 70 annos, e soflre molestias que o 
impossibilitào de continuar a exercer o seu em
pr~go, entenJe a commi>~são que dev.e ser ap· 
provaJa a mercê, e para esse fim offerece a 
seguintd resolução:. 

<c A 81lsembléa gerallt!gislativa. resolve : 
«Artigo unico. F1ca approv.-da a aposentadoria 

concedida por dP.Cret o de 29 da A.~osto de 1844 a 
Franeisco J,,gó Chaves, almoxatifd da 4• secção 
do "lmoxarifado da marinh11, com o respectivo 
ordenado. 

« Paço da carnara tios deputados, 11 dll Julho 
dtl 1846 .- M ; J . Valdetaro.-Peixoto àe Brito .
T. ,4. de Alvare111ga. " 

E' a.pprovada sem d.,.ba.te a redacçiio da reso· 
luç:\o conc~· lendtJ loterias ao act., r João Caetano 
dos Santos e ao tile ... tro de S. Pedro. 

O SR. PaesmENTll::- C •nstando que S. M. a 
l•r.peratriz acha·Sii proximo a dar á luz urn 
serenissim!i principe ou princeza, e convenciJo 
como estoa de que todos os Srs. deputados tomão 
parte no venturoso successo, passarei a nomear 
uma deputl\çào que. na bor>1 c dia marcailo J?Or 
S. M. o Imperador, se dirija ao paço de S. Chrts· 
t •JVão, e ahi apresente ao mesmo augusto senhor, 
em nome da caaiars, as suas respeitosas bome
nngens e congratulações. (Apoiados ger!llmente.) 
Passo pois, com consentimento da e'1sa, a nomear 
os 8rs. Moura Ma~r!ilhães, D. Manoel, Meirelles, 
G~tulio, Pacca, Bello, Gavião Peixoto, Campos 
Mello, Junqullil'a, Ferreira Penua, Carvalho de 
Mt!! ndonça. Carvalho e Silva, Pinto de MendonçA, 
França Leite, ~etto, Oliveira Li, bo>l, Machado 
d e Olivetra, Secco, Queirnz Coutinho, Souza 
França, F.;rraz, Clrvalbo, M.>njardiUl e Jansea 
do Paço. 

NEGOCJOS DE PEBN-Ull!IJCO 

Continua a discussão do requerimento do Sr. 
Urbano com o seguints additamento: 

cr Peçii~se ao governo os seguintes esclareci
mentos: 

c 1. 0 Oópia de toda a correspondencia do pre-
~ 
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sidente da província de Pernambuco sobre a 
eleição dos d t>US senadore::~, qne ultima.mente teve 
lugar na mesma província, nã<> só com o governo 
geral, como eom as differente~ autoridades locaes, 
especialmente com ''s da Boa- Vista, Papac~ça, 
Garanhus, Páo-d'Alho, Iguarassú, e diversos 
outros lu~are,, e destas com o mesmo presidente; 
e assim tambem as representuções que houverem 
á respeito, e cópias das actas do Ouricury, 'Páo
d' Alho e Iguarassú. 

« 2. 0 Qual o estado do processo f'Jrmado contra 
os roubudores dos africanos apprehendidos em 
porto de G.<llinhas, e contra O<> autor~~ da morte 
do mestre ou piloto dü barco, que conduzia os 
mesmos africanos, e se as autoridaJes policiaes 
respectivas, que tiverao parte nos referidos crimes, 
forão demittidos por ordem dv governo, ou á 
pedido seu, e qual o delegado de p<>hcia dü termo 
respectivt>. 

a 3. o O mappa dos critnes commettidos na 
mesma província, de Fevereiro de 184! em diante, 
com especificação dos mezea a que pertencem. 

« · 4. 0 Qual a força existente na comarca da 
Boa-Vista na época da eleição ultimll p .. ra d<>us 
senadores, e se slém da f0rça policial, ou de linha, 
se requisitou f0rça da guarda nacional.- Silva 
Fe~·raz. " 

O SR. PRESIDE::>TE : - Tem a pal.1vra o Sr. 
Vilella Tavares. 

O Sr. Vllell.a Tava.-es:-Sr. presidente, 
estou quasi desistindd ·l a palavra, porque não 
vejo tacloygraphvs na casa, e eu não desejo f11llar só 
para aqui ; entretanto, como tenho boa mémoria, 
e me comprometto a mandar paN o Jornal a 
parta de meu ãiscurso que não fôr apanhado pP.los 
tachygrapbos (apoiados) •.•• 

O Sa. LoPES Nt:TTo:-Adoecêrão. 
O Sa. VrLELLA. TA. VARES:- ..• . eu entrarei na 

materia, lastimando todavia que esta falta se désse 
logo hoje. (Apoiados.) 

Sr. president~ . V. Ex. e a camaru toda tem 
visto e observado que eu nãf• tenho ton1ado parte 
nas discussõ~s propriamente de politica qutJ ne~.ta 
sessão se tem suscitado na casa ; nri•• porquo>. n•'io 
tenha convicção sobre estll materia, e nem ignore 
qual a politic<~ que póde convir ao paiz, rea;ula· 
r1sando sua marcha, e fllZ<Jndo seu estado pro,;
pero e feliz ; não tambem porque mo falte a 
necessaria cor:.~ern para ex:põr na ca~a Cllm a 
maior fn~nqueza essas cnnvicçõ~s. d.,fe,.Jêl as e 
su-t•ntal-as, por4ue V. Ex. é test.~munha <>cu lar 
de que eu não costumo tr., pidar d1 :s nte dos 
peri~us, e nem jám~is deixei de concorrer .:om 
o m~u fraco contingente para o triumphu das idéas 
e dos princípios a>.lopt.tdos ·pela maioria da camara 
dos Srs. deputados (apoiados); mas, :5r. presidente, 
porque, tendo eu a fortuna f'le pertencer a uma 
deputação •<ue é unida e compacta (apoiados) a 
uma deputação que tem um só pensamentd e 
um~ só_ vontad~ (muitos apoiados), que é, por 
ass1m d1zer, sohdaria. eu entendia. que a minha 
voz era absolutamente desnecessaria nesta casa. 
quando se tratasse da política da paiz, pur<jue 
um dus membros desta deputação, em qu6m aliás 
tod~ ella deposita a mais pl;ma confiança (muitos 
apotados), um dlls m.;mbros desta deputação que 
esta mais qu:. muito ha!>il1t~Jo para fal111r sobre 
tat>s matertas, explicando o nosso pen8amento e 
vout~de, e a maneira por qu_e entendemos que 
o pa1z quer ser governado, Já c tem feitJ por 
muttas vezes na casa, quer com., membro da 
colllmissão espectal de resp .• ~ta á falia do thron.,, 
quer como membro da commi<s»o permanente de 
constituição e pod~res. (Apoiados.) 

Agora porém, Sr. presidente, força é que oa 
desista desse proposito em que estava, e que 
tambem tome parte nesta discussão, que se acha 
bem revestida de um caracter politico ; porq_ue 

a mat<Jria de que ~e trata é tão grave, tão mo
me nto~a . qu~ entendo dever sobre ella pronunciar 
o meu voto da maneira a ma1s clara e a mais 
positiva. 

Senhores, trata se de respeitar e acatar a pessoa 
do m'J!Iarcna brazileiro, a quem se atrevêrào 
alguns periodicos de minha província; trata-se de 
f>~zer pe"ar na balança da justiça o julgamento 
de um jury. que eu cnamarei illegal e faccioso, 
julgamento p~lo qual se attribuen1 a um delegado 
do poder. a urn ciaad:lo probo e honesto, a um 
benemerito do paiz falt •IS que elle nào tem, 
def<li tos que lhe são estranho:;, erros que não 
co•nmetteu; trata-se de sal~ar a reputaçiio, a 
boRra e dignidade de uma província inteira ; e 
quando obj,•ctos tão sagrados nos occupão, todas 
as vozes -iio poucas (apoiados), nenhum de nós 
deve r~cuar diante da discu.;;são. 

Sr. presidente, eu não contesto, nem posso 
contestar n cada nm de nó'! como deputado, o 
direito de discutir todas as matarias que vêm ao 
conhecime~to da casa ; somos todos drputados 
da nação, podemos portanto fallar sobre todos 
os objectos que interessão á nação ; mas é com 
efteito uma fatalidade que o nobre deputado pela 
pr•lVincia da Bahia (apontando para o Sr. Ferraz), 
que está ha muitos annos fora de minha pro
víncia, que não está a par dos bctos que alli 
se succede•n, que não está mesmo muito habilitado 
para conhecer e apreciar a política local, deixe
me assim dizer, de minha terra, seja sempre o 
primeiro que com o maior atan e denodo entre 
em todas quantas <Hscus~ões appareçüo na casa. 
sobre Pernambuco, sobre os · partidos alli exis
tentes, e que não só tome uma parte muito' 
act1va ne~ses negocias, senão mesmo se mostre 
empenhado em aggredir, em ferir, ji\ não digo a 
cada um de nó~ individualmente, mas á deputação 
int~ira da minha. pruvmcia, á província mPsmo, 
que toda repelle llS idéa~ e os principias políticos 
do nobre deputado. Senhora,., a eunduct~& do 
nobrA deputado a nosso respeito, a respeito da. 
deputação de Põrnambuco, é por s~m duvida 
sin~ular l A'!4 vezes n nobre deputad<J parece 
int~r~s~ar-se por nós, parece compartir nossos 
peu,;amento~, lllle apresenta-se até eomo nosso 
procurtt.dor, pedindo explicaçõ~s ao governo, 
outr'ora, absolutl\mente mu lado, injusto, vio
lent •. l •••• o nobr~ deputado allgrP.de-nos por todos 
o~ lados, lança-nos proposicõ•s as mais otfo~naivas, 
empresta-nos mil pensamentos para concluir a 
se•t g<~ito o que elle pr><t«ndll. Eu. Sr. prosiJCJnte, 
n:io sei se p<.•sso comparar o nobre de~>utadu ao 
piloto iO<!ltp<l ri .. nt9 que açoutado pelus furacões 
uo meio <i<Jsses mares vê-se obrigado a dema••dar 
uma barra e um porto que lbe é estranho, que 
elle ainda nãu conhece I Esse piloto ás vezes 
prudente e cuuteloS•J sonda o mar para examinar 
em 'luautos pés d6 agua and .. o barco, examina 
escrupulosamente as praias e as montanhas que 
bordão a bahia, o canal ou o quer que seja por 
onde elle vai .. nlrc.rod'J, mas depois arrojado e 
temerario, diri~s•do por calcul•.o s me nos hem pen
sadc~s, solta as velas ao vento e deixa o navio 
correr ímpellído pela tempestade sem receio de 
tuear nos ,bRixios o nos cachopos ••. 

O Sa. FERRAZ :-Isto está beiJo. 
O Sa. V'rLKLt.A. TAVARE-< : -E' o que succede 

ju<tamente aqui com o nobre deputado a nosso 
respeito. Mas, senhores, eu comprehf'ndo bem 
a tarefa do nobre deputado, eu ·creio podei-a 
;~xp\ica.r. O nobre <lP-putado não tendo causa. 
propria. para defender, encarn•ga-se, por ser 
muito doei\ e prestadio, de defender as causas 
alheia~, e entà<>, Sr. presidente, não oppõe a 
menor difficu~dade em aceitar a defeza daquellas 
mesmas que ]li se achão perdidas e abandonadas. 

O Sa. F mau : -E' obrigação da oppo&içãQ. 
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O SR. VILELLA TAV.\RES :-Sr. presidente, en 

não t1ve a satisfação de e.star 1u\ cas9 ant>l
hontem, quando o nobre deputado f11llou sobre 
o requerimento etu que~ tão ~ h• ·j ~ mal pude 
ler, il IJ. pressa, o Jiscurso ri 1 nobre deputa.jo, 
constando -me e:otretanto que o nobrfl dtlpu
tado ftz alguns reparos sobre o que disse na 
casa .... 

O SR. FERRAZ:- Está en ~:anado. 

O SR. VILELLA TAVARES:- E o nobre deputado 
fallou tauto, e tant••s consas, tantas vezes, en· 
x~rgou na deputação de Pernambuco taes prin· 
cipios, emprestou-nos taes sentimentos, ']Ue eu 
entendo que só um t~lllnt o raN, o que eu não 
t~nh o , püderà responder pontualm ente ao nobre 
deputado. Entretanto procurarei r .. zel -o quanto 
em mim couber, e se, não obstante meus esf->rços, 
não puder CO<tseguil-o, peço ao nobre deputado 
que se niio agaste com•nigo, porque eu desejo 
satisfaz()} o, e Lenho vo11tad~ d~cidida de retribuir
lhe Ju melbnr modo possível. 

Senhores, segundo o que eu pude colher do 
discurso do nobre d<ilputado, elle occupou-se 
principalmente de tres pontos :-o jury da capital 
de minha província; a eleição dt> senadores, e a 
política de conciliação.- Eu pois tambem di vi· 
direi o meu discur~o nesse::~ tres p ontos, e verei 
Re posso ir acompanhando ao nobre deputado. 
Vamos llO primeiro ponto. 

Sr . . presidente, se o julgamento do jury da 
cidade do Recife, pronunciado sobre os per1odicos 
Carranca e Liàac!or-, accusados dA haverem in· 
jul'iado a pe::~soa de S. M. o Imperador, e 
injuriado e calumniad•.l o Sr. Obichorro dn Gama, 
attribuindo-lba o crime de prevaricador, fosse 
proferido por um jury regular, presidido por 
um juiz recto e imparcial, onde se guardassem 
todas as form11las su.bstancias do processo, onde 
se fizesse ju.stiça quer á parte accusada, quer 
á accusadora, onde se exhibissem documentos 
e provas por parte da defeza..... esse julga
mento por certo teria um alcance politico muito 
grandtl, elle influiria não sómente sobre a sorte 
do Sr. Chichorro da Gama, senão mesmo sobre 
a politica do paiz, ao menos pelo que diz res
pelto á minha província: mas, Sr. presidente, 
prvferído como foi esse julgamento escandaloso, 
por um jury tod,) irre!ZU!t&r, presidido por um 
juiz suspeitu de parcialidade, eivado do t!spirito 
de partido, por um jury ondtl se postergárão 
todas as solemnidades da lei, todas as formulas 
substaneiaes do processo, onde sómente cinco 
bomens, devotados inteiramente à causa dos co
religíonarios do nobre deputado, erito os que se 
lembra vão de quaes os jurados que deviáo ser 
chamados para substituir aos que faltavào, por 
um jury Cércado de tropa, dominado pela in
fluencia militar.. . eu entendo que esse julga· 
mento não pôde causar a menor impressão quer 
na casa quer fóra della (muitos apoiados), não 
expressa nada, não tem alcan::e algum político. 
Senhores, eu não me demvrarei sobr& o modo 
por que foi esse jurv organisado, porqurtnto bem 
que u nobre deputado, recorrendo a documentos 
futeis e argumentações pouco logicas, pretendesse 
det~truir o que a este respeito dizia na casa um 
meu nobre amigo deputado por Pernambuco, elle 
não pôde conseguil-o. 

Mas , Sr. presidente, deixemo!' as formulas, 
vamos ás provas ; o que disse o ndvogado do 
réo, o que allegou, quaes forào os documentos 
que apresentou para provar qu& o Sr. Chichorro 
é prevaricador? Unicamente dous miseraveis ar· 
gumentos: lo, ter o Sr. Cbichorro mandado 
adiant11r dinheiros ao Sr. coronel Martins para 
levar para a illha de Fernando de Noronha, em 
qualidade de s&u commandante ; 2o, ter consentido 
que o Sr. Lopes Gama deixasse de ir ao lyc:êo, 
onde é professor, sómente para eserever nos 

p P.rlodieos do governo, etc. Sr. ptesidAnta, Isto é 
rnu1to ridicul•l ! E' costume de muito tempo 
adiant!l r-se em n1inha provi•lcia, e por ordem do 
presid.mte <lella, certas qu"ntias de dinheiro a <1S 
commandant~s ~om nadQs para a ilha de F .-rnaudo, 
porqu P. a lon gltu.le em que ~stá ass11 illJa e a 
falta de communicaçã·~.que ha entrt> ella' ll o 
ReCJfo; não permitte que o gov~rno esteja sempre 
a remessar para alli o dinheiro de que a ilba 
carece. A•1uí estão docurnento,; (mostrando ) e 
certidões qut:~ pr-l viio que em Jiffereutes épocas se 
adiantou dinhuiro a <liv!l rsos commandantPS para 
~<Jllella .ilba I<ODJe_adns .. pur ~>xernpl •) , 10:0008 ao 
Sr. J •1aqu1m J ose Lutz, 89911 ao Sr. Claudiano 
A~ne ll • ' C11stelo B1·anco, 5 :000S a~'> Sr. t~ nente 
J oiio Martiuh '' Cavalcanti J ,. Albuque rqu~>, 1:00011 
a u Sr. p,dro Ivo Velloso da Sil\'elra, 4:000/l ao 
mesmo Sr. corou~\ Martin", quando em outra 
occasião já est~ ve _na ilha. Que prova pois é 
e,;sa J e pr.;vanc -,ça•J T Usar de um Jireito de 
que todos usá rJl: ,,, pn~venir as necessidades da 
ilha é ser prevarica•ior ~ E demais, senhores, 
aqui está ,. certidão pela qual con; ta que o Sr. 
coroa ~! Martins entregou ao almoxarife de Fer
nando toda a quanti~ recebida. 

Pelo que di1. respaito ao Sr . . Lopes Gama, elle 
j!l se defendeu na casa com o proprio ponto do 
lycêo, mostrando que não tinha commettido essas 
falias que lbe attribuio a oppoaição nesse jury 
a que me refiro; e, senhores, para escrever contra 
a política dos co-religionarios do nobre deputado, 
pHa t!Screver contra seus feitos em minha pro
vinda precisa faltar-se ao eumprim<Onto de obri
goções 't E' mister muito tempo para isso t 

• Car11ce mysterio' Não; o nobre deputado está 
perfeitamente enganado . Aqui llstou eu que 
sendo lente substituto do cureo juridico de Olinda, 
ainda não f11ltei um só dia, uma só vez ao 
cumprimento de meus deveres, e entretanto post1o 
asseverar ao nobre deputado que tenho sido um 
dos mais const .mtes escriptores contra es~a po
líticA, contra os co-religionarios do nobre deputado. 
(Apoiados.) 

U:111: Sa. DEPU'tADO :- Nunca lhe doiio as mãos. 
O Sa. VILELU T.t.vAaEs:- Espero em Deos 

que ellas me não doeró.õ por essa causa. (Apoio
dos.) 

Mas, Sr. presidente. serdo precisas estas minhas 
considerações para provar a injulltiça do julga· 
m~nto deste j ury, yU•J tornarei a cb~&mar illegal 
e faccioso? Nlio; basta o nome do Sr. Ohichorro 
da Ga1na par11 dt!sm~ntir esse juljlamento. E 
quem e o 8r. Ch1chorro d~t Gama T Dir•me-ha o 
uobre deputado ; eu. lbe respl)ndo: o Sr. Ohi
chorro da Gama. não é um cida-lão que tenha 
o arrojo de dizer-se e nssignar·se bacharel for
mado em matbematicas sem que jámais recebesse 
esse grão, iocon-euJo assim nas penas estabe
lecidas no codh:o penal para aqutllle que usa de 
titulas lodevidos; o Sr. Obichorro da Gama 
não tem ganho os postos da milícia, vivendo em 
sa11to ocico, sempre com lict~nça, e sem prestar 
ao paiz o menor serviço ; o Sr. Chichorro da 
Gama ainda não ganhou é verdade, uma espada 
de ouro em recompensol dos esforços e sacrificios 
que outros 1izerão para restabelecer a ordem 
publica, e fazer respeitar o tbrono imperial : 
o Sr. Ohichorro da Gama ainda não recebeu 
como doações palacios e outros objecto!l como 
premio, não de Nerviços relevantes • não de 
e~:ções mE>ritorias , mas de haver proclamado e 
seguido uma política de transacção e immorel, 
perniciosa ás instituições do paiz, e ao paiz 
mesmo : mas, Sr. presidente, o Sr. Chichorro 
da Gama é um magistrado probo e intelligttnte 
( apoiados ) , é um cidadão que jâ teve a 
honra de ser por diversas vezea eleito deputado á 
assembléa gE~rallegislatíva, sendo que duas destas 
eleições forão simultaneas, porq:ue, ao pauo que 
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os alagõanos, gratos e reconhe.:idos aos beneficios 
que nll presidencia daquella província fez o Sr. 
Cbicborro, lhe prodigalisárão seus votos, a briosa 
província de Minas Neraes, conhecedora da!! emi
nentes quali<iades do Sr. Chic.horro da Gama, 
o elegia tambem para representai-a no parlam.,nto. 
O Sr. Chichorro da Gama já teve a distincta 
honra de s~ntaNie nos conselhos da corôa corno 
ministro de e~tad~. lugar qu<:> Jesemp~nhou com 
EUmma capacidade e honr~tdez (apoiados) : é um 
ornall\ento da magistratura brazileira ; além de 
que, Sr. presidente,falla em abono do Sr.Cbichorro 
mais alto do que tudo a votação voluntaria que 
acaba 1\e receber para senador pela minha pro· 
vincia. (Muitos apoiados.) 

O Sa. FERRAZ:-Voluntaria? Pois não l 
O Sa. P. DE BRITO:-Muito voluntaria. 
O SR. V. TAVAR&s:-Voluntaria, sim, e11 l'ho 

provarei. 
E, Sr. presidente, será isso que eu digo do Sr. 

Chichorro um elogio, e elogio meu ? Se o é, 
senhores, foriio os co-religionarios do noure depu· 
tsdo os primeiros que o fi.z<Orão foriio ell&s que 
devidamente reconhecerão no Sr. Chicborro da 
Gama todas estas qualidades que nós tanto 
apreciamos. · 

Eis-aqui (pegando no period.ico Lidador), eis
aqui o que disserão do Sr. Chicborro, ap··nas che
gado á minha província. os redactores do Lidador, 
os influentes da opposição em minha terra, os 
co-religionario;; do nobre leputado. E' ,, Lidador 
quem falia: « Já amestrado no de.;empeubo de 
tarefas desta natureza (presidencial, e mesroo de 
outras mais subidas, cs pernambucanos vêm com 
razão tlffi S. Ex. um penhor de paz (apoiados), 
e um garante de justiça distributiva: sua mode
ração provada nos importantes lugares que tem 
occupado no imperio, sua reconhecid" capacidade 
intellectual, e mais que tudo sua imparcialidade 
no meio dos partidos, com quem oeou11m com
prcmi;;so contrahio, nos assegurão, etc. n. Eis
aqui, Sr. presidente, a prova mais frisante que 
eu posso offerecer á casa de que é injusto e 
escan<illloso o jury do Recife a respeito do Sr. 
Chichorro. (Muitos apoiados.) Sobre este p·>nto 
nada mais direi, acredito que elle está perfeita
mente delucidado, e o nobre deputado, a quem 
respondo, satisfeito. 

Vamos á eleição de senadores. 
Sr. presidente, eu não sei. que relação tem o 

requerimento que o nobre deputado, meu amigo, 
fez a respeito dos negocios do jury dl& cidade 
do Recife ; não sei que relação tem esta mataria 
com a eleiçii.o de senadores- pela minha pr<~vincia; 
mas como V. Ex:. C•onaentio que o nobre deputado, 
emmaranbando-se nesse labyrintho deCreta, que 
discutisse 9m geral a política do paiz, e especial
mente a validade ou nullidade da eleição de sena· 
dores por minha província, espero da inteireza e 
imparcialidade de V. Ex:. que me consinta res
ponder como entendo ao nobre deputado. 

Sr. presidente, disse o nobre deputado que as 
eleições qutt ultimamente se fizerão em Pernam
buco para senadores não forão eleições livres, 
que. ao contrario, resentem-se do espírito de 
violencia, e que estão nulla.s. Senhores, eu não 
estive em Pernambuco quando se procedeu á 
eleição de senadores por aquella província, tinha 
então assento nestes bancos; mas estou a11torisado 
por documentos authenticos, antorisado pelas 
folhas officiaes, autorisado pelos deputados que 
ultimamente vierão dalli, para declarar que taes 
violencias não se derão, e que ao contrario, a 
eleição se fez com a maior calma, com a maior 
liberdade. (Apoiados.) Quereis uma prova de que 
o Sr. Chichorro não empregou a menor violencla, 
não empregou a menor perseguição para obter-se 
na eleição o resultado que com efie!to se obteve t 
Eu vol-a dou. Pela assembléa provincial de Per-

nambuco foi revllgada uma lei que estabelecia a 
vítalichlade para certos empregados puulicos, lei 
f~it>l ad hoc pel•Js co· religionarios do nobre depu
ta•]•), sómentll para pôr .embaraços e tropeços á 
marcha da admmistrae,iio. Eru virlu•ie dessa 
rAvngao;:ii., e de nutras lilis, o ::)r. Chichorro da 
Gama ficou a1lt •ris.ld • para ruForrnar <l lyce.u, para 
ref•Jrrnãr a th~souraria pr.wiudal, para demittir, 
se lhe pareces-;B, os "mpr•;gad-:ls da secreta.ri'\ do 
g.;verno, de.;sa secrP.taria, Sr. pre~id•>nte, qlle 
pos~o reputar como nuclAO da opposi.;ão que soffre 
o Sr. Chicborr..~ da Gama (apoiados) ; de,;sa 
secret1ria donde partem os jornaes immundos, 
açoutes da honra dos cidadãos probos e das 
famílias. Mas o que tdm feito o Sr. Chicborro 1 
Procedeu~se á eleição de senadora:<, e não demit
tio um só desses empregados (apoiados), lá estão 
todoa na .;ecretar1a do governo, todos na thesou
raria proviuci:\1, E não é isto uma prova de 
que não se deu tal violencia e tal persegui
ção? 

Mas o nobre deputado não teve, perdõe-me a 
expre~sào, consciencia deste argumento que apre
sentou na casa (apoiados); se se empregassem 
essas violencias, ellas devilrião ter produzido outro 
resultado que nà.) aquclle que apresent)u a eleição. 
Mas não vê o nobr<'l d<Jputalo que nos collegios 
chamados guabirú< apparece 11m a votação Cllrrada 
a favor da chap'' do Sr. barão Ja Boa-Ytsta? Não vê 
que no:i collegios cham>IJos praieiros apparece 
uma votação cerrada a favor da praia? Uontra 
q ue01, pois, forão praticadas essas v1olencias! 
Seriào contra uós mesmos, contra nossos colle· 
gios? Creio que v nobro deputado não põde 
responder a isto. 

Mas , disse o nobre deputa·1o: - Foi o Sr. 
Arruda da C •mar a para a Boa-Vista , e levou 
comsig,, forçl\ armada.- De certo foi o Sr. Arruda 
para a Bua-Vi~ta, porque era sua comarca, porque 
se lhe ac~bou a licença que tinha para rdsidir no 
Recife, e elle não podia, nem devia, cont10uar a 
residir nessa cidade , tendo-~e-lhe acab11du a 
líceoca. só porque ia proceder-se á eleição n11 
Boa-Vista. E' inexacto, é uma calumnia mesmo 
que fosse força armada p11ra a comarca da Boa· 
Vista ; o que aconteceu foi que em consequencia 
da :;ecca retirou ·se daquell•• comarca para a capital 
o destacamento que lâ estava, e o commandaute 
do corpo policial teve ordem pan fazer sub11tituir 
es:>e dastacamento (lor outro logo que llppare· 
cessem as chuvas. Foi Isto o qua se fez: C•Jriio 
para Boa-Vista vinte homeu11 cornman•ludoa por 
um alferes; e é e~ta a força. com q11e o Sr. Arruda 
podia violentar soa elaitor•lR da Boa-Viat•\? E 
que elP.iturt'lS? 0:~ de Cabrobó quA são noaaos, os 
do Exú, qu11 ta•nbern silo nossos 1 

O Sa. URBANO:- Muito mheraveis havião de 
ser para se intimidar com vinte homens l 

O S&. 'VtLELLA. TAVARES:- Mas supponhamos 
por momentos que o Sr. Arruda fosse para Boa
Vista cabalar no sentido da chapa da praia, 
.pugnar mesmo pela eleição dos candidatos que 
nós RUStentavam'ls ; não foi para lá. tambem o 
cadete Thomé Fernandes Madeira, como emissario 
da opposição 't O Sr. C<Jmmandante das armas 
não lhe concedeu licença para esse fim? Então 
quereis, Sr. deputado , 411e a opposição te:oha 
direito de mandar seus emissarios para cabalar 
contra uma chape~, que o proprio commandante 
das armas faça isto, e não quereis que o governo 
empregue uma in:fl11encia benefica? ••• 

O Sa. Pa&sm&NT&:- Q11eira o Sr. deputado 
dirigir-se ao presidente da camara 011 á camara, 
mas não e. um outro üeputado. 

O Sa. VILELLA TAVAREi:-E11 obedeço a V. Ex.; 
estou me dirigindo á casa. 

St. presidente, a respeito de violeneias e nulli
dades da eleição o nobre deputado apresentou uma 
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argumenta'<ão que não faz honra 11lguma á sua 
intelligeucia e capacidade ; eu estou pasm,\du de 
Jêl-a. Quer V. Ex. ver um ponto sobre que o 
nobre deputado firmou a VIOienci~ e nullJdades da 
eltlJÇão de senadcJres por Pernambuco? 

O Sa. FERRAZ:- Eu fallei em nullidade? 
O SR. VlLELLA. TAVAREs:-E' o é!'te se deprehende 

do seu d1scur~o. D1sse o nobre deputado:- !orão 
eleitas pessoas qua não erão filhas da província, 
que não erão conhecidas da província, logo, as 
eleições são nullas. 

O Sa. FERRAZ:-Lêa o meu discurso. 
O Sa. VILELLA TAVARES:- Principiarei dizendo 

que não é exacto que o Sr. Chichorro da G,•ma e o 
Sr. conselheiro Erne~to não sejão conhecidos na 
província de Pernambuco: o Sr. Ernesto já alli 
exercel.l um lugar da magistratura, lugar que 
desempenhou com muita honradez e capacidade 
(apok JS); já foi até eleito deputado por Pernam
buco, e o Sr. Chíchorro da Gama é presidente, 
ha. umis de um a.nno, e em consequencia de seus 
bons serviços tem sido apr.;ciado e mesmo querido 
por todos os pernambucanos. (A.poiados.) 

O Sa. l<'ERRA.Z:- Por todos? 
O Sa. VILELLA TAVAREs: - Pl)r quasi todos. 

Mas quf!ro aceitar o principio do nobre deputado ; 
porém o nobrtl deputado ha de aceitar Lambem a 
minha consequencia. Se são nullas as eleições de 
Pernambuco, porque forão eleitos o~ Srs.Chichorro 
da Gama e Ernesto, que não são filhod de Per
nambuco, que não sdo alli conhecidos, então é 
nulla a eleição do Sr. Clemente Pereira, que foi 
eleito senador pelo Pará sern ser filho do Pará; 
é nuUa a eleição do Sr. visconde de Abrantes, 
que foi eleito pelo Ca11rã sem ser filbo do Ceará ; 
é nulla a eleição do Sr. Manoel de Carvalho, eleito 
pela Parahyba, sem ser filho de lá; do Sr. Antonio 
Carlos, que foi 11leito por Pernambuco sem tambem 
Sllr filho de Pernambuco: é nulla a eleição do 
Sr. Caetano Maria Lopes Gama, senador pelo Rio 
de Janeiro, não sendo lllho desta província; 
emfim, são nullas toda~ as eiAições em que appa
reccm candidatos votados filhos de outr11s pro
vinclas, com li differença, senhores, que para 
algumas dessas aleiçõeR o governo empregou, não 
a in1luencia benell.ca, mas presidentes acl hoc, 
eum carta branca, autoriaados para fazerem tudo 
quanto quizessen1, comtanto que conseguieseu1 o 
seu 1lrn. (.tpoia<.tos. J 

Sr. pre~ld~nte , o nobre deputado íallou dos 
collegios do Páo·d'Alho e Ouricury; eu não tenho 
remedio senão dar á casa alguma explicação desses 
chamados collegios. A respeito do de Páo-d'Albo 
cumpre notar antes de tudo, e a11severar ao nobre 
deputado que esse offi.cio que apresentou, como 
tendo sido dirigido pelo juiz de paz daquelle 
lugar ao presidente da provineia, não é exact<', 
é parto da imaginação do~ co·religionarios do 
nobre deputado. Tanto niio é exacto, que no 
jornal o:f!ichll de 15 de Junho de 1846 se lê o 
seguinte: «Estamos competentemente autorisados 
para declarar que o officio do juiz de paz da fre· 
guPzia do Páo-d' Alho. traHscripto no Lidador 
n. 113, de que trata o nosso artigú de 12 do 
corrente á cerca do collegio dnq uella villa, não Í•lÍ 
entregue á presidencia. » Esta declaração não 
foi contestada pelos co-religionarios do nobre 
deputado. 

:Mas explicarei o que são esses collegios. O 
collegio do Páo-d' Alho com põe-se dos eleitores 
da Gloria de Goitá e dos eleitores da freguezia 
propriamente dita do Pão·d'Alho: os eleitores 
da Gloria de Goitá no tempo do feudo do Páo· 
d'A.lho (t~poiados), no tempo do poderio da in
ftu.encia. illtgitima da minha provincia, nunca 
apparecêrão em Páo-d'Alho para votar, porque 
tendo apparecido a principio por algumas veze• 

os eleitores do Pá•1·d'Alho que erão em maior 
numero tinhào a ••lta habilidade, que têm quasi 
todos os co-religionarios do nobre deputado, de 
en~olir a·~uelles votos que não são t.!ados aos seus 
predilecto:; .... 

O Sa. FERRAZ:-V~ja que reverte tambem .••• 
O Sa. Vtr.E:r.LA TAVAREs: -Pôde reverter como 

quizer. Entr~o quizerão os eldtores da Glc>ria de 
Gr1itá votar em úUtro collegio, e desde edsa época 
furão s~mpre votar: no collegio de S. Antão. Eu
tretaoto depr)iS que baqueou na mil'lha terra esse 
feudo, depois que bactueou na minha terra essa 
influencia que ainda hoje se quer chamar legitima, 
sem titulo algum .•.. 

O Sa. LoPES NETTO : - Da horrorosa recor
dação. 

O Sa. VIL&LLA TAVA.RE'i:-.. •• os eleitores da 
Gloria de Gr>itá, entendendo que tinhão garantia 
ern Páo-d' Alho, porque a policia não estava nas 
mãos dos co-religionario~ do nobre deputado, 
farão para alli votar. Mas os co-religionarios 
do nobre deputado que tudo fazer com a maior 
calma, que são muito amigos da orde:n, que são 
un.; saqtinhos, arregimentl\rão·se para invadir o 
collegio do Páo·d'Aiho. Em consequencia disto, 
apresentou·se o Sr. Pedro Cavalcanti, que é vice
presidente da província, dirigindo os eleitores de 
S. Lourenço; apresentou-se o Sr. José Maria de 
Barros Barreto Cavalcanti com os eleitores de 
Tracunhem ; apresentou.se o Sr. Manoel Francisco 
ãe Paula Cavalcanti com alguns eleitores dos 
Afogados, todos para votarem em Páo-d'Alho. Ahi 
reunirão-se todos os eleitores no collegio compe
taate: mas apresentoú.-se o j11iz de paz procla~ 
mando ir:nm1diatamente para a mesa quatro elei
tores que não pertencião nem á fregttezia da Gloria 
nem a do Páo-d'Aihn, e por consequencia quatro 
eleitores estranhos ao collegio. · 

Suscito11·se então uma questão, se podião entrar 
na .:onlacçiio da mesa os eleitores que não 
pertencião ao collegio ; houve com effeito uma 
discussã•J maito forte, e porque os eleitores de 
fóra reconb~ce3sem a razão que assistia aus 
eleitores lia Gloria de Goitá, e conht<.:essem esta 
r11zao pJrque esses eleitores Callavão com a lei 
na rnão, fallavão com o decreto de 4 de Maio, 
e com a ordem da presidencia que mandava 
t•lmar a parte certo~ votos de eleitores feitos em 
duplicata, usárão de outro meio. Arrancárão a 
urna da igreja, sahirão com ella e o livro, e forão 
para uma casa particular. Espalhou-se depois o 
boato de que não havia eleição naquelle collegio: 
mas os eleitores da Gloria de Goitá voltárão para a 
igreja, e ahi pretenderão fazer a sua eleição, 
convidando para presidil·os o proprio juiz de paz; 
mas nesse tempo já o juiz de paz se havia 
r~tirado para o seu enRenho: então entenderão 
esses eleitores que podião cbamar o juiz de paz 
suoplente, o que fizerão, mas este não veio, 
porque pertenr,a ao mesmo credo político a que 
pertence o jaiz de paz propriatario. Neste estado 
de cou11as os eleitores da Gloria de Goitá entenderão 
que podião f11zer a sua elei,.ão, convidando para 
presidil-os ao juiz de paz da frdguezia . mais 
proxima, e com eff~ito forão presididos pelo juiz 
de paz da Gloria de Goitá. Mas deixemos os 
eleitortos de Goitá, e vamos ver o que fizerão 
os outros eleitores que não se quizerão reunir 
na igreja. RetirArão-se para uma casa, e ahi sem 
que fossem competentemente presididos pelo juiz 
de paz, reunidos em um lugar que não era 
destlnado pela lei para proceder-se á eleição, 
reunidos talvez em menos de metade, porque a 
maior parte delles se tinha já reUrado, fizerão 
essa eleição onde figurão 99 votantes. Ora. 
a~ora perguntarei ao nobre deputado, qual destas 
duas eleições julga que é nulla f 

O Sa. F.&auz: -0 senado responderá. 
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O Sa. 'VILELU. TAVAREs;-•.•. Aquella em que 
apenas ba ~ssa ilr .. guloui.!nlie dll t~r o coll1•glo 
sido prosidido por utn j uiz de paz Vl~inho. 
irr•gularidnde que aa <leu porque n ii <> quiz pt<J
sidtl-o o juiz de pu:z proprictario, irregnlnidade 
qu•l P.ntentlo não -er muito grand-. P" rque o juiz 
de paz visinl.o" em muit .. s casos é ch~mado para 
!unccionar em falta do propri eturio e suppleute; 
ou aqueUa outra eleição f~ lta •ein juiz ~~ ~ paz, 
em uOJa ca•a particular, '"'" !orm11lidade alguma, 
eleição até, Sr. prPsidente, quo~ não f<> i fe1ta, foi 
funtasiada (PpoU..ctOl) , pretextando os el~itores que 
a•sirn fizerão a el •~ içiio, p<>r.lue forão expellidos 
da igreja à furça de armas ? !:;to é miseravel t 
PoiM entiio a forçA arma>.la podia ~Xpi!lllt- d,. 
igreja ~sses eleitores, e não podia ex:pellil-<~s de 
um .. casa particular, estando esta casa d~lronte 
Jo eorpo da suarda ou do lugar em que está 
aquartelado o d~~taetotnento ' 

O Sa. UaB.&.No :-E ~m PerMambuco 99 proprio" 
tarios nã.o se a ssustão de 20 homens. 

O Sa.· VILELW. TAVARES:- Eis·aqui o que sue
cedeu a respeito da deiçào do Pé.n-d' Alho. Mas 
annu!lada to~a a eleição do Páo-d'Aiho, isto influe 
algua•a co usa na claiçào t.oda • • .• 

O Sa. Fsaau; :- Quem fallou em nullidade? 
O Sa. VILELLA T.t.VAiu:s :- Póde ela nnllldade 

desta eleicão t irar o nobre deputado arg11mento 
contra a eleição ern geral ? Sr. pr~sidente, parece 
que a acpar~çÃo que procurárào oo eleitores dos 
Sra. PP.dro Cavalcanti , 1\bno .. t Francisco de 
Paula Cavalcanti, Jotté Maria de Buro~ Caval
ca~:tl, doa eleitores da Glol'ia, procurando uma 
casa particul11r para votartm, n~o teve um ftm 
tH•rticu\ar, mas e 11 provarei qn• t~vs este fim_ 
Era preciso nesta @lf!icio qu~ appl\r~cessem votos 
de Individuo" pronunciados, e até condetnnado~; 
e como nilo ae podia obter e•te fim, porq a e o e 
indivlduna pronunciados a con.:lemnado~ erilo 
berr• conhecid<•B doe Aleitares da Gloria, usâr:io 
duta IUbt•rfugío, !orilo paTI\ umu cau parti· 
eul~r, 8 ahi vot<lU o Sr. Joiio Cnalc• nli de 
Albuquerque, ~onheeido por João C.tvalcatotl d.o 
Apuà, o qual e1tá prc.nuncls.Jo no art. 192 do 
codigo er1minal por crime de morte; llhi voto11 
o Sr. Al~undre d11 Motta Canto, condemnada 
" Ires m•·zell de prisilo. Aqui e~tdo oa doeu· 
ment ·I que provAo o que acabo de dizer; niio 
01 leio para ndo eanss.r a attenção da c1unartt. •••• 

O Sn. L. NII:TT., :-Ua s em pre. 
O E:ia. V1LU.L.t. TAV.utiUI lê . 
O Sa. Fli:IIRA~ : -Qual foi o jlliZ que o pro

nunciou! 
O SB. VtLitLLA TAu•Ea:- O competentemente 

autorieado para isto. 
O SB. FERRAZ :- 0 nome do juiz? 
O Sa. Vu.ELt.A T.t.ua~t:s :- O Sr. Josê Pereira 

da Silva. 
Explicados assim os Cactos, pelo db; respeito 

ao w llegio do Páo ·d'A.lho, " u lutarei agora do 
collegio do Ou.rieury. 

Sr. pr~sidenle, confesso a V. Es:. quo, quando 
fallo em Ourieury, cb.ega a tremer·me o corpo 
(risadas), porque recorda-me a alta sab .. doria, a 
valente liabiliclade qus t~m um co-rel!gion:•rio do 
nobre deputado para inventar collegios, for
mlll' acta8, fal sificar outra,., em fim, fazer tudo 
quanto a >SUII imaginaçii.o lhe suggere a respeito 
de eleições. 

O S R. F1<1t11AE : - Nrlo Calle nessas cousaa. 
o sa. NCNII:S Mtonu.DO :- Jé. isso foi provado 

compete ntemente 110 seio da essembléa pro~ineial: 
nós desejamos vencer com a opiniio publiea, do 
contrario não qaeremos o tl'lumpbo. 

O Sa- Pall:srn"ENTS :- Attenr,ll:o 1 
O Sa. VJLELLA TA VARE~:- Não fallarei desse 

chamado cr·ll~gio do Ouricury, enc•u•nd•.> a qa•st..-\o 
ab inilio , p•nque ja o 1w n ·• p&<sado !<e pra~ou 
a to<la a l uz n u<ta c~t,;a que ~ :r. Ouricury u:io 
hollv" eleiçã,,, qu<l a ·eleiç:io pritr.~ria alli fui 
"bra da irnaginacão de um co-reli~í•mario do 
11obr~ drputa•Jo, e tenho em apoio d~stn opinido 
os disr.ur,;;,o~ prof~rídos pelo S r . oonsdhojrü An
tonio Carlos, e wesmu pelo S r. M•lUr!l Ma~alhã~s, 
o qua!, def•)ndendo a validade do colt •~io do 
Cabo, disse a respeit 'l do collegio de Ouricury 
que a ca•n,.ra ti11ha pr•lcedido com ju>tiça, 
annullando-o, porqut~ tal c•>ll>gio não bavia e 
era unra perfdtil bl!.rls.. Considerarei, porém, 
esse tamigerado coll~gio na actualid"d" para 
moslror o engano o11n que labora o nobre do· 
pulado. 

Sr. pre•idente. não houve eollegio em Ourieury. 
s~gull>lo as participações ollicia es, recebidas d:ts 
nutorid>1d~s competante5 da co rnarc:o dR BoR· 
VistA , a lguns elP.itores do 011ricury forão votar 
nu Exu e no C11brob6 ; e não f,Jrm á rão collegio 
separado, nem em Ouricury, e nem em parto 
Alguma, corno pretende o Sr. deputado, po.ra 
proees~ar a eleição. (Apoiados.) Entretanto o 
cllamado collrgio do Ouricury t ranformou·Se a~tora 
em collegio do Pontal, coilog in inventado e fan
ttui ado por um amigo do nobrtt deputado, que, 
n:\o contente d e vexar e . ~rseg11ír a minha 
pruviuci>~ quando lá estev<~, a inda a quer vexar 
e perseguir estando Córa delta ; por um amigo 
d.o nobre d~putado, qo.Hl em materias d t> eleiç!io 
t~m raro mais f ,rt" que o i a cão Monito do 
Nllrte, que a~ui se deu em represen tação, quando 
M:no. Ntef o annuneiou pclo9 joroaee, (R isadas .) 
Foi om virtllde deste raro que veio por ar~s 
tnagietlS o milagroso çoll«g io çba rnado do Pontal, 
eoutet~do c~nto e tautoa voto•, colleRio formado, 
como diz; a act,., e•n uma ponta da terra que se 
niio sate ainda se pertence f& província de Per
nambuco ou da Bahia, c"ll~gio formado tm uma 
iih,. do ri11 de S. .Francisco, que não é tre
guezia, qna não teon juiz de paz, que nilo te m. 
moamo uma capella. para nella se proc~saar a 
.,)eiçi\o .... 

O Sa. FJ>&li~Z: -E s rad.o porque farilo par;a 
ahi ' 

UK Sa, D&PUTAOO:-Porque o Sr. Tbomé Ma· 
deir:l os levou. 

O SR. FKI\RAt:-Qual a r BZiiO' 

O Sn. Vrt.~<:LW. TAVARKS:-E' porque for eo ex· 
peliidos ' fur~a de arwas ? Como prova o nobre 
deputado ist" ? Qud foi a furça armada que alli 
se apresentou Y 

O Sa. Ft.:RIU..Z :-.J€1 mostrei hon~m. 
O Sa. VILELW. TAV.lBt:a:-0 n obre deputado 

fallou muito perfllncloria.tDente sobre. este ponto, 
e nada provou Jo que disse. (Apoiados.) 

O SR. UnBA.No: - O Sr. Aadréa eab11 bem 
d.leto, e ell~ não é suspeito. 

O Sa. VIu.:LLA T.~VARE<:-Sr. presidente, um 
d~s pontos sobre que versa o discurso do nobre 
deputado, um dos pontos eardeaes sobre que 
elle b asêa a vloleneta, a nullidade da e leição de 
senadores em minha província é uma circular 
q11e v nobre deputado apresentou á camara, t.s
eígr.~da por . alguns dos meus amigos e colle-
gas .•• • 

O Sa.. Puau: - Es\à enganado, não taliei 
nisto. 

O Sa. Vzt.EI.LA TA'VAU8: -0 nobre dep utado 
apre•entou esta eirc111ar de tal modo q 11e pa
reeia ter de•eoberto a pedra philoaophal ou a 
quadratura do circulo I 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:04- Página 7 de 21 

SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 1846 175 
O Sa. FERRAZ:-Está enganado, não. fallei em 

semelhante circular. 
O Sa. VxLELLA TAVARES:-Mas recebendo um 

aparte de um meu arnigo, em que lhe perguntava 
se se eompromettia a apre~entar o original dessa 
circular, respondnu que sim : entretanto o que 
apresentou no Jornal foi uma carta qu<' se diz 
do Sr. senador Alencar; e por consequencia bem 
disse eu qu:lndo principiei a fallar, que o nobre 
deputado de alguma maneira tinha feito reparos 
no seu discurso. MaR, Sr. presidente, o que 
depõe essa circulnr ácerca da e~eição ? Q~e prc•~& 
dá ella de violencia e de nulbdade ? Po1s entao 
não será pcrmittido no systema representativo 
empregar o meio da persuasão ? Não s~rá per
mittido solicitar dos eleitores de um partido que 
votem cerradilmente na chapa do partido ? O 
nobre deputado não pó·ie estran~ar es~a doutrina, 
porque ella ainda ha poucos dtas tot apreg•Jada 
no sent\do por um dos nobres co-religionarios do> 
Sr. deputad•J o Sr. seuador B~rnardo Pereira de 
Vasconcellos, que confessou ter feito _circulares 
para Minas, recommendando certos candtdatos .•.. 

O SR. FERRAZ:-Quem nega isto ? 

0 SR. VILELLA. TAVARES:-Sr. presidente, será 
ignominioso este meio ? Não, de certo ; o t_neio 
que é ignominioso é aquelle de que em mwha 
proviucia lsnçárão mão os amigos auseutes do 
nobre deputado, fazendo uma circular, não como 
esta de que se trata, e em que se offerece candid_atos 
e se peJe uma votação cerrada para o parttdo ; 
mas uma circular recheiada de calumniM, em que 
se pedia a exclusão de meus nobres amigo~s os 
Srs. Urbano e Nune~ Machado 1 E!!te melo é que 
é vil e ignominioso; não se pedia para votou, 
pedia-se para não votar ...• 

O SR. FERRAz:-Estavào no seu direit.o. 
O Sa. N. M.a.CHo\DO:-Nào me queixei, foi multo 

honroso isto. 
O Sa. VILELLA. TAVARES :-Senhores, o nobre 

deputado, amogo de estendtr as HUUS idtlas e os 
seus pensamento>~ sempre que falia eobre alguma 
rnateria, amig'l dll fazer mil citRçõ~s. por•1ue en
tende talv~z q1te isso é pr••va de erudição, n1lo 
s~ çontent .. n Hóment•l de fallar da eleiçt\n do IIO· 
nadores, foi adiante: procurou fertr a deputação 
de Pernambuco, e mai:4 parti.cular e posi tiv .. monto 
alguns d~ seus membros: dirigio-se ellpecialtnomte 
ao meu roobre amign dt>putado pela~ AhtgóaK, e 
então tnes proposlçõe" soltou, do tal manetra ~e 
exprimio para com ~lles, que não pot~so deixRr <Je 
diz~r no nobre deputado que lboestramho o estranho 
muito o-sa sua m11noira de proc<•der. (Apoiadus.) 
O nobr•1 deputado pareceu não respeit>~r a posição 
elevaola lllD qu« se uchaeolltJcaJo o Sr. L•lpes Gama; 
paroc!lu m~smo não respeitar os seus talentos e 
virtudes (apoiados) ; pareceu mesmo esquecer-se 
de que é elle um Stl.cerdote coberto de cãs. O 
nobrll deputado_ fallou so?re ~er~atil!dadtJ e c_on · 
tradicções, e disse que nos nao podttl.mo,; .vtver 
senão debaixo da sombra do goverll'>. Eu pretendo 
responder categoricamente ao nobre deputado ; 
mas, antes de fazel·o, permitta que lhe ~u appli· 
que este verso 1 

« E' da natura humana não vêr traves 
« Em nosso8 proprios olhos, nos alheios 
« Arestas leves nos parecem graves. » 

O nobre d<Jpatado é por ventuo·a habilitad•> paro\ 
fallar em versatilidade e contradicção, elle que, 
quaudo residia em minha província, não se es
queceu de redigir o seu Sapateiro, o seu Censor, 
e o seu Echo de OUnda ? 

O Sa. F&auz:-0 Censor neg'3. 
O Sa. VILELL.A. TA VARE~:-••• que se oftereeia 

para pertencer a quantas sociedades havia alli? 
O Sa. F:ERRAZ:-E~tá enganado. 

0 Sa. VILELLol. TAVARES:- ••• que então mos
trava uma exaltação de idéas que hoje reprova 
na tribuna ? 

O Sa. FEaMz:-Está enganado. 
0 SR- VILELLA TAVARES:-E' O nobre deputado O ha

litado para fallar em contradição e versatibilidade, 
o nobre deputado que foi um dos que nesta C!<Sl\ 
fez uma violenta opposição ao ministerio de 23 de 
Março? 

O SR. FEBRAZ:-Honra-me muito. 
OSa. VILELLA. TAVAREs:-... que até dizia (olhando 

para o Sr. Soares de Souza) ••• P~o a attenção 
do nobr9 deputado pelo Rio de Janeiro :-man· 
de-se ievantar em uma de nossas ruas um poste 
transversal, e faça-se passar por baixo delle, 
em punição de seus crimes o minlsterio com a 
cabeça descobertll-; o nobre deputado que disse 
contra esse mini::;terio e contra essa política o que 
ainda não se disse de politica e ministerio algum, 
mas que que hoje está inteiramente ligado a ess" 
guute, partilhando de bUas idéas, sustentando 
seus princípios, defendendo-os, não é versatil, 
não á contradictorio? 

O SR. FERRAZ:- Defendendo principias nego, 
absolutamente nego. 

O Sa. Vn,ELLA. TAVAREs:-Não pára aqui a ver
satilidade do nobre deput11do .• 

O Sa. PnESIDENTE:-Eu lembro ao Sr. deputado 
que não se trata aqui das opiniões de um dos 
membros da casa ... 

O Sa. VtLELLA T.o~.vAaEs:-M:as o nobre deputado 
devia lembrar-se disto quanllo f•tlloa ante-hontem. 

O Sa. L. GAMA :-E V. Ex. não o chamou é. 
ordem quando o nobre deputado fallou de mim 
de uma maneira improprla. 

O Sa. VrLELLA T.a.VA!l:ES:--0 nobre deputado foi 
acArrimo oppp~ieiouista, guerreou mesmo com 
todas as forças o rninisterio de 2 de Fevereiro, 
ma>~ netn por iMso dP.tXa va de cortejar a ~odos os 
ministros de 2 de Fevereiro. 

O Sa. F&RilA.Z:-(cmn (orca):-Córtejar a quem T 
0 SR. VILELLA. TAVARES:-Fallava aqui contra 

o mlm,;tro do unpt~rio, fazia-lhe lllflMmo uma op
poslçáo viol~ntassima... e entret.anto eu tinha o 
prazt~r de encontr.-l·o nos soirts desse nobre 
mlniMtro comendo Lambem do pão-de-16 ••. 

O Srt. FEaRAz:-E o que tem isto? 
0 ~R. VILELLA. TAVARitS:-E' para mostrar a 

coutradacçà•> e Vtlro~atiliJade do nobre deputado. 
O Sa. PaE~IDENTE:-Queira o nobre deputado 

cingir-se á materi•l do requerimento, do contrario 
a discussão torna-se intermin avel. 

O Sa. VILELLA TAVARES:-0 meu professor de 
logica me e" sinava que só depois de estabelecidos 
os princípios é que se podia tirar a consequencia. 
(Risadas.) 

Eu ia dizendo, Sr. presidente, que o nobre 
deputado que tão violenta guerra fez o ministerio 
d<l 2 de Fevereiro, hoje se apresenta tecendo o 
maivr encomio, os ma10res elogios ao nobre mi
nistro da fazenda, membro daquelle CJinisterio e 
sou C•)ntinuad•Jr, e não será isto versatili.ittde, 
não será contradicção de princípios ? 

Sr. presidente, o nobre deptltado ainda disse 
mais: disse que nós careci~&mos da sombra do 
poder para vivormvs ; mas eu creio que uà<t fez 
reparo n;1 su:4 propo.;içlio; o nobre deputado nito 
examinou 011 factos que se tem succ .. dido na minba 
província, ou então lingio ignorai-os absolllta
mente. 'Não vio, não sabe que vencemos a eleição 
de deputados contra o apolo da policia, contra a 

·guarda nacional, contra o paiz official que se 
levantava contra nós, apenas tendo o chefe de 
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policia, uni co recurso que nos deu o ministerio de 
2 de Fevereiro' O nobre deputado não vio que 
vencemos a eleição de senador, que foi eleito o 
Sr. Antonio Carlos, estando na presidencia da 
província um homem que guerreava essa candi
datura. que guerrili\Va a todos os noHsos candi· 
datas na eleição 'l Como põ:ie contrariar e contestar 
estE>s factos'! Pois se vencemos quando o paiz 
official era contra nós, quando não tínhamos 
a força policial, não tínhamos a guardl\ nacional, 
como hoje, que quasi todos os pernambucanos estão 
unidos em um só pensamento, em uma só V<m
tade para apoiar a deputação que tem a honra 
de sentar-se aqui, é que carecemos da sombra do 
poder? 

Sr. prE>sidente, ainda tenho um facto que fallar 
em favor da nossa dignidade, que prova que 
temos muita iudependencia e muito caractP-r. que 
temos corag<lm para resistir ao poder quando fór 
necessario; é o procedimellto que o nobre depu
tado vio na deputação pernambucana quando 
cahio o ministerio de 2 de Fevereiro. (Apoiados.) 
Nós só nos decidimos a dar o nosso apoiv ao 
governo, depois qu e, interpellado por um de nós 
o Sr. ministro do imperio nesta casa, disse que " 
politica actual era a política de 2 de Fevereiro, 
que o ministerio actual era u continuador do 2 de 
Fevereiro (muitos apoiados) • •• 

O Sa. J. P. DA SILVA.:-Apoiado 1 Estamos com 
o governo, porque o governo està comnosco. 
(Apoiados.) 

O SR. VzLELLA TAVARES:-Sr. presidente, o 
nobre deputadv attribuio-nos alguns peusRm•ntos, 
e quiz interpretar lá a seu geito os fins do rtlqu..: ri
mento do m"u nobre amig·•· 

O Sa. PBESIDENTE:-Eu interrompo ao nobre 
deputado para lembrar·lbe unicamente que são 
passados os tres quartos de hora dea:.inados para 
a discussão dos requerimentos. 

0 SR. VILELLA TAVABES:-Estou concluindo; 
pouco tempo mais poderei fdlar. 

Eu disse que o n .. bre deputado attribuio-nos 
pen8amentos, interpretou a seu geito as nogsas 
opiniões e os fins do requerimento apresentado 
pelo meu nobre amip;o deputado por Pernambuco; 
disse elle que os fins principae!l deste requeri· 
mento eriio: embllr••çar a demissão do Sr. Chlchorro 
da Gama, apressar n do Sr. 8eára, e creio que 
tambem embaraç11r a reconducçiio do Sr. Rigueira 
da Custa, juiz u•unicipal. 

::)euhores, a deputaçiio de Pernambuco niio tem 
nem pôde ter em VIsta embaraçar o R•>vern<1 no 
~:xercicio de uma attrihuiç!lo que lh11 é conf~riJa 
pela co>~stituiçao do impllrio ; o governo •lue go· 
ver.ne o paiz como enteuJtlr (aJioiados), r.omo jull(ar 
ma1s ac~:<rtado; mas a deputaç!i.o de Pernambuco 
o que pretende, o que tem em vt;;ta, é embaraç••r 
que se pretenda rebYbilitar um feud<> na provi,•cia: 
a deputação de Pernambuco o que não quer é 
que os pernambucanos sejão governados exce· 
Jlcionalmente. A deputação de Pernambuco, Sr. 
presidente, não quer embaraçar a dP.tni~são do 
Sr. Chichorro da Gama, se o governo entender 
que a deve dar; mas a oleputação de Pernambuco 
tem rigorosa obrigação de declarar na casa e 
!le procuru todos <..s meios de fazer sentir ~ue 
os pernambucauos que têm sido fieis a t)s prin · 
cipius do governo constitucional representativo•, 
que os pernambuc>\nos que têm pugnao:lo pela 
sustentação do tbrono imperi11l, que têm levado 
11S SUS!i armas a todos os angulos do imperio 
para sustentar o esplendor e g\ .. ria tia mouarchia 
brazil.,ira, ni<o estão no ca~o de serem governadas 
despoticamente. (MuíC~s apoiudos.) . 

O Sa. FKRUZ:- Apoiado I E~tamoa concordes. 
O Sa. VILELLA. TA. VAREI :-A respeito da re

con<tucçilo do Sr. :Begueira nada digo senão que 

é objP.cto muito pequeno para que a deputação 
pernambucana se ,,ccup~ na casa delle. {Apoia
dos.) 

Agora, Sr. presidente, vou ao terceiro ponto 
do meu discurso, e direi algumas sobre a polí
tica de conciliação, sendo para notar que ahi foi 
onde o nobre deputado pela Bahia mais f<>rte e 
menos generoso se mostrou para · com o meu 
amigo deputado pelas Alagóas. Senhores, o nobre 
deput••do pintou o meu amigo com n&gras córes, 
e enxergou em sua> propo~ições a morte, o ineeu
dio, toda a especie de malignidade, o veueno ... 

O SR. LoPES GAMA : - O veneno não me per
tence. 

0 SR. VILELLA '!AVA.RE:S:-Mas para que ist<>? 
O nobre deputado que tem tanta bondade, que é 
tão urbano, ;:prque nos ha de sempre attribuir 
intenções tão más, pensamentos tão horrorosos? 
E' isto uma injustiça hem flagrante do nobre 
deputado. Senbor~:s, a política de conciliação do 
nobre deputado não J.lÕde operar-se, até porque 
elle que a proclama, é o primeiro que a repeiltJ, 
elle que a apregôa é o primeiro que vai errado 
a seus fins I O nobra deputado quer conciliação 
e 11<15 aggrede 't Parece· me, não digo bem, é 
certo, é evidente que o seu procedimento con
trasta com suas idéas e com seus princípios I 
Senhores, a conciliação ou se refere aos principias 
ou ás pessoas; se se refere aos prin:ipios, direi 

· que ella é contraria ao progresso da>~ luzes, e 
opposta ao espírito do seculo, é conciliação que 
se não pôde operar. Ou os partidos politicos no 
Brazil não têm princípios, não têm idéas, não 
têm convicções, ou os têm ; se nàu têm princípios 
nem idéas, então para que tanta guerra Y Para 
que a discus,;õ.o no parlamento e na imprensa Y 
Tratemos primeiro de formular n política do paiz, 
e depois discutamol ·a. Mas tém princípios, se 
têm idé ts, como pretende o nobre deputado 
conciliar-nos? E11 entendol que no Brazil hll um 
partido que quer o progresso, que quer s consti
tuição com todos os o~eus corollarioa, a liberdade 
da eleição, 11 iudustria· ; e que ha outro partido 
que quer o regre~so, que quer a centrnli~llçào, 
que qu<Jr a deportação, a dissolução prévia; 
em!lm, quA quer a reorllanisação e o futuro. 
Ora, taes principias l!e podem conciliar? E' pre
ttlndtor conciliu tertno•S hetorogeneos , a força 
c .. ntripotll. com a ce••trifuga. Ora, llgo1ra pelo 
qu11 respeita é.s pessoas, t11l conciliação deve s~:r 
obra do vulp1to e do con!lssionario ; ndo é para 
nós esse tmbo.lho, derxemol -o aos plldres da 
igr•·ja, ell>Js qu~ nos conciliflm, até porque os 
co religiouario8 d•1 nobre do~putado não> o querem 
fa1.er no parll&mlluto, como j~ declarou no senado 
Ulll nobre senador. S~<nhores, esta polil•ca é 
muito nova, ha de cu>~tar muito a vinga•·; ella 
OpJ.lÕe·se ao espil'ito do Reculo. LancP. o nobre 
deputado uma vista d'olhos sobre os nossos 
coni.erraneos, pa~Srl·a ao dllpois para a Europa. 
O qu.; se vê por exemplo na H .o,spanha ? Não 
vê 111li o~ miuisterios se succederem com a rapid t!Z 
du raio, tllkS os partido8 sustentarem sempre 
seu~ principias e doutrmas , e repellirem a 
conciliação ? O que vê o nobre deputado na 
França'! O partido que é dirigido pelo Sr. 
Guizot, concilia-se com o que é d1rig1do pelo 
::>r. Tbiers? Opera·sl' alli algu111a conciliação? N:l 
Inglaterra mesmo, pa1z dassico d•• liberdsde, 
tão citado pelo nobre deputado, jà se deu esta 
conci!i:lção! Já Robert Peel conciliou·se · cnm 
lqrd Palm.:rston e Joub Russell ! Não sabemos 
todos a;f.ortaleza com que alli se batem os parti<ios, 
sustentaudo su;<S opiniões, sem vireat a um oc· 
cord•1, porque todos têm princípios e convicções, 
e sendo estes prineipios e convicções oppostaa não 
se podflm conci111r T 

Em Portugal, Sr. presidente, qual foi a con
ciliaçllo que se operou 't O Sr. Coata Cabral uüo 
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teve de resignar o pod~or aos sens inimigos po· 
liticos, aqueHes que procll\mavão outros princípios 
que não os do corlde de Thomar? Como pois só 
no Brazil é que ha de vingar essa conciliação 1 

S<3nhores. são estas as observações Qtte eu Unha 
de fazer sobre a materia em questão. Entendo que 
nas minbns proposições u~(a disse que pudesse 
oflender o nobre deputado . 

O Sa. FER.RA.Z:-N>io dê satísfa<;ões. 
0 SR. "VILELLA TAVABES:-Nào tenho que lh'as 

dar: nada disse que pudesse offender o nobre 
deputa<io ; e se fallei um pouco mais forte, Sr. 
presidente, foi para convencer o nobre deputado 
qu.e elle não tem o direito de aggtedir-nos todos 
os dias, e de lançar-nos propDsições muito mal 
cabidas. 

Voto pelo requerimento. 
A. discussão fica adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

Contlnúa a discussão da lei do orçamento, cotn 
as emendas apoiadas. 

Lêm-se, e são apoiadas, nulis as seguintes : 
« O governo fica autorisado e mandar pagar ao 

juiz de direito Manoel Teixeira Peix:oto, o que se 
lhe esti!. a devtlr do tempo em que esteve se1n 
lugar.-Ayres do Nasciment!J. » 

<< Ministerio do imperio.-Emenda ao Si 22 do 
art. }.o-Eleve-se a verba consignada para canaes, 
po11les e estradas geraes do 78:0031! a 100:0008, 
sendo 20:000", especialmente desünados para a 
estrada, que ~~~ está abrindo da l'rovíncia do 
Espírito Santo para o. de Mina& Geras,;. 

« Paço da camara dos deputlldoa, 15 àe Julho 
de 1846.-Herculano Fen·eira Penna. ,, 

« Para Cornecin1ento de sernllntes, e plantas á 
colonia do Pel.ropolis-10:0008.- Rodrigue& dos 
Santos. • 

<< Com a colonisação- 200:0008. - RocJrigues 
dos Santos. , 

<< A·lditivo ás disposit;ões gerae~.-0 governo 
fica autorisado n mandar pagar pel.- tuesouraria 
de Sergipe aos empregados, que estão por ser 
pagos <.I e seus ordeoadus vencidos, corn prehen
didos em elt.ércicioa findos, e que não forão 
contemplados DCJ quadro da divida, para que o 
governo pedio cr<:~dtto.-S . R.-Silua. » 

u Se passar a emenda fio Sr. Wanderley para 
o. c•mt.inunçâo li<• supprime"to ns th~sourarias 
proviuciae11, accrescent·Hitl- incluindo-se 11 pro· 
viucia do Psrá eom metade do supprim•:mto, que 
lhe foi votado em lei,; anieriores.-li;. R.-Sou..-a 
.b',·anco. » 

« Supprima-se a emenda additiva, que eonsigna 
40;000$ para o concerto e s~gurauça da moutaoba 
da Bahia. 

« Supprimão-ae os ~~ 21 a 26 do art. 5• da 
propcsta.-Rodrigues dos Santos. '' 

cc Sa passar s emenda offerecida pela terceira 
t•>rnmissilo do fazenda á tllvot do thesoureiro, e 
pagador de gu~rra da cõrte, fa<;a-se extensiva a 
m~:<sma disposição ao thesoureiro e paga.ior d•l 
marinha da córte, ficando o .seu or~enado el.;vado 
á quantia de ~:000$, por serert1 identicas as 
aUribuições e trabalb<.l.-lYiachatlo de Oliveira.• 

« Ro:~partiçiio da fazenda.- Para s~or cclloeado 
ouda convit>r.-0 governo mandará pagar Ludo 
quanto se achar a dever ao contador da thes .. uraria 
~eral do Ceará, Augusto C.ulo:J de Amorim 
Garcia, do tempu em que esteve &t\spe118tl de &ou 
emprego, assim como tambem a Jorge Acurcio e 
Silveira, do tempo . em que esteve igualmente 

TOJolO 11 

SU!!penso de seu emprego de guarda-mór da 
alfllndega da mesma provincia. 

« Paço da camara dos deputados, 15 de Julho 
de 18!6.-Pei:!;oto de Alencar.-Pomp~o .. » 

« Additivo.-0 que ex.istír do credito de 200:0008, 
decretado no art. 48 da lei de 18 de Setembro 
de 1845, serll applicado para as mais uteis, e 
necessarias pontes, e esttadas das províncias da 
imperio, e que íacil\tet a conducçli.o da !arinha 
de mandioca, do milho, do feijão, do arroz, do 
tabaco, do algodão, do café, e dos productas da 
canoa d'assucar; assim com0 para comprar, em 
beneficio dos pais de família ~>grieultorea, e 
manufactores dos ditos g::neros, as terras em que 
elles. sendo casados, lavrarem co'n mais de tres 
filhos maiores de 14 annos. ou sustentarem mais 
cinco menores de ambos ·os sexos. 

« O governo dará. exa.cta canta da distribuição e 
applicação deste credito, como fica determiJ:Iado.
R<!bouça.s. » 

O Sr. R.ebouQas:-A começar desta terceira 
discussão do projecto da lei lio orçamento • 
mandei á mesa a emenda que foi apoiadil, para 
que as viagens dos paque\e3 a vapor se fação 
com o intervallo de não mais de 15 dias. A.s 
ra1.ões que a sustentào acbào-se na parte do 
relatorio do l!:.xm. ministro do imperio, quo passo 
a lêr. {L~.) Elle d~ por bem averiguado no 
interesse dos povos e do governo o que tenbo 
proposto, carecendo tão sómente para o realisar 
de ' ser autoris~tdo pelo corpo legislativo. 

Em verdade, se as viagens se fizessem pre· 
ci.~amente com o intervallo dos Vinte dias, de 
principiD estabelecidos, o inconveniente da demora 
não seria muito grave. Mas, acontecendo não 
sabirem da et~tação do Rio de Janeiro e>s paquetes 
de vapor precisamente nos dias determinados, a 
demora da sua t.hegada aos portos das provincias 
marítimas nllo só influe consid~ravelmente em 
detrimento · da publica ee~turidade, como nas 
relações commerciaes .. Na Bahia, por exemplo 
{e assim acontecerá nas outras grandes praças 
commercinntljs du Brazil), tenho vistu ficarem 
coma que susp&nsas as transacções ordinllrias do 
tranco mercantil, na espectação do que poderia 
ter acontecido na capital do imperi<', o que 
cert11.mente redunda em prejuízo \nc!\lculavel dos 
lnttlrebses geraes e rendas publicas. 

Além disso, o gerente da companhia, peliLS 
infurm11çÕes que impressas nos ha distribuído, 
parectl ter dito bastante para convencer-nos de 
que ~e as víB!!;eos não tdrem tão f'requeut~l! eomo 
tet\b.o proposto, e os lucroi lhes t•ão correspon· 
derem, eUa Slj não poderá au&tllntar: deu1onstrando 
tambem que lhe é impossível fazel·a:i por menos 
do preço aJustad.o, e aliás abaixo .lo que percebem 
as companhias d., Londre::~ sobre a navegação por 
vapor do Mediterraneo, comquanto o seu material 
e pessoal seja Incomparavelmente de menos custo 
do que o empregado proporcionalmente na na· 
vegaçào pelas costas e portos do Brazil ; não 
sendo pos~ivel pela mesma razãtl que, a não 
ee sustentar, outra companllia a possa vantajosa· 
mente succeder, estabelecendo-se de novo. 

Outra emenda. que propuz, e. he. pouco {<.li 
apoiada, é para. que o credito de 200:000S de· 
cr.,tado no art. 48 da leí do anno passad,,, para 
Stl adquirirem colonos estrangeiros, ou o que do 
mesmo credito existir, que, seguudo o relatorio 
do mesmo Exm. 81. ministro do imperio, a que 
me reftlri, existe inteiro, seja applic~do á ver· 
dadeira col<lnisa<;âo do Brazil naa actuaea cir· 
cumstaocias, a qtJal consiste para nacionaes e 
e!!traDg-eiros, em abrir estradas OíU melhorar as 
existentes, fazer (lontes e canaes, e mesmo soe
correr as famílias dos brazileiros que se empregão 
na cultura da mandioca, do miibo, do feijão e 
arroz, do tabaco, do algodão. e ainda do café 
e cAnna de assucar, razendo-oe 1-vr~r em terras 

~ 
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proprias, para que se não achem na precaria 
situação de serem lançados fóra das en1 que 
estejão estabelecidos por proprietarios despoticos, 
como r.ão raras vtzes acontece. 

Tambem será um bom plano de colonisação não 
vexar com o recrutamento as famílias desses 
trabalhadores uteis, e honrar os que d'eutre elles 
nessa razão se distin~uirem, com as condecorações 
nacionaes e aos mais proveitosos empregados nos 
officios e artes mecanicas, cessando de serem 
semelhantes honras um quasi exclusivo dos em
pregados em serviços immateriaes, ou nos pres
tados e pretextados nas guerras civis, que hão 
desgraçadamente ulcerado o nosso paiz. 

Sim, favoreçiio-se aos pais de família que se 
occupão das mencionadas especies de producção 
agrícola ; elles viveráõ melhor garantidos nos 
seus proprics meios de existir com seus filhos, 
contrahiráõ conjugaes alli:1nças ; tanto . mais es
tando nas vistas do governo fazer-lhes cffectivas 
todas as condições geraes de segurança individual 
e de pNpriedade, e de honrar a todos c?m as 
distincções do estado segundo o seu merec1mento 
e a utilidade que prestem em suas respectivas 
profissões. 

Tratando das verbna conteúdas na proposta da 
repartição do imperio, não pvsso passar por ellas 
sem fazer algumas observações ao § 10 que im
porta 28:800S de vencimentos do conselho de 
estado. Este corpo, composto de varões mui 
distinctos e da mais elevada cate~oria, não é 
praticamente em suas secções senão umas com
missões dos ministros de estado, occupaJas no 
exerci cio de co usas proprias de officiaes de gabinete; 
servindo muitas vezes de estorvo e de pretexto a 
marcha da administração ou para declinar sua 
responsabilidade. Por exemplo, no seu relatorio 
diz o Exm. Sr. mínistro da fazenda que o 
regulamento para a e:r.eeuçào do decreto de :U de 
Setembro de 1845, que providenc:ou sobre os 
terrenos diamantinos, estava pendente da discussão 
da respectiva secção do conselho de estado. O 
fneto é que semelhante reg11lamento até agor~ não 
tem apparecido, mediante o espaço de quas1 dez 
mezes da promulgação da lei; e qu<', Stl a pro
vmcia ele Minas Gt!raes soffre a falta da proVI• 
<i <'oeia legislada para reclilicar e melhor..r o que 
s .bre sua mineraç>io preexistia, muito mab estú 
solfrendo a pr<>vincia Ja Bahia, cuias ht.vras dia
mantinas uunc11 tivcrão e contiuuão a não ter 
regimen alg11m dtl public& • e oficial adminis· 
tração. 

Aqui mesmo vimos em uma sol~>mne discussão 
dizt:r um honrado deputado, ~x-ministro dos ne· 
gocios estrangeiros, que não oc.correru dtl prompto 
com certas providencias de direito 10 ternac10uul 
r•orque o consdho de estado S\l llle não prestára 
logo, como era de esperar ; e Olltro honrado 
deputado tambem ex-miuistro da mesma repartic;ão 
dos ueguclos externos, entre outras razõtJs com 
que lhe retor<juio, assignalou. a de uao ter o 
conselho de estado iniciativa. Isto é verJade; 
porém que incomplltivel verdade ? I Prova bem 
que os conselheiros de estado realmente o não 
~ào, porem titulares, porquanto os conselheiros 
de estado da monarchia, a que pertencemos, e 
como deverião ser os do Brazil, não po.Jerião 
deixar de ter por oorigação advertir e aconselhar 
o monarcha em todas as circumstaucias, por 
sere10, politi~amenle faltando, como partes do seu 
Cürpo, s egundo as expressões de que u ,;ára el-rei 
D. J,Jão IV no decreto regimental de 31 de Março 
de 1645, cujo texto por extenso não refiro agora 
por não tornar demasiado longo o presente dis
curso. 

Nem se quer sendo o actual conselho de estado 
do Brazil feito á semelhança do:~ conselhos de 
estado da França, desde o tP.mpo .!e Napoleão 
Bor.aparte, tem o aggregado doa rcfereod11rioa e 
auditores para habilitar pessoas idooeaa e aptaa 

ao desempenho mesmo doa empregos de ministros 
de estado, do officiaes maiores das respectivas 
secretaria>, da dipl0macia, das administrações de 
provincia, para não acontecer, como tem aconte
cido, lautos desacertos nas escolhas e nomeações 
dos presideutes de províncias , feitas a capricho 
por falsas e inexactas informações, por mornen
taneas apreheasões, nolicias aliunde havid<~s, e 
por outros n1eios incompatíveis com o bem pu
blico. De maneira que algun3 têm servido como 
de flagello aos poTos, e se em si resumissem 
todos os despojos do despotismo profiigado pelas 
luzes e perfectibilidade dos principies liberaes em 
continuo progresso entre os demais povos do velho 
e novo mundo. 

Nem deixarei de repetir o que já declarei nesta 
casa em 1843, isto é, que se por desgraça nossa 
o monarcha tosse atraiçoado, de nada lhe serviria 
o conselho de estado para evitar a traição e suas 
calamitosas consequencias, podendo bem dizer, em 
vista do seu regimento e da formula do juramento 
que prestára, que não tem iniciativa, nem obri
gação de aconselhar e advertir sem ser para isso 
ministerialmente chamado .•• 

Bem vê pois a camara com quanta repugnnncia 
voto pelo projecto de lei de orçamento de que trato, 
contendo a verba que venho de sujeitar ás expostas 
observações. 

Nas des.pezas eventuacs se comprehende a q11antia 
de 12:000S que se diz ser gasta com o Jomal do 
Com7l'.ercio para a publicação do expediente do 
governo. Senhores, não ha nada mais mesquinho 
do quo es::~a publicação. Até hoje o Jornal do 
Commercio não tem publicado senão algumas 
ordens e resoluções officiaes de 19 de Maio, e só 
de recente d .. ta. as eon1municações dos presidentes 
de província, entre as quaes vem uma de 5 de 
Junho do da provinclr. do Pará que é membro 
actual <lesta. Ora, que utilidade se tira de seme
lhante publicação assim atrazada, e creio que 
mesmo lncompl .. ta, do que se passa nas secretari~a 
de e~tado meramente offi.clo.l, e que deve ser 
exposto aos louvore:i ou cen~uras de todos ? Os 
de, pachos feitos nas difterentes rep:utições são 
ignorado,; pelos rE.! r ~sentantes da nação, e sómente 
o sab•Jm quando em torna via~em dos vapores 
lhes vêm notic1as das províncias. Se aqui sabemos 
de alguma causa, para nos certificarmo~ car!lcemos 
r~;eorrer ás secretarias ou cbeg11r individualmente 
aos Srs. ministro~. Q11em não recorre a ostes 
expediente~, que muitas vezes niio são compatíveis 
com os devere<~ e posição dos representantes da 
nação, fica i~tnorando. E' mai11 facil ter noticia 
pela .Sentinella d4 Monw·chia, que se diz Í•>lba 
da oppo~içào, do que pelas f·•lhll!l officiaos. Nt!stell 
t ermos dir-so ·ha qutJ o dinheir.l que assim se 
gasta com o Jornal do Commercio, resultado de 
lmp;.sições pesad'l&, uão é para que elle publique 
o que da murcha administrativa do governo se 
deve Cuzer publico ao Brazil ; mas para que elle 
uiio publique senão alguma cousa, e sem a presteza 
possivel. Quando taatos annos não tinham;,s 
g•>Verno representativo, em que a publicidade é 
essencial, lJUblicavão-se mais de prompto e fre· 
quentP.mente todos os feitos da administração 
geral. 

Na segunda discussão passou uma emenda 
accrescentando ao orçamento uma cifra da 40 ~ 0005 
para a seg11rança da montanha da Bahia. Agora 
n·llma emenda suppressiva se propoz e foi apoiada. 
Eu, porém, que pers ist'J em suste11tar a consi· 
gnação, desejaria que S. Ex. informasse á c"'sa 
do que souber a respeito da seg11rança dessa 
montanha. P .;laa folhas da Bahia, e por cartas 
particulares sabemos que o presidente emprehen· 
deu, primeiro, para segurar provisoriamente a 
montanha, amontoar desJe a fralda della até certa 
altura pedra secca: que este expediente sendo 
frustrado pelo desabamento de alguma porção da 
terra11, causado pela11 primeiras chuvas, o pre-
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·aidente recorreu a outro expediente, que foi fazer 
urna especie de en~radan•ento de madeira ; o qual 
semelhautem~>nte foi inutilisaào por outro desaba
mento de t€:rras ; e que, finalmente, recorri! a urna 
medida , IJUe a tod <>s parece critzinal,~ é a de acober
tar a montanha d\l lona encerada; com o que prova
velmente dispendcr-se-ha muito, teudo ·Sf> posto 
em contribuição o arsenal da marinha e todas as 
lojas em que havia daquelle genero. 

Até onde chega a minha curta íntelligencia, 
tenho por inco111pativel coo1 a segurança que se 
tem em vista, estabelecerem-se pontos de apoio 
para se distender a lona de maneira a não 
recebH em suas sinuosidades porção de agua, que 
augmente o peso sobre a t<>rra (cujas camadas 
ameaçào immiuente desmoronamento, s egundo a 
opinião dos engenheiros que a têm examinadc•), 
attenta a improbabilidade de se cimentarem esses 
pontos de apoio de modo a evitar maior infiltra
mento das aguas plu\'iaes, etc. 

E tanto ms.i::; conviria que o Exm. Sr. ministro 
do imperio nos informasse se são exact.as as 
noticias que tenho exposto. como lhe cumpre 
sRber officialmente; quando uão, deveremos 
ignorar as despezas que se tenha já feito, para 
melhor babilitndos não só defenJer a consignação 
doa 40:000S votados na segunda discussão, como 
augmental·a se nec('ssario fór. 

A respeito da repartiçRo da fazenda, eu desejaria 
dirigir algumas reflexões ao Exm. ministro do 
thesouro, principalmente pelo topico do SRU rela
tc.rio, em que elie trata dos juizes dos feitos, e 
da inefilcacia dos fundamentos que se therão em 
vista pari\ crear esse fóro privativo e incoH~titu
cionRl como elle mesmo por termos expressos não 
deixa de lll&nifestar. Admira-me entretanto que 
S. Ex., reconhecendo de maneira tão positiva a 
inefficacia e iuconstitucionalidade deste juizo, não 
passasse immediatamente a fazer uma proposta 
p:~ra que e\le seja casando. (Apoiodos.) Em ver
dade não sei como o corpo legislativo se i!ludio a 
tal ponto de crear um juizo que além de incon
stitucional basêa-se no &e![uinte absurda: ~ nação 
tem instituído juizes Qrdinarios e geraes para 
todos os povos : mas quando a nação trata das 
suas causas, esses juizes não lhe sttrvem, é neces
sario que ella os tenila seus proprios, isto porém 
ainda lhe niio basta com os seus procuradores 
fiscaes, escrivães e solicitadores, é além disso 
neeessario dar·lhes uma quota litis e sobrecar
reRar seus devedores de mai• uma imposição de 
6 por cento, a titulo de eommlssii.o e cobrança a 
favur dellcs. 

Em resultado do emprego de hntoa meios exce
pcionaes e extraordinarios, a a-rrecadação não é 
ulaior, ant-es se diz ·que é menor. E' mais de 
advertir que a repart.\çii.o da fazenda, na concessão 
de prazos e no modo de considerar seus devedores, 
conftande os que o são por execuções com os de 
contas eorrentas.O>t devedores por execução não 
têm que contrabir nenhum outro titulo de dívida 
quando se obrigiio a pagar pos prestações , na 
c\lnformidade do · art. 3o da lei de 9 de Junho 
de 1821 das côrtes de Portugal, adoptada pela 
nossa de .20 de Outubro de 1828, e se não tem 
chegado ao ponto de proceder á arrematação ou 
á adjudicação dos bens penhorados, chega-se a 
esse ponto em conformidade do S\10 da ord. liv. 2o 
tlt. 52; e havendo falta da primeira ou de qual· 
quer outra prestação , a execução se conclue 
procedendo-se á arrematação ou adjudicação. A 
passagem de letras, pois, nesse caso, é um tra· 
balbo inutil, e tahez nocivo 9. fazenda publica, 
visto que ell.a não tem de negociar estal:l letras. 
Para as negociar ser-lhe-hia necessario predispór 
fundos, acautelando a impontualidade do devedor 
e seus abonadores, por dever pagai-se ao portador 
na falta delles, immediatamente que vencidas ; e 
no .caso.<le regresso, seria.necess~&rio propór acções 

de letras, com atrazo manifesto do adiantamento 
em que se acb~va a execução. 

Quant•J ás contas correntes, ns conformidade da 
lei de 13 de Novembro de 1827, art. 2o e seguintes, 
é que se dà ama vantagem manifesta em reduzil-as 
a letras, porque estas tornào-se negochveis como 
o não são as mesmas contas correntes, e na falta 
d6 pagamento, tem um processo de assignação de 
dez di!ls mais summario do ql.le o da lei de 
Dezembro de 1761, que, além de conferir igual 
pr~zo deceudial, admitt~ mais embargos suspen
sivos da 1• seuti.lnÇ:\ condemuatoria e recurso por 
appellação. . 

Outro abuso se dá no juizo d(!S feitos da fazenda, 
occasionado de se passarem letras pelas prestações 
sobre execuções activas ; o qual consiste em darem 
os empregados do mestno juizo as mesmas exe
cuções por pagas, como se t\veE;sem recolhido a 
importaucía dellas aos cofres publicas, passando 
tom consequencia a fazer arrematar os bens ponho
rados para se pagarem da . com missão de 6 por 
cento. 

Sabe-se muito bem que quem c<Jntracta com a 
fazenda publica fica immediatamente com todos 
os seus bens legalmente hypnthecados a ella, e 
:J_ue essa hrpotheca se torna tfl'ectiva pela penhora 
qu~ se .segue á condemnnção por sentença sobre o 
execut1vo. 

Pois bem ; na hypothese mencionada, os em
pregados do juizo dos feitos executem os bens 
bypothecados , seql.lestrados e penhorados para 
pagamento da fazenda publica ; e afinal, se as 
pr~stações niio são cumtJridas, não tem ella de 
jámals se pagar nesses bens do seu devedor ; 
nem o juizo, no seu pe%soal, interesse algum em 
promeTer uma cobrança fiscal, em que não apro
veita mais por já estar satisfeito dos 6 por cento : 
antes desinteres~ão descobrir o modo incompati vel 
com que assim de fizerão aproveitar, julgando e 
executando por cau~a propria. 

Mesmo para não faltar alguma cousa, em que 
se mostre que. a creaçi!.o de um juizo privativo 
tal não tem c.:~usa alguma de coherente com os 
interesses nacionaes, succede que depois da pri
meim lnstan&ia os feitos perante elle processados 
tornão·se como os ao fóro commum , seguin.io 
nas relações e no tribunal supremo a mesma 
marcha que outras quaesquer demandas entre 
partes não privilegiadas. 

Tambem no seu relatorio o Exm. Sr. ministro 
da fazenda disse que conviria habilitar as auto· 
ridados administrativas para coercer os devedores 
ftseaes recorrendo á autoridade judicial tiio sómente 
no ultimo caso. 

Para isso creio que temos lei, e é a mesma de 
Outubro de 1831 na sua rererencia ao alvará de 
1808 que creou o tribunal do thesouro no Brazil. 
Em sua conformidnde, o sequestro e a prisão dos 
thesoureiros e mais devedores, por arrecadação 
das rendas fiscaes, são providencias proprias das 
autoridades administrativas. Quando estes meios 
não produzem o devido pagamento é que se re
corre á via judicial para o processo executivo até 
a arrecadação ou adJud_icaçíio de bens. 

O que me parece conveniente providenciar é a 
separdção das attribuições do advogado fiscal da 
fazenda publica perante as thesourarias, me
diante suas funcções administrativas, das obri
gações do advogado fiscal da fazenda publica 
perante o fôro contencioso: sendq obvio que por 
interesse pessoal o procurador-fiscal desejará que 
as arrecadações se fação antes judicial do que 
administrativamente ; o que cert{) não procede a 
bem das rendas provinciaes. 

Uma vez que o fóro dos devedores da fazenda 
publica B('ja .o do contracto para ellea e seus 
abonadores, e as garantias geraes sejiio em bens 
existentes no termo respect1;vO, as cobranças •e 
farão com a facilidade po88ivel. No estado.actulll 
de cousas iutei8 se tor11a . o pr~vllegio .,do J~. 
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como bem diz o Exm. Sr. ministro da fazenda, 
tendo-se as execuções de fazer por prE>catorias 
perante as just!ça~ ordinarias dos d~ffe_r_eutes 
termos das provlt\Cias em os quaes ~XIStmo os 
bens sujeitos, e dando-se o inconveniente de se 
fazerem as arremataçõ~s perante o juizo privi
legiado pela impraticabilidade e inconv.mieucia 
dll irem a tlle os differentes licitantes nl\ in
c~rteza de despender sem concluírem o seu fin1 
deixando de verificar as pretendidas arrema
tacões. 

Entende o Exm. Sr. ministro da fazenda em seu 
relataria que seria bom facilitar aos devedores da 
fazenda publica a solução dos seus debitas, fazen
do-lhes rebate na razão maior da mora. r~to seri11 
premiar mais a quem por mais tempo tivesse 
aproveitado mais o cabedal da nação. O que 
muito concorre para que os devedores não paguem 
é ::> juro convencional illinütado. Q11em venderá 
seus predios por. metade do valor real para 
pa,.ar á fazenda publica cujo debito ou niio vence 
Juros ou vence-os a 6 por cento? O dinheiro com 
que se h a d~ pagar, posto a premio , _rende 
mais que mUlto para solver as prestaçoes, e 
afinal tica-sa com o capital livre e pagl) o debito 
fiscal. 

Não deixarei passar sem alguma observação, e 
mesmo estranheza, a cifra dos emprestimo dos 
cofrGs dos orphães, como fazendo parte da renda 
nacional, na differença que ha dos 6 •fo que se 
lhes pagão, a maio_r quantia qu~ é o preço corrente 
dos interesses ou Juros mutuanos. 

Senhores , pois quando o governo negocia suas 
apolices e todos os ou~ros instrumentos de cre
dito publico, Stlmpre por um juro maior de 6 
oj0 , ha de pagar aos orphãos, que devem merecer 
sua muniftcente protecr;ão, menos do que isto? 1 ••• 
Fazer dos juros do dinheiro dos orphii.os um 
objecto de lucro? E' essa. uma das lei:~ . que pas
aárão nessa mesma sessão legislativa, celebre por 
muitas causas I Pois não Mria mais justo, honesto 
e coherente que o governo, tomando a si o di
nheiro dos orphiios, lhes pagasse o juro na razão 
dos que realmente vencem &s apolices de 6 •/o 
ao preço corrente de 70 a 80, que t~tnto importão, 
como mais de 7 e ainda 8 °/o, sendo semestral
men\e pagos os mesmos juros reaes de ü 0/o 
nominaes? 

S. Ex. o Sr. ministro do theaouro ton1 
uma autorisaçiio a mais franca postlivel para 
melborur os regulamentos fiscaes, por exemplo, 
o dos sellos. Quem vai ou manda sellar uma letra, 
e a quizer assim authenticar fóra do prazo pro· 
scripto ha de pagar 20 of• do valor della. Uma pena 
mais de 19 mezes maior do que a do delicto d!l 
contrabando por uma !alta occasionada de um 
esquecimento, de um descuido, e mesmo de uma 
innocente preoccupaçd.o 1 ••• Commigo mesmo acon
teceu isso. Em o anno passado, nas vesperas da 
minha viagem da Bahia para aqui, conclui uma 
convenção, da qual resultou passar-me um meu 
devedor duas letras. Tão preoccupado me achava 
de as dever sellar, que fiquei na persuasão de o 
ter cumprido. Em Dezembro foi-me conveniente 
negociar uma dessas letras. Quando porém a 
passava á mão da pessoa com quem tralava, 
observoa-me que faltava-lhe a -verba. do sello. 
Nesse caso passei a ler o regulamento. a ver 
quanto deveria pagar de mais para se me sellnr 
essa e a outra letra fóra do prazo nelle prescripto: 
-20 por cenlo do seu valor !li-Pois bem. O meu 
devedor é pbssoa de honra e probidade ; saquei 
sobre elle sobre o -valor da letra, com o interesse 
do tempo vencido e com o prazo sómente por 
vencer, e a 1iz sellar logo que aceita, pagando o 
sello proporcional ordinario. Se porém a multa 
fosse de mais metade do sello ou demais outro 
tanto, e assim na razão do tempo demala decorrido, 
a fazenda publica teria lucrado esaa dift'erença. 
Dado porém que o meu devedor nlo fo11e ea•e 

variio probo, vt~r · me - b.ia constrangido a adiantar 
20 por cento das letras, na incerteza de cobrar a 
importancia delltts. E ~A não pudesse despt> n,Jer 
esseg 20 por cento? I ••• E' triste que serndh11ntes 
ugulamentos parcção feitos para ruprimir faccino
ro "o~, e sejão realmente a fav<>r dos velhacos e de 
má fé, protegendo a. fraude e a desle!lldade dos 
impontuaes devedore;; . 

Outro semelhante rtogulamento é o da taxa dos 
escravos. Quando se trata de fazer a matricula 
valem as declarações dos proprieLarios. Qaando, 
porém, os e,;crnvos morrem, ou são alienadog ou 
libertos, é necessario provai-o por documentos. 
Estes custào mais que o imposto de um anno, e às 
vezes d-'1 dous (o orador expõe os passos que para 
pr.:.var se dão), e o resu!Lado é ficar de preferencia 
paga:tdo o que se n ão deve ou receber a C>izeoda 
publica uma contribuição do que se não dsve. As 
l~is do chamado tempo do d ~spotismo tinhão 
justamonta em melhor boa fé os contribuintes não 
os sujeitando á multa ou pena alguma seoão 
por delicto ou infracção: assim, por exemplo, 
as leis das siza.-, dos sellos hereditarios, etc. 

Admitta-se a declaração do proprietario . Se ella 
!ôr falsa, então seja punido com uma pena corres
pondente á naturez~t do inte rel!~e qu<~ o levàra " 
querer illudir a loi subterfugindo á imposição 
devida. 

Seria semelhautemente bom emendar o regula
mento sobre a11 heranças jacentes. 

Nós sabemos que os testamenteiros e os cura
dores dos orphão:~ têm a vintena dsquillo q11e 
administrão: e os curadores de heranças jacentes 
se dão apenas dou~ e meio por cento. Ora, se oo~ 
curadores de heranças jacentes têm mui~o mais 
trabalho, estão debaixo de uma inspecção muito 
n1aior para ter dous e meio por cento, menos a:e
tade que os tutores e curadores de orphãos me. 
noras, menos metade do que os testamenteiros, 
e muito mais do que os cnllectores de rendas ; 
isto tanto importa como dizer que sómente se 
arre.::adem as heranças muito pingues e de mui 
f11cil arrecadação ; mus que todas aquellas que 
tiverem alguma difficuldade na arrecadação, e que 
ponhão os curadores na dependencia de promover 
e defender as ditferentes acções pertencentes deão 
em abandono. Por isso é que a arrecadação não 
é vantajosa, por isao é quo se dá uma commissão 
muito baixa . 

Direi afinal alguma causa a respeito das dispo
sições geraes. A tlonrada rommissão encarregada 
de formar e redigir o project'> de lei .ie orçamento, 
em um artigo geral estabelece a eegui:1te disposi· 
ção (L~ o artigo.) E ainda que mediante a seg11oda 
discussão, se lhe pedisse umB eompilação das 
diRposlções, que nssim se prorvgiio, uum por isso 
ellas nos forão patdutes. Por ventura a camara 
está conscia do que approva approvando este 
artigo? Creio que não: porque se a camara estl· 
ves~;e bem ao ft~.cto do que eUa perpelúa por osta 
lei, quando o approvasse havia de ser depois de 
algumas reflexões, que mostrassem o seu escrtt· 
pulo em delegar poderes tão extra•1rdinarios, 
absolutos, absolutamente repugnantes e incompa
tíveis com o systema representativo que devemos 
guardar. . 

Eu não trato, por exemplo, do art. 16, que se 
occupa de igualar ás letras cambiaes e outros ti· 
tulos mercantis os creditas ou obrigações puramente 
civis, que se não podem transferir senão civilmente 
sujeitando-as ás <lcções civis ordinarias. Eu trato 
da faculdade mais que extrordinaria, que fica pro
rogada, dessa autorisaçito concedida ao governo 
para alterar a tarifa das alfandegas, mandada 
executar por decreto de 12 de Agosto de 18,4, 
até que a mesma tarifa seja definitivamente 
approvada por lei ; e de maneira que o governo 
póde dictatorialmente decidir da fortuna geral de 
todas aa claaaea laboriosa• e commerciantes do 
paiz, mudando para mai1 e ainda para menos 
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a tarifa estabelecida ; e do me~mo modo póde 
em detrimento do paiz. favorec . .,r o mercado d~ 
uma nação em c.lesfavor de outras ou de muitas 
favorecen.do-a uos . ~irei tos . de importa.çãu da~ 
mercadonas que SeJaO o obJecto <ie seu maior 
cou1mercio ; póJe ern sttmma o ~overno, abu
sando de semelh·•nte couces,ão, fazer todo o 
maior mal, mai~ grave e da ~aior consideração, 
contra todos os tnteresses da mdustria e do com
mareio do Brazil. 

O mundo civilisado está todo ~m espectação 
sobre as medidas de que se occup:io as camaras 
do parlamento da Gr:l·Brctanha a respeito das 
leis de prot~cção dos seus productos territoriaes 
e agronomicos em contraste com os interesses 
dns con >umidores, dos fabricantes e manufa
ctores do commercio e da navegação. Occupão-se 
desta questão estadistas como sir Robert Peel 
lord Roussdl, Jord Palmerston, todos os whig~ 
e toryes Jo maior renome possível; e nós não 
nos uignamos ..:>ccupnr-nos seriamente de todos 
os direitos de importação e exportação do paiz 
de todos os direitos que respeitão aos producto~ 
do Brazal e aa trocas delles. Em uma dic.tadura 
financiai conferida ao governo perpetua•nente, 
sem limite nenhum, emquanto a tarifa exbtente 
não fór approvada pela assembléo. geral! l .•.• o 
governo tem em sua mão os meios de nunca ser 
ella approvada pela a8sembléa geral. Estão reu
nidos ao conselho de estado muilos membros do 
corpo legislativ-o e de grande preponderancia; o 
governo muito influe na camara vitalicia, e muito 
mais na temporaria ; o governo póde dissolver 
esta camara ; nesta camara meamo se diz e até 
reclama que o governo nos guie I. .. De ma
neira que aquelles que são e devem ser pacientes 
de nossa censura e repressiio devem-nos guiar 
a nós seus juizes. (Apoiados.) 

Ora, nestas aircumstancias se um governo quizer 
di:~pór despoticamente e pr.ra so1mpre duquillo 
para cujo eume e liscahsação nós somo~ posi· 
tivllmente maudadoa aqui todos os annos, o que 
serà do governo representativo, o que será dcs~a 
iniciativa sobre imposições, que d'enlre nós alguns 
têm até querido que a cumara dos senauoro;s 
nem possa attingir senão .• approvando e nunca 
en1enctando de alguma maneira no,;sa .. , propostas, 
porque dizem oüo lhe competir a lntltlma inicia· 
ti v a, e entendem que emsudar é iniciar I ..• Pois 
aquillo que se diz que não póde fazer a camara 
dos Srs. senadores, póde f11zer o governo, in· 
ve.ttido ab11olutamente do poJer legislativo p11ra 
continuar a r~formar todos os regulamentos e 
as tarifas f Depois, senhores, os males que de
veriamoll acautlllar nii.o silo sómente os positivos, 
são tombem os incnlcuJ;&veis, os males de creuça. 
Nós estamo~ em contaeto com os pai:l:es onde ss 
crê no systoma representativo tanto, senão mais 
do que entre ubs, tl onde os que ni:~so interessão 
são muito iuforiJiadoa da marclil\ do nosso governo, 
do como elle pen:;a, daquíllo 9.ue aqui se passa 
o que é facil e o que é diilicil de couseguir: 
Na t.spectação de todos estes contingentes elles 
não nos mandão suas mercadorias, nào nos eon
fião seus cabedaes senão prevenindo todos os 
azares que possão ser o resultado de uma mu· 
dança repentina e caprichosa ou mal pensada. 
Todo este estado de instabilidade e duvida não 
é principalmente contra os cossos pobres pro
ductorea e consumidores ? Estes males são incal
culaveis, e a p1·ova está na \abella que acom
panha o relatorio do Exm. Sr. ministro da 
fazenda. De 184'~ ao semestre de 1844 sempre 
o Brazil importou mais e pagou menos de 
direitos. Porque diminuiria a importação' Será 
porque o Brazil esteja mais pobre de meios 
materiaes ou de credito. Donde resulta isto se é um 
paiz novo que a Providencia conti[lúa a proteger, 
salvo n'nm ou n'outro ponto territorial ; se o 
Brazil estl\ em PIU: comsigo mesmo e acabáriio 

l81'·'· 

as g11erras civis que nos desolárão por tantos 
~U\\OS 'I O Braz.il consumindo menos paga mais. 
,L~ ~ tnbella.) Nos outros ao nos nunca chegou 
a pt~ogar 4,0\lO:OOOS d~ direitos de consumo. 

U:-.! Ss. DEPUT.~Do:-E' elo Rio dll Janeiro, e não 
do Brazil. 

O Ss. R~>:nouçAs:-0 Rio de Janeiro é o grande 
exclmplo de comparação, tl o consumidor de todos 
é o . q~:~-e está. mais em relação com todas as 
provtnc1as. 

O cambio não tem subido, antes tem descido 
m~díante o indicado período de sonos: donde 
po1s a differença ? 

UM Sa. DEPUTAI)() : - Procede da differença da 
avaliação das duas pautas. 

O Ss. REnouç~~os: - E, comtudo, a maioria de 
direitoR é tal, que suppre a diminuição dos 
preços das avaliações, e ainda transcende o com
puto geral das contribuições uos semestres ante· 
rtore:<. 

A todas 6SS;lS razões accede a de se não querer 
fazer tratado algum de commercio, ou estabelecer 
regras fixas nas relações -:ommerciae:~ do Braz il 
para com as outras nações commerciaes para 
que os productores, fabricantes e todo~ os outros 
importador e,; de objectos de nosso consumo contém 
de c~rto ou provavalmente com os direitos que 
se hao de pagar sobre as suas mercadorias e 
com os preços que .Cão da pagar sobre as s~as 
mercadorids, e com os pr~ços que hão de obter. 
Ao contrario, na incerteza arriscão menos, e 
vindo meuos, é maior a procura ; e, por conse
quencill, a carestia, lucrando sempre em seu 
proveito e nosso d:lmno os que vendem preva· 
lecendo-se da ca!estia , e avantajando-se no 
calculo de todas as mudo.nças possíveis. Em 
v~r·~ade, qual de nós poderá estabelecer que os 
due1tos da tar1fa que ag<Jra se perpetua não serão 
augmeutados daqui a pouco? 

Cumpre mais considerar que o maior obice 
que se ar1tepõe a contracção de algu1n tratado 
commerciul é para com a naçfio que não nos 
manda aguardente, nem genebra, nem espírito 
algurn fJrte ; mas sim ferro e aço, cobre e 
brun~o. tecidos de algollão e de lã, tudo causas 
de consumo neces~ario entre nós, principalmente 
para a agricultura do paiz. Tem-se dito que é 
porque com essa nação e~tão pendentes q11estões 
sobre o trafico do africanos. Sobre isso proferi 
en1 um aparte que .fizessemos o tratado de com· 
mercio, que umas cousas aplanào outras. Em 
verdade, pelo direito da~ gentes costumão as 
nações belligerantes lançtu mão de tudo o que 
concorra para o restabdecimeuto da paz e um 
doa primeuos meios é o sequestro e o apresa· 
mento dos bens dos subditos respectivos. Ora, 
nó,;, ao contrario, em vez de interessar a todos, 
queremos afastar de nós todos os iritere~ses que 
tenhào os estrangeiros e os faça concorrer para 
que o seu governo seja justo para comaosco, 
e entretenha com o nosso as melhore<~ rela
ções, tanto Cl)mmerciaes, coiJIO políticas om 
geral. 

Para que haja este interesse, importa que os 
negociantes, e mesmo os capitalistas daquolla 
nação, tenhão muitos cabedaes neste paíz, e á 
proporção muito boas e valiosaa -celações. 
Ma~ nós, pelo contrario, declara-se que convém 

a exclusão de toda a convenção ainda puramente 
commercial, preferindo-se a autorisação de se wu· 
darem indeterminadamente as tarifas de todos os 
direitos ; damo-nos a um andar contrario ao que 
é de razão e mais convém ao pai:!:. 

Desde 1843 que declarei nesta casa que se 
fizesse o proposto tratado coiXI a Grã-Bretanha 
do melhor modo possível; prel!cindindo mesmo 
ds condição obrigatoria de admissão do nosso 
assuc,u, café e outros generos desta natureza 
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eom menores direitt,s, porque isto estava no 
interesse dos manufact.•res e cüusum:dnres in
glez~s. e não meu os d JS so.;us negociautds, que 
afinal virião a v~nc er ús obstaculns que lh·~s 
oppunbào 0s pr0 prietario~ no territ!Jriu mt!smo 
da Grã-Bretanha e em suas colouias. Istél se 
reali:<a. As uações •lU" têm feito tratados com essa 
nação vão :lproveitando o resultado de modifi
cação nos direitos de entNda de suas produc
ções ahi ; e o Brnil se acha consideravelmente 
privado d~oste bP.n.,ficio. Seuhores, sempra qua 
concorrem dous indivíduos, o meno; poderoso é 
aquelle que quer estabelec.;r regras que sejão 
guardadas nas relações re~pectivas. e o Brazil, 
que de certo não pretenderá por muito tempo 
ter-se por mais poderoso do que a Grã-Bretanha, 
é todavia quem não quer e-ssas r~gras, e pre
fers ficar iliteiramente exposto ao arbítrio que 
de ordínario sempre se resolva pelo mais forttl 1 

Outras considerações t~ria ainda du expôr á 
camara ; mas acho que sem n<lnhum obvio re
sultado as pronunciaria ; portanto concluo aqui 
o meu discurso, votan·io que passe o projec1o 
de lei do orçamento com restricçõe•, e pelas 
emendas votartli conforme ellas me parecem con· 
venieMe, e não lesivas aos interesses nacionaes. 

O Sr. sn.va:-PeçJ a V. Ex. sa digne, por 
sua bondade, mandar -me a lei de <l de Outubro 
de 1831, o balanço da receitl\ e despeza de 1842 
a llS-13, e o oro;amento da receita e despeza de 
18!7 a 1848. 

{E' satisfeita a exigencia.) 
O S:a. SlLvA:-Aigum receio tenho de tomar parte 

na discussão do projecto. Fallo corn sinceridade, 
Sr. presidente, e não sei se exprim1rei o meu 
pen,amento da fórma que de >ejo, >!em que offenda 
a pessoa alguma: não é miuha intenção fazêl-o; 
n1as no calor da discussão, talvez aboborado me 
escapem expre~sões que, proferidas na mais boa 
fé, vão produzir efi'eito que pareça aciutoso; vão 
ferir a susceptibilidade de alguem. Desde já 
antecipo a minha declaraçãll de que, longe de 
ferir a reputnçiio de algueaJ, bnge de occupar
me em objectos que não sejão evidentemente de 
interesse publico, e acatando sempre o maior 
respeito, eu ~;Ó pretendo occupar -me de objectos 
geraes e do interesse publico, estendendo a estes 
pontos minhas reflexões; e se, contra os meus 
desl'jos, suceeder o contrario, peço 11 camara, 
peço a todos, relevamento e desculpa. 

Antes, porém, das minhas reflexões, permíttirá 
a camara que eu observe que, apparecendo os 
meus díscur;.os com algumas inexactidões, e 
algumas bem sensíveis, por alterarem o sentido, 
outras por deixal·o incompleto ou inconsequente, 
rediRi as errntas, e as remettendo á typographia 
do Jornal do Commercio, não forão impressas, 
pela razã:J que se me deu que de ordinario 
ninguem se occupa em ler as erratas dos jot·naes, 
e que por isso tornava-se ocioso esse trabalho : 
e convencendo-me que realmente assim é, desisti 
df!Sfls exip;encía ; mas para que os leitores saibão 
que ás Tezes, e sempre commummente ha taes 
enganos, julguei a proposito fazer esta declaração 
para forrar-me a alguma censura, e saberem que 
quando possa succeder que se imprimão alguns 
discursos meus nos quaes se notem inexactidões, 
não me occuparei em corrigil-os, porque continúa 
a preval~cer esta minha declaração. Se faço esta 
manifestação, é porque presenciei quf! ha poucos 
dias um dos nobres deputados por Pernambuco, 
pedindo a palavra pela ordem, ractificou o seu 
discurso, mosLrando as inexactidões; e assim como 
a elle foi permittido, e parece-me que é estylo da 
casa, tambetil não se me póde vedar o uso do 
mesmo direito : supponho pois que estou no 
meu direito, e que é propria a oecaaião pre· 
sente. 

O Sn. ALE!'ICAn:-Declare as inexaetidões. 
O Sa. StLVA:-Niio ti preciSt>, e nem possivel: 

não é pr~~iso p•Jrq ue t •)das ell<.~s peiJ fio do 
discursn re~alt:io, e o born se11so as distingue 
com m•lita fllcilit!a<Ja, e quando fc)~,;e pr~cisa a 
errata, está convenient•nnente supprirla p~..la 
declamçiio que fiz: niio é possível p.•rque faltão 
as n,JtJ.s das errata!'!, e nãn convém qu~ roube. 
o tempo c.)tn mat ,~ ria t:il) friv.Jia, que e~tà na 
alçada da intellig:encia de todos conhecer taes 
in •1xactidõ~s. · 

Varsuràõ minhas rl.'tl'lxõe,; sobre os diversos 
ramos :ta admi .. istração publica, e toda~ as 
materias que tenhiio co-relação proxima ou remota 
corn o projectu. Supponho que não só é essa a 
pratica e estylo da ca:n, cotno pormittido pelo 
re:::imento da me sana. 

U::.t Sa. DEPUTADO: -Em segunda discussão. 
O Sa. SrLV.\:-Permitta·me o nobre deputado 

I}Ue eu ponha em d11vida a sua proposição. Não 
tenho presante o re~imento ; ma>~ se minhB 
mernoria me não é infiel, não ha pr•1 hibição no 
regimento : é verdadi.l que é ello expresso, que 
na segunda discussão se possão fazer retlexões 
em geral sobre o projecto na dbcussào do pr1meiro 
artigo de cada ministerio; mas se elle o uão veda, 
importa isso uma permissão ; permissão que recebe 
to·da a autorisuçào do regiment•.>, que diz que na 
terc~ira discussão dos projectos se possào fazer 
em geral reflexões sobre a materia do projecto; 
permissão que, tendo todo o apoio nas regras 
da hermeneutica, !em sido respeitado, e mesmo 
ne,; ta. sessão, em q•1e muitos deputados que têm 
tomado parte na discussão estcndêrão-se em seus 
discursns glém dos paragraphos da receita geral e 
despeza e suas disposições, e collocárão-se no 
vasto campo analytico, levando suas reflexões a 
materias geraes, e alguns descàrão a tratar de 
outras que não se continhão no projeeto e forão 
offl!recidan á caila por meio de emendas já 
apoiadas. 

Portanto, eu n .• o posso convencer-me que esteja 
prohibido de fazer minhas observações, de pa
tentear o meu ·pensamento s 11 bre os diversos 
objectos de serviço publico 'lue têm ligação com 
a materia: não pos~o persuadir-me que, send'3 
este projecto de lei um dos mais importantes, se 
não é o primeiro, não possa um deputado, um 
membro da assembléa. gera\, procurar informar-se 
,tos. negocios do seu paiz, da administração pu· 
blica., ex.pender francamente sua opinião, patentear 
o seu juizo, seus pensamentos, não possa instruir· 
se da necessidade das despezas, e emittir seu 
parecer sobre o orçamento para dizer- concien· 
ciosamente preste~ o ml3u voto a tod•>S os para· 
graph.>s e artigos da receita e despeza- e por 
isso entrarei, Sr. presidente, nesse detalhe sobre 
os diversos ramos da ndministração publica. 

Não prlltendo envolver-me em princípios de 
politicl!., nem outras considerações mt. prclndom 
que não sejão a,; do bem geral : os principies 
que sigo e que me parecem prcferiveis e dignos 
de serem abraçados geralmente, despre;:adtiS mes· 
quinhas considerações que entorpecem o •iesenvol
vimcnto do nosso nacionalismo, siio justiça a todos 
e exacta observancia das leis. Estou !Jem convencido 
que elles convém a todos e em todos os tempos, 
e que sem se irrogar uma injuria a quem tem 
direito a alguma. cousa não lh'a }Jodemos negar: 
é a distribuição da justiça e mcacta observ,.ncia 
das leis o fiel unico que deve regular e pesar 
na concha das pretenções o merito de todos ; é 
só a justiça com a igualdade distribuída que faz 
calar na consicencia dos preteridos o direito dos 
preferidos, é só tambem a exacta observaoeia das 
leis a unica garantia de subido valor para todos 
os cidadãos. é a justiça a base a mais solida de 
um esta:io, o baluarte das instituiçõeR de todos 
os paizes ; sem eUa·· e a exacta observancia-des 
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leis não ~ozí\o os estA.dOR de tranquillldade publica, 
que é a fonte princiiJul da prosperidade publica, 
'.l a secundaria Ju riqueza das nações: sem Sl.lmma 
justiça nõo é possivd, dizia o orador roma~10, e 
é muito verdade, quo um <.Jslado, uma nação, 
uma republica po,;Ra ser govet·nada. Nihil est 
quod adhuc d<l 1·epublica putem dictum et quo:!. 
possim longius prog1·edi nisi siti con{lrmatum, 
non modv factum ess.t illuà sintl injuria non 
posse :-sed hoc verissimum, sine summa jus· 
titia 1•epublicam 1·egi non posse. (Cícero. De 
repub\ica. )-Em verdade, quando medito os males 
de noss.-.s dissenções, quando refl.icto que a di
vergenci!> dos n•JSsos partidos ::ão é rigoro~amente 
fallando, fi!ha de principias oppostos, isto é, 
exprimir-me·hdi com mo.is clareza, quando (pelo 
que me parece) os partidos caminhão para o fim 
geral de consolidar nossas instituiç.ões, mas por 
diversos caminhos, uns persuadidos que por tal 
fóma conseguem seus fins, outros levados dos 
mesmos desejus, imaginào que só pelos canaes 
da diametrul opposição cheg .. ràõ s obtel-os, e 
aplantar a eslabili,iade do nossas instituições, eu 
sou indinado " crer que o cidadão animado pelo 
bem do seu paiz, por neces~idH.do absolut'\• deva 
adrnittir, não dig., só to!erancia na politica, como 
geralmente se udmitte no culto religioso, ma~ 
desejar para os outros ou conceder-lhes o que 
quer pau si. AlGm de ser um princípio de direito 
natural, o é dtl. nossa constituição, quo igualou 
os direitos dos eidadiins bro.zileiros : todos são 
iguaes, todos têm lguaus rliroitos perante a loi : 
só o merito e serviços creiio a distincção : só os 
talAntos e virtude~ diio a preferencia aos cargos 
publicas, e a razão é de primbira evidencia, 
compondo-se um estad<l do diversas famílias, e 
numerosíssimas, e estas de diversos individuas, 
reune um estado este complexo de famílias, mu, 
tuarnente lig,1das pelos f,Jrtes vínculos do paren
tesco e a reunião de todas estas pessoas se diz 
pntria; e não se compadece com a justiç~ que 
trate a uns como mãi e a outros como madaslra. 
Este pensamento. sr.nhores. está em poucas pa
la vr!ls manifestado no seguinte apothegma de 
Cicero :-Carus siio os p:lio~, caros são os filhos, 
os parente.<, os f •miliares ; porém só uma patria 
abraça e estreita as caridades de todos elles ; só 
uma patria é para todos-cari sunt parentes, cari 
libe,·i, propinqui, (amilia1·es, sed omnes omnium 
chn.ritates pat,·ia una complexa e~t. 

Portan~o. não sei que outra cou~a na actu'llidade 
e futuro convenha que não sej<l a religiosa ob· 
serv,•ncia da constituição e das no~sas leis. Este 
fui sempre o meu pensumento, que, pronunciado 
agora com tanta f~anqueza n:.J recinto da rApre · 
sentação nacion!ll, uiio é 1g<1ora·lo na província 
de Sergipe : alli na assembléa provincial cons· 
tnnternente o tenho seguido, a com a franqueza 
que me distingue, tenho combatido, conf,,rme 
posso, os principies em c0ntrario : sempre pugttei 
pela observancia da:; leis, e collccado n~sle postó, 
não pretendo abaudonal o, apezar de que já fui 
victima P'lr tal" franqueza, que alguns denomiuão 
te:neridaJe ou impru<ir:.ncia, mas o que é de genio, 
o que é <ie convicção se niu destróe ' e se a 
estas consideraçõ~s eu arrojasse a dignidade da 
cad~ira que agora occupo, se eu sacnô.casse os 
meus deveres, se eu 1\lraiçoasse minha consciencia, 
se eu, convencido de algumas medidas que ao 
governo cumpre tomar em bem geral, não as 
reclamasse neste augusto recinto, eternos re
morsos me levarião á fria sepultura. s,,licito 
sempre cumprir meus deveres. e desejaria que 
esses m!lus desejos f<lssem acompanhados de felizes 
resultados; e já que eu não tenho capacidade para 
confeccionar projectos (ndo apoiados), ao menos 
prestuia, e prestarei o meu voto a todo~ que 
!Orem de utilidade publica, pois ao meno3 reste-me 
a consolação quo se não faço <> que devo, faço o 
que posso. Dadas estas explicações com o addicio· 

namento que eu presto a todo e qualquer governo 
o meu voto a bem dos negocios public'ls, não 
posso occ11!tar que cousagro c<~r<lial affei<;ão a todos 
Od ::nembros d•1 actual gabinete, e seja-me perrnit
tido dizer qu~ alguns têm a bondade de honrar
me com a sua amizade, o que "llluito aprecio 
mas todos elles, homens de estado como são e n~ 
cupu\a e fastigiu do pod~r, reconbeceráõ se:U du
vid:~ q11e nos governo.'! co'.lstituciooaes são, não 
só precisos, como da essencia e natureza dos 
mesmos, os exames sobre a publica administra
ção, sobre todo~ os objeetos que a todos interessa 
como tambem proporcion'l ás administrações in~ 
formações que lhe ministriio conhecimentos para 
legarem ao paiz os seus serviços, para reforma
rem abusos surdinarnente introduzidos, para 
provereo1 como fór de justiça e em utilidade geral. 
Portanto, Sr. presidente. eu repito, nà.> tenho de 
censurar a algnem, mas sim de exercer u'n direito 
inherente á qualidade de representante, do qual 
não permitte a consciencia que eu abandone ; se 
refertndo factos, fórem acompanhados dos nomes 
de seus autores, terei muito cuidado de arredar 
delles toda a odiosidade. 

Principiarei, Sr. presidente, pela repartição da 
justiça. E' de lastimar que as leis entre nós não 
passem de letra morta; é de lamentar que ellas 
sejão phantasmagoría; é para duplorar-se que, 
contribuindo o povo para as despeza~ do esLado, 
sacnficando parte de seus lucros para gozarem 
de maior somrna possível de bens, que sobre elle 
pesando a sustentação de todos os empregados, de 
todos os servidores do estado, de todos os mem· 
bras do corpo legislativ'l, as leis emanadas da 
assembléa geral e sanccionadas subsistão cou
demnadas ao papel sem que tenhão execução, sem 
que produzão as vantagens calculadas pelos le
gisladores, sem que se possa ajuizar de sua 
moralidade, e mais aind,,, sensibilisa que de 
encontro á lei, em menosprezo de sua disposição, 
em aviltamento á sua veneração, se tenha muitas 
vezes procedido. E' a observancía da lei que cava 
os alicerces da prosperidade publica; é a melhor 
garantia para o· commPrcio, artes, industria, e 
sem e!la é multiplicarem-se as difficuldades, e 
approximar-se ao insondavel pelago dos fiagellos 
que podem de envolta com o paiz submergil-o. 
Se as leis não são confeccionadas para inteira 
observancia, melhor é que abandonemos os as
sentos: administre o governo o paiz corno entender, 
e façamos este beneficio não pequeno de econo
misar-se alguns contos de réis. Não fallo, Sr. 
presidente, de todas as leis, mas de algumas 
que todos sabem, quaes são as que não têm tido 
execução, e igualmente as que inversamente farão 
executadas. Lança<1do pois os olhos sobre a 
relação das magistrados que não entrárão em 
exercício, e que farão substituidos por outros, e 
foi impr~ssa no jornal da casa du 3 do corrente, 
com magna o digo, vejo confirmado o meu pen· 
sarnento. Noto, S1·. presidente, que os Srs. Joa
quim Octsvio Nebia>, José Alves dos Sa!l"tos, 
Ignacio 1\:Ianoel A! vares de Azevedo e João 
Caldas Vianna, juizes de direito, fossem substi· 
tuidos e declarados fóra da carreira da magistra· 
tura 1 Em que lei, senhores, permitta-se-me 
perguntar, se funda tal decisão inconstitucional e 
injusta? E' forçoso declarar que tal manifesto, 
tal declaração não partio do gabinete actual, e sim 
do de 2 de Fevereiro. Não é possivtl que encontre 
ponto de apoio em lei algum:\: foi um terrivAl 
legado que ainda permanece, e não será t.ão facil 
remediar como foi praticai-o. Sim, o mal, com a 
mesm'' facilidade com que se faz, com a igual 
d1fficuldade, senão maior, sómeote pôde ser des
feito. Não tenho a honra de c:onhecer nenhum 
destes senhores, e nem sou juiz de direito ; mas 
tenho o dever de propugnar pela observancla das 
leis, e de defender os direi,os de todos os ci· 
dadãos. 
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Senhores, eu tenho o aviso pelo qual se declarou 

aos magistrados que, se elles não seguissem para 
os seus destinos, perderjào seus lugares. Cu~ta
me a crer que com tanta facilidade se abusasse 
da boa fé de quem todos acatamos para determinar· 
se a observancia de uma ordem que precisa a 
qualidade de legalidade; um aviso que fere, ataca 
e dilacera a nos;a constitui~ão no art. 155. Eu 
passarei a lêl-o. e peço ao Sr. tathygrapbo a 
sua inserção. 

"la secção. -Illm. e E:sm. Sr.-Urgindo o bem 
do serviço publico que o~ juizes de direito e 
municipaes sigão quanto sntes e vão exerctlr os 
lugares para que forão nomeados, recebi ordem 
de S. M. o Imperador para decl11rar a V. Ex., 
afim de fazer constar aos que por ventura se 
achem nessa província, que serão considerados 
vagos os lugare~ daquelles que não tirarem as 
suas ckrtas dentro de seis mezes, contados do dia 
do recebimento da noticia do despacho, e não 
seguirem logo depois para o seu destino; sendo 
tambem considerados vagos oA lugares daqudles 
que, tendo tirado as respectivas cartas, não par
tirem para exerc&rem seus lugares dentro de tres 
mezes, contados do dia em que rec<:~berem a noti
ficação que V. Ex. lhes mandará fazer em 
virtude desta ordem. O que communico a V. Ex. 
para sua íntelligencia e execução, e para que dê 
parte de quaes f0rão os indivíduos notificado~. e 
quando. Deos guarde a V. Ex. Palaeio do Rio 
de Janeiro. em 26 de Novembro dtl 1844.-Mt~
ttod Antonio Galvâo.-Sr. presidente de Ser· 
gipe. » · 

Em verdade, este aviso tocou o apogêo das injus
ças, e é a declaração de guerra á consLitu:çúo. 
Diz ella no citado artigo: «Só por sente1lça 
poderaõ estes juizes (tratando dos jui:tes de direito) 
perder o lugar. » Ora, como conciliar-se o aviso 
com a consLituição ? Elles estão em reacçào. E 
como justificar. se-hia o nobre ex·minil!tro se 
fosse-lhe preciso? Parece-me que de maneira 
alguma. O nobre ex-ministro, membro da magis
tratura, o nobre ex-ministro n!l summidade da 
hierarchia civil, exercendo o primeiro cargo, todo 
da confiança da corôa, dar o exemplo de desres· 
peito á lei fundamental do imperio, quando elle 
devia ser o modelo de sua religio~a observancia I 
Senhores, eu não posso qual:licar tal proeedí!Dento; 
zomba-se impunemente da constituição: a !eí, 
repito, ainda entre nós não passa de letra morta .•. 

UM Sa. DEPUTADC:-E tambem em outros paizes. 
O SR. SILVA:-Diz o nobre deputado:-e tambem 

em outrús paizes.-Nào .o nego, concedendo-me 
que entre nós o patronato é txercido cc>m ma1s 
escaudalo que eLO outro qualquer paiz: somos 
faceis a servir, e nos persuadimos que nos é 
deshonroso se o não fizermos. Voltando da 
digressão. Se o governo é o primeiro a violar a 
lei, como ao depois recommendar a sua execução? 
Ou a constituição garante o lugar, ou não: se 
garante, o removido mlo perdeu o seu <>mprego, 
ainda que não seguisse para o seu destino: se 

.não garante convém que reforme-se o artigo. 
Portanto, cumpre que o governo restabel<:>ça o 
imperío da lei. Alguns destes juizes já forão 
substituídos: para o lugar do Sr. Nebias, foi o 
Sr. Francisco Ballbasar da Silveira, juiz de 
direito de;Guimarães,comarca do Maranhão,e para 
Guimarães foi nomeado o bacharel João Francisco 
Lisboa: para o do Sr. Alves dos Santos foi 
outro, cujo nome não me occorre. Não sei como 
o aviso não se estend&u tambP.no os desembar· 
gadores: para ser consequente assim de·:ia ser ; 
porém sobre tudo estava a >"Ontade tio ministro 
que, desconhecendo a constituição, s etnpre r espei
tou os desembargadores, e com toda a sua robustez 
fulminou o raio de exterminio contra os juizes de 
direito, que, firmados na constituição, zombavão 
de su~ ordens illegaes e indiscretas. E a ma· 

gistratura sem garantia contra os ataques e 
invasões do poder executivo, como exercer sua 
independeucia 7 Como se administra justiça, como 
exercer sua independencia? Como se administra 
justiça, .:omo serãu dissipadas os receios do publico 
de que os juizes de direito, salvas as honrosas 
excepcões, se prestem a satisfazer os caprichos do 
podllr ? Em lugar de pór a magistratura a salvo 
das influencias do governo, quiz o ex-ministro 
aniquillal-a, e hastear o principio que os magi:<
~rados_devem ser manivelas do ~overoo, que P '1ra 
1sso nao poem escrupulos em VIolar a lei. funda
mental. 

O S&. GETULIO: - O governo declarou que os 
juizes perderião os seus lu!l:ares na fórma de uma 
lei de 1813. 

O SR. SILVA: -Quid índe? A que vem a cita
ção dessa lei ? Ella caducou. Posterior á consti
tuição, não pó:ie o nobre daputado defender tão 
arbitraria decisão. E' a lei de 1813, a constituição 
de 1824: esta dispõe o contrario daquella, garan
lindo a vitalicidade e os lugares ; por conseguinte 
aquella está revogada e não podem ser os ditos 
juizes arrancados da carreira da magistratura. 
Ella coml\rehen.ieu tambem os juizes municipaes : 
contra elles se desenvolveu toda actividade de 
que é capaz o. Sr. ex-ministro, e sinto dizêl-o que 
os juizes nomeados por quatro annos forão con· 
demnado\1 a perder os seus lug&res por não 
quererem seguir p'lra onde forão removidos : a 
le1 é entre nós chimera. Quem o creria se niio 
visse com seus proprios olhos ? A lei da re· 
forma judiciaria creou, pelo art. 14 (segundo 
julgo) o juizado municipal ; ahi se consagrou 
a doutrina que estes juizes durarião quatro 
annos, e seriiio r econduzidos no<~ mesmos lugares, 
ou tirados para outros se tivessem bem servido 
o seu tempo; o regulamento. n. 120 de 31 de 
Janeiro de 18!'2, íosmuando essa mesma doutrina 
no art. 36, marcando a fórma e os casos por que 
elles deixarião os seus lugares, diz: « Durante 
o quatriennio sómente deixaráõ os lugares nos 
seguintes casos: 1•, se fõrem nomeados juir.es de 
direito ; 2•, se fórem removidos para outro lugar 
a requerimento seu; 3•, se. pedirem demissão e 
o governo lh'a conced~r ; 4•, se fórem privados do 
lugar por senten.;a; >>mas juizes ba que, sem o 
requerefem , estão removidos ; sem terem sido 
nomeados juízes de direiro forào arrancados de 
seu~ lugares: sem ser por sentença, estão consi
derados não terem preenchido o qu>~tríennio; sem 
que o requeressem, forão demittidos indirecta
monte, removidos para lugares c;entraes em dis· 
tancia maior de 30() leguas. Não part>Ç+l a alguem 
que tudo isto é ficção , e nem que eu fal!o em 
causa propria. Fui um dos removidos em No
vembro de 1843 do juizado da Cspella de Sergipe 
para o do Princ:ipe Iulperial, uo Píauhy; mas não 
é por mim só que cu fallo; outros ha que forão 
removidos, e talvez que bem sensível lhes fo~se 
a sua remoção, e a esse respeito posso diz~r que 
f,>i para mim iodill'erente esse acto do governo ; 
nado mais fez que tirar-me o emprego, mas não 
me tirou os outros Ncursos que felizmente tenho: 
fllz -me até um favor, segundo penso: considerou 
concluído o meu quatrien.1io, e ~stou bem conven· 
cido que, não tendo eu requerido a remoç:'io, não 
podia ser removido, e se o fui, não póde preju· 
dicar·me ess~ act<J de excesso qu<> o gover .•o 
commetteu. 

A lei especificou os casos e a fórma. por que 
Sllrião demittidos os ju(zes municipaes; pergun· 
tarei eu: estou comprehendido em alguns dellas ? 
Não : lo~o, como fui removi·lo 'f Não f,)\ h;so um 
capricho, substituo a expressão, injustiça 'f L-:-go, 
como lep;almente se póde dizer que perdi o meu 
lugar? E, se o nào Derdi, como desconhecer-se 
que, prevalecendo o meu direito, e sendo pass&dos 
os quatro annos contados de minha nomeação, 
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estou habilitado (llpoindos) a e~>r nomeado juiz de 
direito se houver vacancia de juizado e merecer 
a confiançn do governo, ou, segundo dAve ser, se 
pelo meus serviços excluir todos os outros que 
competirem commigo 1 Estou sinceramente per· 
suadido que preenchi o meu quatrionnio, e igual· 
mente todos cs outros que sem o requererem !orão 
removidos. Agor8, Sr. presidente, é occasião de 
lastiml\r que sllião trabalhos das secretarias de 
estado enx-rtados de inexactidões, já quanto á 
falta Je alguns juizes que nella não vêm com· 
prehendidos , já quanta ao que consta da tal 
resoluçãC). 

O Sa. PRE:SIDENTE: -O nobre deputado bem 
vê que isso não tem co-relação com a mataria em 
discussão. 

O Sa. SILVA:- Permitta V. Ex. que eu observe 
que tea. toda a ligação com o projecto de lei de 
orçamento ; nelle se trata da cifra dos magistrados, 
se dis.:ute a necessidade de seus ordenado<>, ll se é 
estylo levar as refle~ões a tvdos <)S objectos, me 
parece que não é ma teria estranha , e V. Ex. ha 
de ter a bondade de cooc:eder que eu faça a minha 
analyse sobre as inexactidões. 

O Sa. PRESIDENTE : - Mas o nobre deputado 
póde reservar para ccca.sião que seja mais oppor
tuna. 

O SR. SILVA:- Perdóe V. Ex.; não conheço 
occasi :io ncais propria do que esta (apoiados),- em 
que se discuti'! a lei dn. orçamento: quem tem o 
poder de autorisar a despeza tem tambem o dever 
de examinar a conliucta dos empregados, de fisca· 
liRar os actos officíaes, e se não é para esse flm, 
eu desejaria que V. Ex. me dissesse para que se 
impriroio no jornal da casa essa relação ? Só para 
r.onstar? Não. A camara teve outros fins quando 
autorisou . a; snjeital-a ao escalpelo da analyse, e 
se a~ou não !ór isao permittido, uão haverá 
occasião, e só o unico meio será requerer-se que 
vá a uma commissão para dar o s"u parecer a 
respeito. (Apoi~dos.) P ortanto. V. Ex. se conven· 
cerá que e,;tou na ordem fazendo as minhas rPfle· 
xões sobre a dita relação dos juizes aHsentcs de 
seus luflar~s e substituídos. 

ALGUNS Sas. D&l?OTADOS:- Tem toda a relação; 
está no seu direitu. 

O Sn. SJLVA:-Pois bem, V. Ex. s ,•m duvida 
m'o concede. Diz a relação que o Sr. Francisco 
Joaquim Gomes Ribeiro, juiz de direito do Benito, 
tem tido diversas licenças, sendo a ultima por 
trcs mezes sam vencimento em 28 de Maio pro· 
:~..imo pa~sado : do que se segue que desde i:! de 
Outubro de 1843 até 27 de M.aio se lbe concedeu 
licenç .. com ordenado ; ora. isso é o que niio 
succedeu : elle não tem tido licença, quer com 
ordenado quer sem ell~. até então; lO,')'O, a infvr· 
mação precisa do typ'> da exactidão, de que 
devecn ser revestidos ~odos os papeis officiacs. 
O mesmo succede com o Sr. João Antonio de 
San>paio Vianna, que figura a nota da secretari_a 
de justiça achar ·Se em processo por ter- se reti
rado do lugar sem licença. Se bem me recordo, 
parece-me que li urna _ correspon~encia d_esse 
senhor, em que coutranava essa IDf<! rmaçao e 
dizia que tinha vindo com licenç~ do preshlente, 
e que pretendendo outra, lhe. foi n egada, e IJOr 
i~»o não pôde voltar. Qu~r seJa ass1m quer nao. 
o c"lrto ê que s<l exped to pela rep.1rtição da jus
tiça aviso para ser elle responsabíltsaJo : nada 
porém até hoje se tem fe1tu, e entretanto a 
secrelaria diz que dle está mettid~ ~m· proc~sso. 
E será justo e razoavel que um JUIZ de dnetto 
seja levado pelo governo a um tal apuro, arran· 
ca:odo-lhe toda a f~rça moral de que deve estar 
revestida toda a autoridade? Se elle faltou ao 
cum'primento de. seus deveres, seja responsab!li· 
safdo; se expedJO·Be o aviso, dê-se-lhe a devuia 
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execução; facilite-s li ao rdsponsabilísado a sua 
defeza, e não consintn c. governo que assim se 
atropellem os direitos dos cidadãos e com vio
lencia se arra:nq ue o ma~istraJo do seu em prego, 
da sua carreira por um m<Jtb.ado pouco leal e 
decoroso a qualqullr governo ; se não existem 
razões para a sua responsabilidadd, revog~e-se 
o aviso : dê o governo o exemplo da ganntia 
necessaria aas magis trados, e eu muito confio 
no nobre e actual ministro, a quem rendo os 
elo~gios por ter remediado alguns destes inconve
nientes. Dt~claro que não tenho relações com 
este juiz, e só por amor: à justiça fui levado a 
far.er estas reflexões. 

Agora, Sr. p!'esidente, sej~·me licito observar 
que consta da relação que 17 magistrados se 
achão sem legitimo impedimento e sem licença 
fõra dq seus empregos ; a será compatível á 
administração da justiça que o direito das partes 
se entregue em mãos que não têm a presumpção 
d e ofl'erecer garantias em suas decisões como 
estes que fazem estudo apurado da legislação? 
Não prc~curará o governo meio de obviar tiio 
grave mal ao paiz 1 Poi:1 o povo contribuirá 
para as despezas da magistratura, e não terá 
por juizes aquelles a quem paga f O seu direito 
continuará vt~cillante em mãos de juizes muni· 
cipaes,. que ainda menvres garantias ofl'erecem, 
e nas de seus supplentes, a mõr parte sem 
conhecimento da legislação ? Senhores, é muito 
vergonhoso para o paiz que assim succeda. 

Mais fatalidades ainda ar.ontececn, Sr. presi~ 
dente, na repartição da justiça, e talvez que esse 
mal tenha infeccionado as outras r~partições; é 
o do extravie dos documentos e papeis que são 
entregues nas repartições publicas. Repugna v a 
acreditar que isso se praticasse nas primeiras 
repartições do imperio ; que era comezinho em 
al~umas das províncias, eu não o ignorava, mas 
só o ~creditei qu~ndo em minha pres~nça farão 
pedidos os documentos do Sr. desembargador 
Marianno José d13 Brito Lima, e por um dos 
empregados declarado que não era possível des· 
C·)bril-os, que eUes teriào sido desencaminhados, 
porque tinhão revolvido todo o archivo. Benzi· 
m'l entiio, Sr. presidente, e disse : -li\ e cá más 
f11das ha. 

O Sa. ALENCAR : - E é só este ? Os de outros 
muitos. -

O Sn. SILVA:- Maior necessidaJe ha. de que se 
reforme esse abus• > : todos alcanção até onde 
póde chegar o prejuizo do extravio de documentos 
importante», e qu., nãl) é seUlpre po)8Sivel havêl-os 
de novo; e se não encontra a eontiança no arcbivo 
das repart,çõ~s publicas, quem iltl julgarà seguro 
de igual mal, e quererá arriscllr os seus doeu
roeMos origina11s sem qae tenha a prevenção de 
mandal·05 extrabir em pubhca fôrma, conferidos 
e concEntados, fazendo aseim despezas que poderia 
ev itar se fossem com summo cuidado gu.udados 
nas ditas rep~rtições 't Tudo is'l) é para onerar 
o povo, que contribue para o pagamento de 
empregados que extravião documentos que lhes 
são entregues em razão de seu ofllcio. 

Agora dirigirei minhas refieJ!:Ões a objectos 
privauvos da repartição do irnperio. São elles a 
respeito da cobrança da bag,tgem dos passageiros 
das barcas de vapor , quando excede certo e 
determinado numero de palmos cubicos, e da 
pass>~gern qu11ndo depois de paga occorre algum 
inconveniente que im~;eça a sabida do passage cro. 
O regu!ameoto que o goveruo deu ás companhillS 
das barcas de vapor, ou, permitta-se·me · dizer, 
o aceite que o governo póz ao reg11lamento orga
nisado pelas companhias, prestando-lhe toda sua. 
autoridade, term1na.ado talvez sem maiores refle· 
xões por serem objectos de interesse secundaria 
os que dizião respeito aos passageiros, abraçando 
inteiramente as bases das condições offereeida~, 

24 
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é nessa parte contra todo o esty\(1 das nações 
commerciantes ; o facto acompanh11. o passageiro: 
o transporte da sua bagagem, e sempre foi in
cluído no preço das psssagens, e nenhuma nação 
cvmmerciante tolera, conseute que pa~uem -se 
pelo transporte dos objectos que respeitào a um 
passageiro quantia alguma. ubserva-se que geral
mente r:n1 todas as nacões a bagagem tl t>s passa
geiros não paga quantii\ alguma ; e não sendo 
possivel que continue esse escaodalo ou d1reito 
mal entendido, porque ao contrario dava-se um'l 
illusão na tabeila dos preços, sendo elles exce
dentes ao taxado, reclamo que o governo attenda 
a esse clamor, a esse vexan1e, e procure remedial-o, 
o que cabe em suali attribuições. Essa injustiça, 
Sr. presidente , é tão maniftlsta, que alguns 
agentes das companhias de vapor a reconhecem 
e particularmente recommendào aos pilotos en
carregados da cobrança dos palmos cubicos que 
ce·iào do ri11:orismo, fechem os olbos ás recusas ; 
mas essa recommendação só tem aproveitado a 
pouccs desde o começo deste anno, e ás pessoas 
de alta categoria: felizmente até hoje não tenho 
pago o ex.ct~dente dos palmos cubicos, e valeu
me esta ultima viagem parece -me que a qualidade 
de deputado; porque presenciei outro~ pagarem, 
e GUe não tinhão mais bagagem que cu, mas 
eu que sou inimigo d6 excepções, eu que. prezo 
a igualdade e a justiça, e consider.; que a qua
lidade de deputado é mui precaria e que quando 
a perder, confundi<io na ma,.;sa do povo, terei de 
pagar a. tal importancia, entendi dever denunciar 
no seio da representação nacional para o goveruo 
poder providenciar . O outro objecto é ainda de 
maior importuneis. 

A não ser considerada essa mataria pelo go
verno de interesse secundaria, não possu descobrir 
que elle, firmando toda a rdlexào sobrtl matelia 
tãil importante, entendesse que era ella obj:Jcto 
de regulamento e não de lei, ou especialmente, 
em sua falta, d~ convenção das partes. Decidir 
o governo, spprovando as condiçÕds de um regu
lamento, do d ireito dos cid :1dàos, impondo-lhes 
obrigações que só devem partir das leis, ou do 
mutuo consentimento das partes , é empregar 
pouco cuirla.do uol! negocios publicas, é deixai-os 
á mercê da eventualidade. 

Eatre as embarcações merca11tes se observn 
que algumas restituem ~· imp<Jtt<~ dlls passagens, 
outras deduz.,m apenas as d"spezas de rancho, e 
geralmGnte abate-se a metade da passagt~m res
tituindo-se a outr.., 4uando não coav~ncionao o 
contrarh•. Portanto não é is.-o objecto de regu
lamento, e sim mataria para uma lei, e na sua 
falta prevaleça a convenção que se estipular. 
As tae' condições d•:c.làrão que o !Jassagdro se 
sujeitará a cllas ; e como alguem ha Je curvar
se a isso, se ignora laes condições, se nlio então 
garar;tidas cúm o seu consentimento ? Eu fui 
sabedor de tudo isso, porq11e, levado pela curio
sidade, n6sta via:;tf::m ultima que fiz deparei com 
o regulamento e condições na camara do vapor. 
e li-o, exclamando depois disso:- cada um regu
lamento importa hoje uma lei; pois não se 
previne o ca~o de que por transtorno da macbina, 
demorado o vapor em algum dos portos para 
concertar-se, o p11ssageiro tendo nece:;sida•le de 
adiantar sua viagem, e achando embarcação em 
que prosiga sua viagem seja condemna<.lo, ou a 
esperar pelo concerto, ou a perder toJa a quantia 
que deu para a sua passagem 'l E' incrível que 
a::<sim se tolba o direito, sujt:itsndo a disposições 
de regulamentos impensados. 

'roc11rei agora na repartição da gu(;rra. Cha
mdrei a attenção do nobre ministro da guerra 
para que providencie sobre um abuso, senão 
acto de crueldade e summa barbaridade, que se 
exerce contra os ü.ft:lizes arrancados do seu paiz 
natal. do seio de sua familia para ser nelles 
insultada a humanidade eontrt\ ~nfelizes que se 

julp;ãc que, destinados ao serviço militar, nenhum 
direito têrn s um bom agotzalho, a um bom 
tratamento. Fallo, Sr. presidente, dos infelizes 
recrutas que, remettidos das províncias para o 
exerctto, vem recebar aqui o destino que a sorte 
ou o governo lheo~ depara. 

Faz lastima, compange o coração humano, que 
os brazileiros, que se distingu em pela amubili
dude . pela doçura e candura de se.u geni\J, 'l<le 
têm um coração eompussivo, apresentem o es
pectaculo da maior barbaridade no tro1nsporte 
dos recrutas. São t:lles mais maltrlltados que os 
africanos quando existia o comrnerci" de escra
vatura. São elles entregues ao rigor da dura 
sorte. ~ intemperie da estação, cobertos de nudez, 
mal comidos, mal bebidos , tratados a rações 
mes<lainhas, que não cllegào para satisfazer ás 
suas ne ,·essidades . 

UM ·Sa. DEPUTADO :-Espancados I 
O Sa. SILVA:- Sim, espancados I Desgr!lçada

men\e faltos de tudo, !!âO victimas sacrificadas; 
e são esses homens, que, assim vilipendiados 
pela barbaridide qul', pela lei da necessidade, 
perdendo o estimulo do brio, possãu empunhar 
as armas em d~f~za do paiz, possão aspirar a 
cingir um dta em sua cinta a espada e a banda 
de seda I Desta maneira não havemos de ter nunca 
exercito. 

O Sa. MINISTRO DA GUERRA :-Peço a palavra . 
O SR. SILVA:- Tive occasião de informar-me 

no vapor em que vim que os miseraveis recrutss 
erão tr >l tado ,; mesquinhamente : uma bolacha era 
o seu almoço e Cl\ia ; e o jantar , um misernvel 
pedaço de carne secca ou do Ceará ardida I O 
nobre ministro da guerra que me honra com a 
sua amizade, e tem um coração sensivel aos 
males da humanidade, que alguns abusos já tem 
extirp\ do pola sua repartição, não per•ierà occa
sião de colher mais esta gloria : deva esta classe, 
estes infeli:z.es a mu~aoça de sua S•Jrte ás pro
videncias do nobre min istro da guerra ; elles são 
h <l mens, e vêm destinados a um serviço nobre ; 
o governo despende com o seu transporte quantia 
necessaria para elles serem bem tratados; é por 
di a 28 : e não é ella sulficiente para terem os 
recrut\\S um tratamento humano? Sr. presidente, 
desterre-~e essa barbarid:•de eutre nós; o governo 
vele para nàu ser illudtdl) ; prohiba que os re
crutas soffrào CJá os tratamentos no transporte : 
são tid .. s em conta de fardos, que oão gozão da 
sensibilidad<J; os machinistas do>~ vspores tão 
avezados estão, que constantemente maltratào 
os p<Jbres recr11tas sem motivos justos; e isto 
!Hl.Ccedeu tambem no vapor em que vim, como 
sabtlm dous àos nobres deputados de Pernambuco, 
qu.e forlio meus companheirus de viagem; que 
por essa causa , o official encnrregado· do seu 
transporte, representando ao cümmandante contr11 
tal abuso. travou-se uma polemica, que iria a 
mais se, com o interme·iio do Sr . coronel Mar
tins, não cessasse, pugnando elle tambem pelos 
recrutas. 

O Sa. NuNES MACH.lDO:- Honra lhe seja feita ; 
e quem fui o outro 't 

O Sa. SILVA:- Não me recordo do nome. 
O Sa. NuNES MACHADO :- Pllis eu queria dar· 

lhe o agradecímenLo. 
O Sa. SILVA ~-Parece-me que o official é de 

n1orinba, e chama ·se Amorim. 
O Sa. NuNES MACHADO :-Honra lhe seja feita 
O Sa. SILVA.:- S. Ex. o Sr. ministro da guerrà 

sat\sfart\. as vistas do publico. Agora permitta-se
me, Sr. presidente, render ao digao ministro da 
guerra o meu reconbecímento, os rneus encomios, 
pela. circular de 18 de Juuh·1, inserida no Mef'
ccantil de h•)je, e pela propo~ta para regular a 
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pl'omoçãu do exercito. Em nome do paiz, em 
testemunho do meu reconhecimento, cabe-lhe 
gloria não pequena: foi o Dübre ministro que c .. m 
a tal circulnr vai cortar um canal absorvedor 
das rendas publicas: só pela economia, aó pela 
reducção, só pela extirpaçào dos abn"''S intro
duzidos nos diversos ramos da administração 
publica se poderá ccnseguir o desapparecimento 
do doficit, do descredito da nossa moeda; e é 
o unico de que póde, sem damno da~; fortunas 
particulares, origem da fortuna publica, o governo 
lançar mão, porque não é productor : a um 
particular restão mais meios, além da reducçiio 
das despezas pôde melh.,rar o redito por mais 
uabalho , pó de achar, llmfim, recursos na alheação 
do capital, mas como o gnverno não produz, o 
meihor é a economia, a reducção das despezas e 
dos empreg11dos: optimum et in privatis, et in 
repuólica vectigal est par"cimonia. 

Foi a propoPta para regular a promoção outro 
padrão de gloria que o nobre ministro da guHra 
l evantou para perpetuidade de seu nome . N ão 
era possível que continuassemos da maneira em 
que ião os negocios publicos por essa repartição. 
Em lugar dtl se conferir o accP.sso ou promoção 
aos mais antigos, seguudo a disciplina militar, 
vemos infdizmente que aquelles que forão sub
allernos estão com pqteotes superior áquelles 
que forão seus ,;uperiores. Revolta que nesta 
classe, cujo principio vital é a obediencia, tantos 
moti1os de desgostos tenbão apparecido, tantAs 
pretenções se tenhão feito, originadas pelo pa
tronato, e prejudicando-se direitos adquirid.,s. 

(Não pudemos acompanhw· o orador pela ra
pidez com que falla.) 

Versaráõ minhas reflexões agora sobre a re
ceita e despeza, e permitta o nobre ministro 
da fazenda que eu avance que um de nós está em 
perfeito engano. Elle disst' que estava debellado 
o nosso maior inimigo, que era o deficit. Parece
me que esse inimigo não abandonou ainda o seu 
posto, e passarei agcra a mostrai-o. 

Se o juízo que formo do projecto de lei de 
or.,;nmento é exacto ; se elle vem a ser o quadro 
das rendas publicas avaliadas o mais approxi
mado á realidade, se essa probabilidade só se 
~·óde conseguir pelos balanço!! anteriores, sou 
levado 11 crer que o nobre ministro da fazenda 
não tem dados para dizer-nos com alg11ma proba
bilidade que não inspire receio de ser acreditado, 
que o nosso maior inimigo, o deficit, está debellado: 
digo que não tem dttdoa por que os mais exactos 
serlão os tres primeiros annos financeiros ante· 
riores a 4:i a 46 inclusive ; mas a admittir os que 
têm, eu não posso convencer-me dtl exactidão da 
proposição do nobre ministro. Se eu consulto a 
arrecadução do~ annos anteriores pelo orçamento 
d:l receita e despez><, v~jo que em 18U a 18!2 
nrrecRdOu·se 18,8'l...6:876S000 ; em 1842 a 1843 a 
quantia de 18,670:0288000, em 1813 a 18i4 a de 
20,901:3118000. 

Ora, se à vista desta tabPlla eu procuro um 
meio , que com probabilidade me conJuza a 
formar um juiz.,, segundo os princípios da scien
ci•l de syntetologia, parece-me que o mais acertado 
é procurar a summa dR metade dos direit.os ar
recadados nos ditos annos : se t>u assim procedo, 
e reuno as ditas s·ommas, entro no conhecimento 
que a sua importancia é de 58, t48:215S, e por 
conseguinte a metade da arrP.cadação dos tres 
annos anteriores e 24,228:1078500, que comparada 
com a somma do orçamento na importancia de 
24,800:0008 é sem duvida superior esta somma 
áquella em 57:18'4S250, e por conseguinte tem 
de existir necessariamente um deficit, e conse
guintemente esse inimigo nos não abandonou. 

Eu desejo como todos que elle nos deixasse por 
uma vez e não nos a:flligisse, mas porque tenho 
este desejo, não me hei de contentar em dizer : 
- o nosso maior e maia cruel inimigo, o dedcit, 

não nos fiagella mais; qnando continuamos a 
ser por elle flag ellados- Nem é possivel, Sr. 
presidente, que ll'Õs o debellemos, ou o governo, 
se não adaptarmos o meio d" reduzir as nos~~s 
despezas e dim inuir o numero dos empregado~. 
E' a economia com a bo r1 fiscalisação que aug
mentão as rendns do estado : não é sómente o 
exc&sso do quantitativo, porque se todo elle fõr 
empregado nas despeza» do estado, não se p61e 
d.izer que qna\quer nação em tal posição seja 
r1ca . São as despezas certas e infalliveis : as 
rendas duvid nsas , ora em crescimP-nto, ora em 
decrescimento; e a querer-se seguir o termo mais 
Sf.gur.l , é na actualidadA suppôr que tP-m de 
r esultar desfalqu6 nas nussas rendas_ P ur uma 
tabella que t tJn\lo preseoto da importação direcla 
dcJ S principaes artigos nos primeiros semestres de 
1814 a 1846 noto qu~ a importação ten• diminuído, 
gilralme••te fallando : o mesmo se conhece pelo 
mappa sem~:~stral de exportação, que apresenta 
um a di.tlerença do 1• semostre de 44 para os 
outros quasí de 2,000 caixl\s de assucar, e tam
benl dos outr.cs generos exportados : ora, se estes 
direitDs que são os mais pingues, os mais grossos 
têm decrescido, como contar com o augmento e 
confiar que não haverá defieil? 

UM Sa- DEPUTADO : - Mas tem as rendas do 
iuterior. 

O Sa. SILVÁ :- As rendas do interior compa
rattvamente são nada, pouco produz e não se 
fazem sentir; eu comparo estas a uns pequenos 
riachos ou regatos ; que ter.do uma correntesa 
mui vagarosa se perdem no mar onde desaguão, 
e se confundem com as aguas salgadas. Por
tanto, se as rendas publicas se pôde dizer vão 
em decrescimento, é injustificavel a ausencia do 
inimi1{o. 

Ainda mesmo que se provasse que as rendas 
ião em crescimento, restava-me a duvida que 
ellas. produzissem _iust;~mente a cifra que está 
cons•gnada no proJecto, e quando essa duvida 
não prevalecesse, ha a refiectir que estão englo
badas no orçamento como receita geral as rendas 
com applicação especial, que tendo destino de
cretado não podem "ntrar na somma da receita 
g~ral. P<.~r conseguinte tem de abater·se a im
portancia dessa ar.·ecadação, e tambem ó con
sequencia neceBBllria qu~ a cifra da receita ha 
de proporcionalmente abaixar-se, mas não a da 
dflspez•l; ora, a falta de:;te equilíbrio é o que se 
diz defl.cit; logo, elle exi~te. 

O Sa. ALENCAR : - O inimigo não está debel
lado. 

O Sa. SILVA :- E' consequencia necessaria ; o 
inimigo ainda 1108 carca. Quero ainda suppór 
que o governo conHiga a arrecadação da quantia 
orçada de !U,SOO:OOOS. Ainda aM~im eu commigo 
digo : haverá doficit porque se despenderá muito 
mais. Se fõrmo esta juizo, não me eugano; o 
b11lanco da receita e desveza o confirma ; em 1842 
a 1843 foi a receita orçllda em 27.792:6328660 ; 
se despendeu a quantia de 27,16! :883827\l, e todos 
os ttnno~ infelizmente a11sim succede : ainda não 
succedeu entre nós que o governo despendesse 
somente aquillo que es~ava mareado ; é mal 
antigo de todas as administrações, se não estou 
enganado, e convém que um paradeiro se po:aha 
ao esbanjamento dos dinheiros publícos, que não 
se metta li mão no cofre da nação sem a nossa 
licenÇ•l, sem a nossa autorisação e consentimento; 
se nas nossas mãos depositou a lei a chefe do 
thesouro publico, devemos zelar esse sagrado 
deposito , e assim como sJmos os competentes 
para crear impostos temos inherentt< a obrigaçá•l 
de fiscalisar o emprego das rendas publicas. Eis 
a principal vantagem de um governo constitucional 
a um governo arbi\rario, 

Um balanço é objecto de interesse geral ; todos 
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desejão vêl-o, exo~minal-o e -para Sdr criado e 
acreditado, é nec<1Ssarill que e5Leja organisa_do 
de tal maneira que convença; para 1sso é prectso 
approximar-se muito e muito da realidade; o 
balanço que só falia á imaginação é vaciUant~ o 
ruinos<l à nação e aos particulares ; só é sol1do 
e real se apoiado no calculo ; e se um particular, 
c:mhecido em mão estado financeiro, procura 
occultar a sua áeficiencia, e bu::;ca meios para 
tentar sua especul11çào, quando o consegue é com 
todo o sacrificio, entretanto :;ue outro, con
ceituado, consegue sem onus algum muitas vezes, 
ou com modica porcentagem, assim tambem sue
cede com as nações entre as· quaes se nota que 
umas contrahem dividas com menos sacrificios 
que outta3 ; a publicidade inspira toda a con
fiança, nssim como o sygilo nas finanças de um 
estado prodaz a desconfia••ça e a usura, e não 
h• duvida que a lei do orçamento é a chave das 
administrações, cuja fidelidade convém ser fis.
calisada. 

E' a fiscalisação uma das principae:ó! regalias 
do governo constitucional, que muito convém aos 
povos saibão do emprego e destino que têm os 
direitos, que elles contribuem para as despezas 
do estado. 

Portanto, á vista do balanço de receita e des
peza de 42 a 43, na qual se despendeu, além 
da~ cifras autorisadas por iei, . a quantia d<t 
2,372:2505581, e falta pagar a de 469:0175856, que, 
reu:.idas, sommão a de 2,841:268$438: custa-me 
a crêr que não succeda o mesmo, comquanto em 
todos elles confio, qua restriogiráõ as despezas, 
seguindo o exemplo do nobre mini~:<tro da guerra; 
e se não adoptarem estas restricçõ~s nas de~
pezas, se não desterrar.;m de uma vez as gra
tificações que não tiverem assento em lei, se 
não derem de mão aos abusos introduzidos nas 
suas respectivas repartições, teremos por mais 
tempo o mimigo em nossa frente. (Apoiados.) 

Seja me licito fazer algumas observações mai::~. 
E' da lastimar, Sr. presidente, que estejamos no 
anno financeiro de 18-16 a 1847 e não nos tenha 
sido apresentado o balanço geral de receita e 
despeza do aono antecedente de 44 a 45 I E' em 
seu lugar ~presentado o da 42 a 48 ; e quando ? 
Ew461 

UM Sa. DEPur&oo:-Está na opposiç!\o? 
O Sn. SrLvA.:-Já patenteei á casa que eu não 

tenho partido político ; como deputado desejo 
satisfazer os meus deveres ; reclamt! a observanc1a 
das leis ; e com estas reftexões não tenho em 
vistas censurar o gabinete, pois que eu lhe presto 
todo o B{>olo ; e sondo da ess~ncia dos governos 
eonstituctonaes que se in~trull:o os cidadit•>s dos 
negocios publico&, que niio hajilo segredos, que 
todos saibão eomo se tratiio os objectos de 
interesse publico, e obrigação minha procurar 
inf,>rmr.: ·me das caasas que têm contribuído para 
a inobservanchl de um artigo da constituição, 
que esta em desuso desde muito segundo me 
pa'reee. Não pertenço pois ã opposiçiio ; enuncio 
o meu pensamanto com franqueza, pua quo o 
governo, meditando a respeito, providencie de 
mllneira que estanque este abuso ha tanto tempo 
introduzido, e caiba-lhe mais a gloria de instaurar 
assim o lmperio da lei. 

Proseguindo o meu ·discurso, observarei que 
e111 1846 se apresente o balanço de 42 a 43 I A 
constituiçio no art. 172 impõe ao mloisLro da 
,.zenda a obrigação de apresentar annoalmente 
na · eamara dos deputados, logo que estiver 
reunida, um balanço geral de receita e despeza 
·do thesouro nacional do anno antecedente, ·e 
igualmente o orçamel'to geral de todas as des
_pezas publicas do acuo futuro, e da importancia 
de todas as contribuições e rendas publicas, 
Ora, a camara dos Sra. deputados reunia-se em 
Maio ; logo, devião ter sido apreseotados jA os 

balanços de reeeíta e despeza do anuo financeiro 
dt~ 44 a 15, o que uiio soffre impossibilidade na 
.:xecução se as repartições de fazend't traualhas~em 
C•>m regularidade. Rog•) pois ao Sr. mtnistro 
da fuz ~nda que tomà isso em eonsiderllçiio, 
activaudo aa tllesouraria:; a. remetterem a tempo 
os balanços parciaes. 

UM Sa. Dt-;PoTA.Do:-0 Sr. ministro da fazonda 
abandonou a discussão. 

O SFC. SlLVA.:-Comquanto elle não tenha assis· 
tido á terecir~< discu ~são niio ignorará d() que se 
passa na camara. Portanto, póde muito bem 
ren,ediar esse mal. 

A fiscalisação das rendas publicas, d:~ emprego 
dellas é um dos mais felizes resultados do governo 
reJiresentativo, e a garantia a mais imJJortante 
que pódo; exercer o deputado ou mandatario do 
povo. Não faz elle OE.eu dever sómente prestando 
o seu voto para decrtlt&r ns despezas, ma~ tamb~m 
exanlinando se as rendas forão devidamente appli· 
cadas ou se de$víadad de seu destino, se por 
poderosas razões ou frivolas, se ha excesso de 
receita e despeza nos balanços, e se o producto 
das cüntribuições e reditüs publicos foi adminis
trado no melhor dos interesses do est&do. Portanto 
não se me estranhe que diga que no balanço de 
18!2 a 184-3 eu vejo despezas feitns sem autorbaçiio 
de lei ; eu deparo tambem diversa applicaçiio de 
rubrica da despcza, e deploro que es;:;e m!ll seja 
antigo: não convém ao paiz nem que o governo 
gastll ~em regra, excedendo as verbas de despeza 
do orçamento, r.em que recorra à emissão do 
credito para ocC•lrrer ás ddsptZilS sem ter autorí· 
sação do corpo legislativo: ~sta faculdadtl an'lpla 
qu•J tem tomado o governo de af-Jgar o mercado 
com tanto papel de credito publico tem depreciado 
a moeda-papel, e quanto mais emittir, mas cres· 
cerã o seu depreciamento, com prejuízo tambt~m 
das fortunas particulares. P<>rtanto, além da 
emenda do Sr. Jun·1ueira, que prohibe a variação 
ou applicaçiio div~rsa de qualquer verba, julgo 
que essa prohibiçlio geral, podendo tornar-se 
bem perigosa à causa publica, cumpre acautelar 
os casos extraordlnarios ; e como nem sempre 
estará re11nida a auemblés, nem serâ possível 
couvocar-se extraordinariamente, occorre-me que, 
se providenciarmos que nol!tes casos extraor:H
narios o governo seja habilitado a administrar o 
paiz, se reunido o conselho de estado elle re
solver que elle l!eja autorisa.-:lo a despender a 
quantia que pedir, está sanado todo o mal com· 
tanto que o governo obaerve as disposições das 
leis que regularem a despeza. Naquelle sentido 
tenho de offerecer uma emenda adt1itiva á do 
nobre deputado pela Bahia. 

Jft. quo estou motivando a necessidade desta 
medida da prohibir·se despezas que não estejão 
decretadas na lei do orçamanto, e igualmente a 
diversa applicaçiio que têll'l as cifras consignadas 
para uma despeza que passão a ser applicadas 
a outra, stoja -rne licito provar com o balanço de 
18!2 a 184:3. Ahi noto, Sr. presidente, que se 
autorisassem despezas que não forão decretadas 
::~as 'leis. Na desp!!za geral da repartição 1o im
perio obsarvo que o admini>~trador do correio 
do Espirito Santo tendo 450R de ordenado, e o 
seu ajudante 25011, recebeu aquelle 630S e este 
3-198992, dando-se o illegal accresc;imo a favor do 
primeiro de ISOR, e a favor do segundo de 9911992. 
O ajudante contador, da Bahia tendo de ordenado 
SOOS recebeu 8408 ; os praticantes cada um delles 
recebeu de mais 59$968. O ajudante contador de 
Pernambuco recebeu de mais 40$, e outros empre
gados da mesma repartição 78R ; o ajudante con
tador da Parahyba recobeo. de mais 238959 ; o 
administrador do correio do Rio Grande do Norte 
foi tambem pago de 80S além do seu ordena.io, e 
:0 seu ajudante recebeu maia 60S ; o ajudante do 
:Maranhão tambem percebeu mais 40#; o porteiro 
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20/1; o administrador do Parã. 1208 de mais ; o 
de Minas 180$; o ajudante contador 8011 ; o oflicial 
papeli,ta 160$ ; o ajudante contador de S. Pedro 
BOS; o port<liro 1008, o administrador de Santa 
Catharina 93$ ; o ajudunte cohtaJor 123S. Ora, 
'luanJo só II<Jsta rtl~artiç;i.o apparec10m despendidas 
quantias ce-t·tarneote pequen;;s, mas toda.- ~nas 
sem autorisação da lei, o que reunidas biio de 
formar algum computo de dous a tres conto::~ de 
réi:> o que não succederá nas outr11s ? 

Pela repartição da guerra consta-me que o 
nobre ministro tev<l de dtspedir empregados que 
por favor baviào sido at.lmittidos il repartição 
que não preci~av;~. dclles, vencendo gratificações. 
O que é certo é que sem ad<lpção dessa8 medida<:~ 
tudo continuará no mesmo. Sempre oppuz-me 
na assembléa da minha província a taes desre
grament()s, e assim como eu rend,, elogios ao 
presidente economico, censuro os que autorisão 
os desperdiciüs, os que querendo f~zer favores 
não s»bem pra.tical.,os com o seu dinheiro, mas 
sim com o do tuesouro. Sempre detestei e de· 
testo tal costume. 

UM Sa. DE:l>UTADO:): -Em todos os paizes ba o 
mesmo abuso. 

O SR. SILVA:-Eu não admitto abusos, nem sou 
representante dl3 outros pai:~:e~: sou represent<J.nte 
da nação brazileira pela provincia <.le Sergipe; 
e jé. que estou hoje sentado na rE>presentação 
nacional, sendo o~ meus princípios os Je justiça 
e observancia da lei, emquanlo aqui estiver por 
estes poucos dias até que o deputado mnis votndo 
se apreseute, serei franco em proferir o meu voto ; 
e se todos os mandatarios do povo fossem solidtos 
em desempenhar a sua alta missão sem sacrificar 
sua dignidade, sem s:tcrificar a sua consciencia,pres· 
tanJo todo o apoio ao governo, e ao mesmo tempo 
propugnando pela sustentação dos seus direitos, 
estabeleceria a justa divisa dos d1fferentes pode
res : elles se respeitaríão uns aos outros, e 
dahi nasceria a. ju:>ta. intelligencia dos poderes 
e~ecuUvo e legislativo. A constituição entre nós 
ainda está muito longe de ser executada como 
deve ser. 

Sr, presidente, deploro a ausencia do Sr. mi· 
nistro da faze•1da: queria inforo:ar-me se os 
empregados das repartições extincta,;, com os 
quaes se despende 58:237$666 ae são aprovei
tados em algum outro serviço publico para que 
elles tenhiio habilidade e apticião. Egse meu pensa.· 
mento não é innovnção minha, é da lei de 4 de 
Outubro de 1831. que diz que os empregados 
das repartições extinctas possiio ser empregados 
nos lugares creados ou qae se hoaverem de cresr. 
Ora, sendo essa medida economiea, porque é 
allivíado o the>~ouro de a1g11ma fôrma, porq11e 
fica em si com a im}>ortancia do ordenado que 
tinha o empregado da repartição extlncta, se 
fosse menor que o do lugar para onde elle 
passasse, é transcendente a oecessidade de ba 
muito ser adaptada. 

A discussão, Sr. presidente, que -versou sobre 
o parecer da commlssào de constituição e poderes, 
'llle negava o assento a um dos supple11tes, que 
liavia requerido sua admissão a esta cam:lra, e 
a informação on declarao;;ã<J que fez o nobre minis
tro da guerra, que o goverao ha-via repetido 
terminantes ordens para que os presidentes que 
fossem ao mesmo tempo membros do puder legis
lativo largassem .. :as presidencias, e que não 
obstante havia o presidente do Pará, membro 
desta camara offieiado, julgo que em Junho, tempo 
11m qu11 el\e niio p~día continuar mais a exercer ... 
a presidencia, é ·a prova a mais convincente da 
inobservancia da noss,a lei Jaodameotal. Que 
outro a violasse, não seria desculpavel, mas que 
um magistrado de superior categoria, ·o proprio 
que tem a se11 cargo tambem velar pela guarda 

da constituição é que de fórma algama se pôde 
justifica r. 

O Stt. V. o~ Co:;ru : -Tem motivos muito 
justos. 

O Sa. SJLVA:- Nenhuns á vista da letra e 
ospirito da eon:;tituição põJe haver que justi
fiquem sua é::ntinuaçào na presiJancia : se r:lle 
e~tá impedido, moleste,, se não póle seguir 
VZilgam, deBde o di<J. da sessl'io preparaturia que 
lhe cumpria passar a presidencía. ao vice--presi
dente ; porque já nessll dia elle tinha obrigação 
de estar aqui, e a evnstituiçào e:;,pressamente 
decl~ra a cessação d& qualq'.ler emprego, á ex
cep,.ao dos de conselheiro e ministro de tlstado, 
c~ssa ínterinarnent~ em quanto dara em as fuuc
çoes de m~mbros âo poder legislativo. Ora, ces
sando as fun.:ções do emprt~go durante o tempo 
das sessões resta, examinar se o deputad~ exer
cendo durante esst> teu1pu o empr.:go, tem direito 
ao ordenado. Estuu. b~m con,encído que não: 
1•, porque só o exarcicio legitimo do emprego 
Já direito a haver ort.!<>nadu ; 2•, que assim como 
ha disposições que regulão o t.:mpo e maneira 
dos vencimeutos d<:~s empregados q11e deixao os 
seus lugares para tomarem parte nos traba
lhos legislativoc; e quando regres:>ão, julgo que 
é um decreto de 1836. 

O SR. D. M"'NOF.L~- Decreto ou aviso? 
O SB. SILVA :-Julgo que decreto, mas nãc 

quastiono por isso: sej~ mesmo aviso em que 
se regutão a fórma díHI pagamt~nto dos ordenados 
dos empregados publicos que são membros do 
poder legislativo, e elles tem direito a perceber 
seus vencimentos contado,; do dia em que Jargão 
os seus empregos até o em que tomão assento, 
e vice-versa desde o dia em que se encerra a 
sessão ordinaria até que tornão a exercer os S<lllS 
empregos; ellas provà•l tambem que o empregado 
publico que, sendo deputtido, conserva-se no seu 
emprego, perde o ordenado, não tem direito a 
percebél-o, o se receber deve re-stituir. Não 
embargào razões algumas; a lei nã!J estabelece 
excepçãu, e por conseguinta não podemos admit
t\l-a. Não persuada-se alguem que faço essas 
r, flexões por desaft"eições, engana-se, e é um juizo 
iníust,; ; se não tenho outras r"laçõas que as de 
saudação, nenhuma desafteiçào consagro; o meu 
fraco é .liscalisar os dinheiros pllblicos e propugnu.t 
pelo bom emprego e t~so legitimo que elle se deve 
dar ; e se não fosse e:1.se amor que tenho, um 
dos meios mais efticazes para afugentar o deticit 
e acreditar os credHos publicos, eu não doclarsria 
que tendo requllrido a ajuda de custo na provin· 
cia, e sido n11gada por !~:!ta de autorisação na 
lei, nem por isso eu me julgllei otfendido : muito 
bem procedeu o governo e a thesouraria, e se 
assim sempre praticassem, e todos os outros 
presidentes, sem duvida melhoraria o nosso 
estado fl.uanceiro. 

O orador conclue o sert discurso fazendo obser· 
vações sobre o indflferimento que o governo 
proferi<l na. ajuda. de custo que elle requereu o 
anno passado, te.ndo o mesmo governo mandado 
pagar a diversos Srs. deputados em iguaea 
clrcumstancias, ao Sr. paàre Aftonso em peiores, 
e a outros que nunc.:a sahirão desta cõrte. 

Levauta·se a sessão ás 3 hora.s e um quarto. 
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sessão em t 6 de Julho 

PRESIDE:lCIA D•l SR. MUNIZ TAVARES 

SuMMARIO. -Expediente.- Ol·camento. Discursos 
dos S1·s . Rodrigues dos Santos, Pe•xoto de 
Alenca,·, Pamplona, Santos Ban·eto. Souza 
F1•anco, Vieil·a da Cunha, M eirell~s, Carvalho 
de llifendonça e Campos Mello. 

A's 10 hor.•s e s;í minutos da manhã, abre·se a 
~ essào, lê -se e approva ·se a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. 1° secretario do SPnado, 
rem ettendo as emeudas feit.11s e approvadas pelo 
senado ao projecto que marca o modo prati co 
das eleições, e que C"ncede privilegias ás fabricas 
de ~ecidos de algodão. -A ímpr1mir. 

o Sr. Coelho Bastos· pede que, antes de 
se imprimirem as emendas do senado, vão ellas 
a uma commissão, por exemplo, á de consti
tuição, afim de dar sobre ellas o seu parecer, 
porquanto bem póde ser que as modificações 
feitas transtornem todo o systema votado pela 
camara. 

O Sa. PRESIDENT~> observa que em tempo com
petente podera o Sr. ele pu ta do otr~recer o seu 
requerimento neste sentido, pois que o estylo 
até aqui seguido na casa é mandarem-se impri· 
mir as emendas ídlas pelo senado a qualquer 
projecto da camara, e depois do impressas, dis
ttibuidas e dadas para a ordem do dio.. 

O Sa. C. BA.s-ros declara desistir deste meio 
lembrado peló Sr. presidente. Como o regimento 
da casa permitte a q11alquer de seus membros 
lembrar destino diverso daquelle que a mesa dá 
aos papeis presentes â camara, julgou dever in
dicar esse ; entretanto, comu duvida se aoresenta 
a respeito, deixa da insistir na sua lembrança. 

Continúa o Sr. 1° secretario a dar conta do 
expediente. 

Um officio do mesmo secretario do senado, par
ticipando que o senado adoptou para levar á 
sancção imperial a resolução approvando a apo
sentadoria concedida a José Lourenço Marque3, 
no lugar de porteiro do conselllo sup femo 
militlir. -Fica a camo.ra inteirada. 

O Sa. Lu1z BA.nBOZA. DE ALMEIDA participa que 
por incommodado não pôde comparecer. 

Não ha mais expediente. 
Entrào em discussão e são approvadoa sem 

debate os seguintes pareceres : 
« O major de 1• liuha Manoell\-hchado da Silva 

Santiago representa a eAta augusta c&mara que 
fóru. reformado involuntariamente por decreto de 
19 d'l Agosto de ltl-12, tendo mais de 25 annos de 
serviço, porém com menos do soldo por inteiro, como 
devêra competir-lhu a ser verídica a allegação do 
tempo de s~rviço que menciona. A commissão de 
marinha e guerra é de parecer que se remetta o 
requerimento ao governo para informar sobre a 
reclamação do supp!icante. - Coelho. - Gavié%o 
Peixoto.-Carvalho de Mendonça. » 

« Virgínia Marques de Souza, viuva do finado 
J11cintho Silvano de Sanla Rosa, fiel do pagador 
do arsenal de m@rinha da cidaJe da Bahia, re
presenta >1 est!l augusta camara que, tendo sido 
prejudicado seu finado marido nos seus ordenados, 
pela maneira com que foi executado o decreto 
de 2 de Abril .:ie 1825, que tornou extensiva aos 
empregados civis do referido arsenal a tabella de 
31 de Janeiro de 1824, pede que em attenção ao 
art. 5o $ 5o da lei do orçamento de 1837 que 
providenciou a respeit<J de dous eser\víies do 
arsenal, se lhe mande pagar o que cabia ao su· 

pradito seu finudo marido. :i vista do mencionado 
decreto. A c<>mmissão de marinha e guerra, a 
quem foi pres<o nte o requerimento da supplicanle, 
é de parecer que se remetta ao governo para 
iuformar ~obre a reclamação da mesma.. 

« Paço da camara dos deputados, 15 dt~ Julho 
de 184.6.-Coelho . -Gavião Peixot~J.-Carvalho de 
""Iendor..ça. )) 

'' Foi presente á I• commissão do orçamento 
uma representação de Francisco Alves de Andrade 
Custa e outros, arrendatarios de pequenas c~tsas 
da praça do mercado, oud~ f,.z em a venda de 
ceholt?.s secca~, frutas, legumes, aves e mRis ge
neros de semelhante natureza. 

« Pr~tendem os peticionarias ser a\liviados do 
imp<'sto estabelecido pelas leis d<J orçamento s<>bre 
as cnsas de nflgocio, por isso que a praça do 
mercado, propri edade da camara municipal, que 
a arremla para alli, segundo certos regulamentos, 
se fazer a venda de generos alimentares, não se 
1->óJ.e considerar casas de negucio, afim de finarem 
os arrentarios sujeitos ao imposto de 20 •/o sobre 
o arrendamenlo . 

cc A commissão considera que o imposto das 
lojas estabelecido pelo alvará de 20 de Outubro 
de 1812, e § 4• do art. 9o da lei de 22 de Outubro 
do 1836, elevado pelo art. 10 da lei de 21 de 
Outubro de 18~, foi pelo § 63 do art. 9• da lei 
de 18 de Setembro de 18~ apenas extensivo aos 
escriptorios ou casas em qull se fazem descontos 
ou vencimentos dos empregados, e as que emprestão 
dinheiros sobre penhoróS ; e que por con~eguinte 
deve a praça do mercado ser suj~ita a esta im
posição, por não deduzir -se isso, nem da letra e 
nem do espírito das leis que anteriormente baviiio 
creado este hnposto, e nem mesmo das disposições 
da de 18 de Setembro do aono proxiruo passl!do. 

<< to. commissão pois, acbanJo just.a a pretenção 
dos peticioníarios, julga todavia desnecessaria uma 
medida legislativa ; po,.quant<>, sendo aquella fun
dadll em lei, está na alçada do governo defdril-a, 
como já procedeu a respeito de outros indivíduos 
nas mesmas circumstancias am aviliO de 29 de 
Dezembro do anno passado. 

« E' portanto a commissiio de parecer qu"l ao 
governo seja remettida a representação para 
deferir aos supplicantes. 

« Sala das Cl0mmissões da camarn dos deputado~, 
em 15 de Julho de 1816.-J. Ant4o.-Amaral.
:Sou;a e Oliveira. u 

o Sl". Ro<lriguos doa Suntoa (pela ordem) 
pede ao Sr. presidente que dê para ordem do dia 
a moção otr .. rllcida pelo Sr. Junqueira em o anno 
passado, determinando o escr11tinio Pecreto na& 
questões particulares que lje dit~culiNm na ea•uara. 

O Sa. PaEsiDENTE responde que tom11.rá na de
vida cOHsidcração o pedido do nobre dPputado. 

E' approvada a redacç:io da resoluçl\o que 
approva as relormlis do sargt!nto Can-Hdo Fernan· 
des Lima e do soldado Pedro Joaquim Anlon.io. 

Faz-se a primeira leitura da propo'siçào do Sr. 
Antão reformando alguns artigos da constituição 
concernente 9. eleição. 

O SR. PREstDEl{Tlt nomêa para a deputação que 
tem de cu:npriment,tr a S. M. o Imperador no 
dia 23 do correntfl os Srs. : Rodrigues dos Santos, 
Coelho Bastos, Santos e Almeida; Wanderley, 
Godoy, Peixoto de Brito, Souza Martins, Mariz 
Sarmento, Magalhã<~s, Dias da Motta, Lopes 
Gama, Torrtls Homem, .Atrouso Ferraira, Antão, 
Souto, Rebouças, Stockler, Queiroz, Peixoto de 
Alencar, Pompêo Brazil, Gnmes dos Santos, Santos 
Azevedo, Veiga e BJ.rros Pimentel. 

ORDEM DO DIA 
TERCEIIU. DISCUSSÃO ])O ORÇ.UI.&."TO 

Continúa a terceira discussão do orçamento com 
as emendas apoiadas. 
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Forão lidas mais as seguintes emenda~ -

!.• << Do -çalJr dos diamantes que se exportarem 
para fór11 do imperio cobrar-se·ha o imposto de 
1/2 <>/o, sendo a avaliação feita na fôrma dos 
rt<gulamentos do g<•verno. · 

« Paço d:l camara dos deputª'dos, 13 de Julho 
de 18!6 .-Ii. F. Penna .-T. B. Ottoni.-T . ..t.• 
de A lvc.u·enga-Odorico Mendes . -J. A. Marinho. 
-J. AnUlo. -José Feliciano Pinto C·,elho da 
Cunho..-F. de Salles TorresHomem.-6:- Getulio 
M. de Mendorzça.-Dias de Carvalho.-Soares de 
.Meirelles. ~stockler .-Pereira de Vasconcellos.
Godoy.-F_ S. Dia$ da Motta. ll 

2.• « Accrescente-se á eu1enda do Sr. deputado 
Peixot<l de Alencar.-E o que se dever a Luiz 
Francisco de Sampaio e Silva, que está nas 
mesmas circumstancias.-Salva a redacção.-C. e 
Silva. » 

3.• « A presente lei regerá tambem no exercício 
de 1847 a 1848, devendo o governo supprimir as 
despezas essencialmente pertencentes ao anno desta 
lei, e ns que são votadas por uma só vez. 

« Sala das commissões, 15 de J11lho de 1846.
-J. Antão.-Amaral-S. Olivei1·a . •> 

4.• «Em lugar de 17:09&$, diga-se 20:096$-sendo 
3:000$ destinados para entreter na Europa a tres 
dos dJscipulos mais aproveitados da academia de 
bellas-artes, conforme o disposto na lei , o. 369 
de 18 de Setembro de 181f:>.-1Vlachado de Olivei1·a. 
-Souza França.-J . M. Wanderley .» 

G.• « Artigo unicu. Os honorarios dos professores 
dus collegius das artes Jos c11rso~ j ttridicos de S. 
P .. ulo e Olinda ficaráõ sendo de hora em d&ante os 
~grun~s: • 

11 ~ 1.0 O professor d•tS línguas franceza e in· 
glcza, venc<~rá. 700S, e 10oa de gratificação. 

11 ~ 2.0 Os outros profdssores 800/i, e 200S de 
grattôcação. 

« Si 3.• Os professores substitutos 500$, e lOOS 
de gratificação. 

« S11la da,o seHsões, 15 de Julho de 1846. -Salva 
a redacç!lu.-Pompéo.•> 

« G.• A pr.,s.:nte lei regera os exercicios de 
lStG a 1817, u de 18t7 a 1811;. -Silva Fe1"ra;;. " 

11 7.• F iciio isentos do pagamonto de taxa de 
escravos o:; moradorfl l'! da legua além da dc!l1arcação 
no Rio d~ J<~.neiro. Sdva a red:lc<;iio. - Dias da 
:ltlotta. •• 

« 8.• A pas~ar a emenda do Sr. Pamplon' 
Sllbre gratitlcaçÕP-8 ao ,, fficial maior, e chef<l~ de 
seccões da s~cr.; t:uin da ju;;tiça, faça Re axt•msiva 
a sua disposição aos officiacs -maiores, e chef~s de 
secçoes das demoüs secretarias que ainda ni\o g .. zão 
deste beneficio. -:Silva Ferra.::.» 

tt ~.a No Sl 15 da rec~ita depuis das palavras
e,,rreiu geral-accrescente·se-ficando revoga<\o o 
art. 187 do reg11lamento de Dezembru de 18-14, 
Supprima·se o resto. -Rodrigues dos Santos. » 

« 10. Emenda ao Sl 1t do art. 1.0 -Depois da 
pala vra-presidencias-accresce ute ·se-e secreta· 
rios. 

« Paço da eamara do~ deputados 15 de Julho de 
18_!6.-Wanderley.-Machado de Oliveil·a-" 

11. « Ministerio da marinha.;- Supprima-se a 
emenda Ih.> Si 18, qut: consignou 3:774$089 para 
exercicios findos. 

11 Sala das sessões,16 de Julho de 1846. -J.A ntélo.» 
11 Supprima·se o artigo additivo, qui\ autorisa 

o governo para pagar os supprimenlos feitos ás 
t:-rovincias por leis anteriores do or~amento, e que 
deixarão d<J ser integralmente reali~adas . 

« Sala das sessões, 16 do Julh 1 de 1~. - J. 
Antão.» 

_12. « No art. 7° § 7.• - Eon lugar de 75:3009, 
d& ga-se. 80:900/iOOO. 

« Sala das ses~õe s, 16 de Julho de 18!6, - J. 
Antâ<;.-S. Oliveira. -Amaral.•> 

13. « O governo fica llutorisado a pagar á e amara 
municip~l de Vill •\ Nova da proviucia de Sergipe, 
a quaot1a que do respectivo cofre municipal foi 
tirada de ordem d o general Lahatut, commandante 
em chef~ do exercito restaurador. Salva a redacção. 
-Silva.» 

14. « O governo fica antorisado a pagar pela 
thesouraria de Sergipe a D. Maria Thereza de 
Jesu~ Nabuc0, a quantia de 8468, de soldos atraza 
do,; de seu finado marido. Salva a redacção. 
Silv~.» 

14 « Pa.ragraoho . Emolumentos de todas as 
secretarias. -Salva a redacção .-Silva.» 

16. « O governo mandará recolher, e pagar as 
cautelas que emittio em la38 na província de 
Sergipe, para resgate do cobrt:>, depois de examina
das, e recon:~ecida:-; verdadeiras. Salva a redacção. 
-Sil-va.~> 

17. « Ficão desde já livres de toda a imposição, 
quaesquer matarias primeius de coustmcção 
nautic11.. Salva a redacção.-Siltla. » 

16. « Só Ctlm autorisação do conselho d'estado, 
em casos extraordioarios, poderá o governo auto
risar despezas, q ue não estejão decretadas na lei 
do orçament?. S :tlva a redacçào.-Silva,., 

19. << Ao art. 5• Si 16. -Accrescente-se-10:000S 
para a continuação do caes da marinha do Pará. 
Salvn a redacção.-Souza Franco .n 

20. « Para urn monumento no Ypiranga, de~de 
ja, 50:000$.-Rodrigues dos Santos •> 

21. <<Na emenda do Sr. Nunes Mc.chado, sub
stitua-se a quantia de SOOS por 600S. -José Pedro 
da Sil1la. >> 

22. « Para aperfeiçoam~nto da estrada que com· 
munica as províncias de Santa Catharina e S. 
Paulo, desde as l 'res Barras uo Rio de S. Fran
CÍl!CO até a comarca de Coritiha, 12:000S.-0oelho.n 

Forão todas apoiadas. 
O Sr. Rodrigu.e" do• S .Lnto":- Sr. 

presidente, tenho do justificar em poucas pa· 
lavras algumas emenuas q11e rnandei á me~a. 
Principiarei por aquolla que trttta de C•)loni
sação. 

A carnara sab~ que o anno passado voto11 se 
um crddito de 200:000S para ~er empregado em 
beneficio da colo11isaçtio, dett<rminárão-se em 
geral os limites em quo devia circum~crever-,;e 
a acç<\o do g"vorno no di5pendin de•ta quantia, 
e o modo pelo qual esta quantill dt!via reentrar 
p:1 ra o thes.•uro publico, e 0:1 favores que se 
concedião á•jUelles que recebessem certo numero 
de colonos. Tudo isto se acha detalhado no 
artigo da lei do orçamento vigente a que se 
refere minha emenda. O gov erno, segundo me 
consta, mandou cert11s disposic;õe:; para a Europa 
tendentes a f)romover a er n igrt~ção, priucipal. 
mente de allemàe~. para o Brazil ; oi pois claro 
que as providencias do governo, q11e ainda não 
tiverão seu complemento, estilo proximas a ser 
realhsadas, e por cousequencia o creditu que se 
votou o anno passado tem de ser effectivamente 
empregado. Mas como os creditas votados em 
uma lei do orç,llnento fica annullados desde que 
uão são despendidos dHntro do anno da lei, não 
se tendo feito menção no orç~mento que discu
timos d!' quanti'a al:;uma em beneficio da colo
nisação, á excepçào de lO:OOOS que não podem 
prest>tr para co11sa alguma, viria a acontecer 
que as providencias do governo tomadas desde 
o an<10 passado dcarião embaraçadas por falta 
de credito para aquellas despezas que fossem 
neces;;arias. 

Assim os c<.>lonos que fos:te~ contractado~ na 
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Europa ou aquelles em beneficio <i~- quem. se 
assegurasse passagem franca, cheganao aqUJ, e 
o govenw não teria uma quota para pagar as 
despezas aos armadores que os trouxessem ; e 
portanto illudão-se completamente toJos os desejos 
do corpo legislativo quafldO o anno passado 
decretou a quantia de 200:0006 para a colonisação. 
Por Isso mandei uma emenda em que se deter
minll que continue no orçatuento que discutimos 
o credito votado o anno passado para coloni· 
sação. 

Propuz na n>esma emenda que se accresceute 
a este credito a quantia de n1ais IOO:OOOS. Julgo 
escusado entrar em grnniies detalhes para justi· 
fiear este pedido, porquant~ não posso accres· 
centar eousa alguma à convicção en1 que se acha 
a camara de que muito interessa. ao paiz o 
facilitar a emigração européa para o Brazil. Ora, 
é tnmbem certo que esta emigração não póde 
encnrreirar-se se acaso ·niio fizermos alguns sacri
ficios para. destruir os obstaculos que se oppoem 
a isso. Conhecemos os obstaculos que se oppo,,m 
à emi~tração para o Brazil, s!\bemos os precon: 
ceitos que tem·se procurado crear contra a em1· 
gração, particularmentP. para Q Bra:zal ; por~·~lo 
é indispensav61 11ue façamos alguns sacntictos 
para contrariar tudo quauto se ten1 publicad~ 
contra a emigração para o l3r .. zil. Estes sacrl· 
ftcios resulllem·s~. em minha opinião, em factiitar 
a passagem de todos aquell~s que da Europa 
quizerem vir para o Bt••:til para se empri'g>-r 
na agricultura ou em qualquer outro ramo dB 
ind11stria. Entendo que, dep<>is de pa:ssado certo 
numero de annos, a prosperidade em que neces· 
sariamente devem achar-se os colonos f>lll r,,,·or 
de quem o estado tiver f~ito estes sacrificios St'lrá 
um argumEmto muito pode:-oso para destruir todns 
as idéas erroneas que se tem procurado propalar 
na Europa. Assim dia virá em que, sem fazt>rmos 
dispendio algum, a em1gração ha de concorrer 
pata o Btazil tom muita vantagem nos:;a. Mas 
isto não se póde conseguir na actualldade ; a 
actualidade reclama sacrt!idos para con .. eguinnos 
um futuro mHlhor. Como já principiamos a fazer 
estes sacriflcios com a dec:r.,tação d& 200:000S, 
enten .lo que é conveniente, que é mes:no uma 
especie d~ coherencia de nossa parte votarmos 
os 100:0008 para serem empregados no mesmo 
serviço 

Tetn relaçã<- com esta matería uma outra 
emenda que mandei á mes11 para que do credito 
votado para a colonisttçào se appliqu.en1 lO:OOOS 
p11ro fornecimento de sementes B plantas P·•ra 
a colonia de Petropolis. Não póde ser ignorado 
nestr1 casa o estado tluresceot<~ em que se ar.ha 
esta coh•nia ; todos (18 que a furão visitar o 
anuo pas11aJo f! repetirão a sua visit~~o este anno 
devem llthlir-~e convencidos áe que lllli lltl teua-se 
dP.sen<:olvido muita nctividade, muit,a. Íl>rÇ"4 de 
trab-•lho, e que est-ts circumstan~ias prometto> DI 
uma l'Ontinuaçào de progress•> que mutto deve 
aultiliar a industria bra:r.ileira em geral, e parti
cularmente pronac.ver certo:~ coml'bodos e vau· 
tagens par~ a capital do Rio do . Jaueir~. Não 
seria dlflictl demonstrar que a capttal do unpeno 
interessa muito lla prosperidade daquelle estabe· 
lec\mento : eu considero que alli vai ~e r.nmar um 
ensail) de agricultura que muito poderá cuncorn:r 
pata o melhoramento d~sta industria no nosso 
paiz. 

Tambem éspero que o nosso mercado ba de 
vir a ser supprido com grande abunJaucia dfl 
cereaes e legumes, do que b(lje sente grande falia, 
desde que ~oquella colonia progredir e che;~ar ao 
ponto de prosperidade dt:; que é capaz. ~orta.Mo, 
é ~scusadu entrar em matores constderaço~s, para 
mostrar qu.e a cOrte prin<:i{Ja.tmente t.e~ inttr~sse 
immediatu em proteger aquella calonta. ToJos 
que têm visitado a colonia de Petropolia hão de 
c.er rtc\luhecido que 11iio é possível que ella 

prospere sem que tenha. um auxilio do poder 
publico, s&nl que se lbe faça um presente de 
s'~mentes e plantas, para que, quanto antes, 
ella possa ter tudo aquíllo que é neeessario, 
nàll só para interesse dos colonos, como mesmo 
para o interesse dos consumidores. Nós sa
bemos que, apezar de haver grande abundancia 
de arvores fructiferas nas immediações do Rio 
de Janeiro, eomtudo a cultura das arvores não 
é em tão grande pontu qne se possa tirar 
de tlossag cl1acaras Um& porção de plantas suf· 
ficieute para fornecimento daquell~ eolonia ; 
basta ponderar á camara que uma família de 
col•mos não póde fica.r bem servida com 12 plantas, 
com 12 arvores fructiferas; é um numero muito 
iosígnilicante, que não promette grande resultado ; 
mas a casa saberá que, para dar 12 plantas a 
cada família, é pr~ciso Ullla qu11ntia muito c::on· 
sideravel e q11e está ácíma das forças individllaes 
de cada colono, e que mesmo nà" póde ser tor
n<>cida por um particular. 

Ddvo informar á casa que S. M:. o Imperador, 
tendo determinado flizer um presente de aves 
domestict~s aos colonos que estão debaixo de sua 
prutecção, ordenou que se désse a cada familia 
12 aves ; mas como são 900, mais ou. m.;nos, as 
familia, a importancia deste presente excedeu 
muito a 5:00Q$. Ben1 vê pois a camara que, para 
fazer um f-Jrnecimento de co usas muito insigni. 
ficantes, ã primeira vista a impottanda de qual· 
quer presente vem a elevar-se a uma somma 
muito consideravel, por causa do grande numero 
de casao,!S que carecem de qualquer objecto destes. 
Verificarei este meu juizo com o exemplo das 
plantas fruct1feras. Sabemvs que no n(lsso paíz 
não se póde achar um vtveiro sufficiente destas 
pta.nto.s para ser~m prestadas ao~; eo\onos; cumpre 
pois qu~' mandemos vir da Eurnpa, onde a cultura 
e preparação das plantas fructiferas é u.m genero 
de industria, e nà,, simples recreio, como entre 
nós; mas to:ios os que Lêm procurado conlprar 
easas plantas vi11das da Europa sabem que não 
podem custar lá menos de 500 rs. cada uma ; 
dando 12 plant•1s a cada colono, terellli)S que é 
preci:;:o de~pender 6,000 só nesta especie ; multi
pli<.:Sdll esta quantia por 900, produz o totlll de 
5:-!00S. Ora, "já vê a ca~a que a quantia de 
10:000,9 que p~ço par., foraecimento de plantas e 
sementes, que parece à pri111eira. vista exorbi
tante, de1xa de ser logo qu'l se faça o calculo 
,la lmportaucia de cada especia eo1 relação ao 
uumet·o de casaes. 

O mesmo acontec"rá com as sementes: estou 
persnadido de QUI! alli ~e h:l de cultivar com 
é'.Rp~tia\idade todas a~ raizes tuberculosas e toda 
a ~ualidad~ de cereal!s: tomemos p•>r llXetnplo a 
batata. Parn o fvrnecímento simplesmente de 
batatll" uma sr.mma de lO.OOOS uào seria ba>~tante, 
porque, comprt~da no mercado aqui a 120 rs. a 
Labra, vê a c .• sa que é indispenslivdl quu se !ar;a 
a ca,Ja colono um presente sufficiente para fazer 
uma sementeira qu<: pussa prometter algum lucro ; 
portanto é indisp~ns>~vel que se vá procurar o 
fornecirnento llm outra parte, comprando-se uma 
porção sutncient!l para distribuir-se com largueza 
pelos colonos. O mesmo II.C<Hitece a respeito do 
trigo, da c~vadn, do ceutcio e outros cere•~es 
proprios para serem cultivados naqaella colonia: 
u pouco 4u.; ba deste gener•> entre nós é por 
preço tal, que o coliJno uão póde comprar: é ·pois 
1gualmento;, indispens~<vel que se mande vir esta'l 
sementes em grande quantidade da Enr->pa ou 
de algum. dos estados americanos em que ba 
abundanctll. 

Parece-me que tenho demonstrado que a somma 
de 10:0008 que peço para este presente à colo11ia 
de Petropolis não é exorbitante, antes cu.ido que 
não chegar• para Cazer um presente eompleto do 
todos os úl>jectos indispensaveili para o geocro 
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de cultura a que eu julgo que devem applicar ·se 
aquelles colonos. 

Dírei alguma cousa sobre a outra emenda q\le 
Off>!reci supprimindo algumas verbas de despeza 
votadas na segunda discussão. 

A casa rt>Col'da-se que na segunda discussão 
apresentArão-se algumas emendas pedindo varias 
quantias em beneficio de certas obras publicas 
provinciaes, como melhoramentos de portos, c.a
naes, càes e outras obras sllmelbantes. E11 julgo 
dever chamar a attenção da casa sobre a irregu· 
laridade com que se votou eo::nolbante despeza. 
Parece-me que a camara não desconhece que, para 
emprehender·se qualquer obra de maior impor· 
tacia, cumpr6 antes d9 tudo que ella seja estudada, 
one ~ faça o plano da obra, que se avalie a 
despilZa eru que deve importar, par8 que o corpo 
legislativo, sufficientemente informado possa bem 
calcular quaes são os sacrificios que o tb.esouro 
nacional deve fazer em relação á utilidade que 
se deve esperar de uma obra dada . 

Ora., sendo esta medida razoavel, sendo ella 
seguida em todos os paizes, eu entendo que a 
votação de quantias para diversas obras, como 
se tez na segunda discussão, aparta-se muito 
do que é razoavel, porque as despezas votadas 
são determinadas a esmo, sem plano, sem apre· 
sentnção de orçam11nto, seiJI exame dl\ utilidade 
da o!•ra, sem estudo dos meios mais economicos 
porque póde ser feita. Ora, a falta de tudo isLo 
importa tanto como deixar de se fszer semelhante 
obra, porque no anno da lei não b.a tempo para 
se prepararem os trabalhos prelimimnes, que 
são semprt: morosos quando se quer pr.,ceder 
conscienciosamente e ba na administração desejo 
de ucertar. Supponhamos porérn que vai·se logo 
gastando a quota sem precedencia de planos e 
de outras indagações preparatorias. Então eu 
julgo que o mal é aind<l milior, porque sacrificão
se barbaramente os dinheitos publico9, emprE:· 
gados em qualquer obra feita assim ás cégas, 
pois que, conhecen<l.o·se depois que o plano, 
11doptado com precipitação, não é o melhor, tem-se 
do perder tudo aqulllo que se tem despendido 
com o plano errado. 

Cumpre, pois, que a casa, para dPterrninar qual
quer despeza com obras publicas, exija, antes de 
tudo, a apresentação de um plano e de um orça
mento. Ora, estes planos e orçamentos aõ pot.!em 
ser feitos debaixo da acção da adiJiioistraçào ; 
portanto, cumpria que a administração, quando 
concebesse a nece:>sidade de qualquer obra publica, 
primeiro que tudo procuras~e estudal·a, cuid>lsae 
em m!lndar fazer planos e orçamentos, e depois 
pedisse o cr~dito para fazer-Be ~<emelhante obra ; 
com tnes informações o corpo legislativo conhe
ceria a importancia da obra e dos sacrificios que 
dev.;ria impór no thesouro; poderia então com
parar esses sacrificios CODJ a utilidade da obra, e 
conscic•nciosamente VQtar a despeza. (Apoiados.) 
Mas proceder-se como vejo proceder nesta casa, 
parece-me muito Irregular, UlUito contrario ao 
interesse publico (apoiaàos); votão-se 40:000$ para 
segurf\nça de uma montanha, para um canal, para 
o melhoramento de um porto : mas não sabemos 
se a obra é illteiramente nocessaria, se póde ser 
feita por m.lneira menos dispendiosa; e quando 
soubermos que estes 40:000$ poderiào ser melhor 
applicados desde que houvesse um plano , e 
quando ~oubetmos que o piano adoptado foi 
errado, nós certamente havemos ele ter remorsos 
da nt•Ssa precipitação em votar deBpezas sem a 
competente averiguação de :;ua necessidade, e da 
maneira a mais adequada de tornal·a rroductiva. 
Por isso eu, que pretendo Totar contra todas as 
emendas ~ue passárão em 2• discussão marcando 
consigna~oes para certas obras publicas, fui obri· 
ga..lo a formular o meu voto nesta t~meoda para 
ser sujeita ã consíderac;i\o da easa, e sobre ella 
recahlr uma votação mais reilec\ld:.. 

TOUO U 

Direi ainda alguma causa sobre uma emenda 
que olferecí ácerca dos portos do correio maritimo. 
Algumas pesscou me têm ponderado que a maneira 
por que fui redigida a minha emenda presta-se á 
alguma confusão ; poder-se-ha entender que a 
reducção que propuz e foi approvada, estende-se 
aos correios marítimos niio só nacionaes, como aos 
c.orrilíos maritimos estrangeiros. Devo declarar 
á cam-a.ya qu~ a m\nha intenção foi só diminui; o 
porte dos correios mnritimos nacionaes, e por lsso 
r<.sclvo-me a mandar uma emenda qae declare 
isto mesmo, para que não sejàmOs depOÍI$ ecnba
rt~çatlos com as duvidas que possão nascer da 
ambiguidade da redacção da emenda . 

P<lnderlliHie t~mbt~m que seria mais conveniente, 
e que mais completa e petfeitamente produziria o 
mesmo resultado, se acaso se modificasse a minha 
emenda de modo que tendesse a revogar os dous 
portes que sa cobrão quando a carta tem de ser 
mandada ao me!!mo tempo pelo correio mar!timo 
e tettes\:re. Em verdade conseguia-se o mesmo. 
resultado desde que se determinasse a cessação 
da cobrança de dous portes, terrestre e maritlmo 
de um&. mesma. earte. ; tinha-se conseguido o 
mesmo re~ultado, porl)ue vinha a ficar a despeza 
do porte de uma carta em uma quantia Igual á 
que fi.cati.a marcada ~ela emenda apptovada em 
2• discussão. Assim, uma carta mandada pelo 
vapor dt• Rio de Janeiro para S. Paulo, mas que 
tem de ir para o interior, pl\ra nove vintena, e 
pela minha emenda terá de pagar simplesmente 
seis vintena ; mas com urna modificação nella 
tendente a faz.<!r <l.esappe.recer o pagament.il do 
porte terrestre, vem em resultado a pagar os 
mestllos seis vinten!t. Se apparecer uma emenda 
que ten.fa a escla.recl!:r a providencia volada pe\a 
cam~~or~~o, não duvidarei em votar por sUa; e caso 
niu~uem a mande, eu mesmo a formul~~orei. 

Nil.o me est~nderei em }ul!.titi..:.at a. minha. }ns\s· 
tencia para que se supprima o imposto de 4S 
sobre cavallos e bestas que entrào para serem 
vendidos na córte do Rio de Janeiro ; na 2• dia· 
cussão til'e occasião de expór os motivos q1:c 
me Jevãrão a propõr tJ suppressão deste imposto ; 
então ponderei que, não d.a~d.o re11.u\.t.ado al~um 
para o tbesouro semelhante imposição, produ· 
zindo muitos vex·1mes ao commercio, não havia 
razão algumB para eUa ser sustentada.; hoje 
accrescentarei que ella só sarve para proteger e 
11ugmentar a immoralidade publica por meio do 
incentivo que crl!a para o contrabando. Para 
provar e11ta proposiçii.o, eu não preciso de outros 
meios senão os proprios ministrados pela proposta 
,fo governo. 

A camara sabe que esta imposição f .. Ji avaliada 
~:~m 1:0008; ora, l:OOOS corresponde a 250 animaes 
entrados annu .. tment~ no Rio de Janeiro~ ma.s 
bRverá alguem que acredite que só entrão na 
cõrte 250 anímaes por aono ? Oralo que ninguem 
o Acreditará (apoiados} ; portanto, se não tem este 
imposto rendido mais de 1:000!1, se não se póde 
esperar que Allll P'Js.;a render mais no corrente 
anno financeiro, nãtJ posso deixar de crer que 
e:x:i<;te grande coutrab~ndo; porque posso afiançar 
ã casa que entrão annualmente no Rio de Ja· 
neiro muito mais de 2,000 animas~. Por que 
motivo pois deixaremos permanecer semelhante 
imposição? A este argumento aecre~cent11rei um 
facto que serve para fortificai-o : conheço al~~;nmas 
pess•Ja~ da minha provincia que têm trazido an•
maes para serem vendidos no Rio de J,anei~O ; 
não podem entrar Aquem da barreira estllbelec•da 
para cobrâr este imposte ; porque, conao é muito 
natural, querP.m furtu-se so seu pagamento, e 
por isso vêm·se obrigados a ficar muito distantes 
da côrte, sujeito ao monopolio daquelles que 
traficão neste genero ; mas por ventura pensa_ a 
camara que 11quellea que eomprio além da barre1ra 
as tropas que vêm das provincial de Minas e 
S. Paulo pagão hnposto, quando aa têrn de re· 

'Q 
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colher para a córte.? Informo á casa que geral. 
mente não se paga semelhante imposto ; essas 
tropas pasaão por lllto, passão por contrabando, 
Ainda ba pouco uma fui vendida além da barreira: 
o comprador especu!avSI com a boa fé do vendedor, 
exi~iudo a reducçào do preço, representando que 
tinha de pagar os 46 por animal na barreira ; 
porem rljalisado o negocio, o comprador passou a 
sua tro'\)a para áquem da barreira sem pogar 
um vintem á fazenda publica. Isto se veríftca em 
muitos casos, e por conseguinte este imposto não 
serve senão para favorecer os contra-bandistas 
{apoiados), sem dllr interesse algum ao thesouro 
publico. En portanto entendo que elle deve ser 
nbolido quanto antes, não só porque, qualquer 
que tosse a somma que produzisse, não poderia 
ser comparado aos vexames que causa ao com· 
mercio, como porque a s11a permaneucia. só serve 
para prejudicar o commercio e a moral publica, 
excitand.o o contrabando. 

Não querendo prolongar a discussão do orça
mento, limito-me unicamente ã justificação qu<J 
tenho feito das emenda:~ que offereci, esperando 
por qualquer contestaçà<;> que appareça para rati· 
ficar a t».inh~ opinião a respeito. 

O Sr. Peixoto do Al.enoar:-Sr. presi· 
dente, eu não pretendia mais occupiU' a attenção 
da camara fa.llando segunda vez na discussão da 
presente lei do orçamento ; porém o nobre depu· 
tado que acaba de sentar-se obrigoa·ml3 a pedir 
a palavra. quando o ouvi reprovar algnmas emen
das que tinhão sido apoiadas na segunda dis
cussão, tendente~ ao melhúramento de alguns 
portos. 

O nobre deputado julga que, '\)assando a.s emen· 
das da mantlira porque a camnra as approvou, 
pouco ou nenhum resultado podem dar em favor 
do melhoramento dos portos, porque diz elle que 
é preciso primeiramente que se apresentem os 
orçamentos e plantas para essas obras. El). con
cordo com esla idéa do nobre depntado, e entendo 
que as en1endas que farão approvadas em segunda 
d:scussão 11ão se oppõe a ella, e nr,m privào ao 
goverr.o de assim proceder. Decretando-se qu~n· 
tias para o melhoramento de ulgun~ portos, 
parece-me que ipso facto fica o governo autorisado 
para despender tssas quantias como meii.oor en· 
teuder. Eu reconheço que e necessariu fazer o 
orçamento, tirar a planta da obra, e tambem 
engajar um engenheiro pan• lhe dar a indispen· 
savel 1tirecçào: v que tudo pôde livremente fazer o 
governo, se as emendas niio illr~m rejeitadas. 

Se as considerações qutl o n"hr>l deputado 
o.trer~ceu prevalecull~em, entiÍo ditlicilmente se 
podHia conseguir qualquer melhoramento ; por· 
quanto passeriamQs de uma sessão ~ outrd, 
disc.otinllo o modo e a fôrma por que dev1a o 
governo obrar, segundo a marcha vagarosa das 
nossas discussões; qullnto a mim, niio é preciso 
isto; basLa que decretemos as quaotias que o 
governo fica autorisado a despender para mandar 
fazer a obra. Eu desejo que o gov\lrno marche 
neste negocio com toda a circu.m!lpecção ; mas 
desejo tambem que st:!ja suffici.entemente autoriRado, 
que não lhe ponhamos pêas, que o deixemos obrar 
com plena liberdade ; porq11e é quem está mais 
habilitado para conhecer e obviar os embaraços 
que por -ventura se possão offerecer na execução. 

Senhores, o melhoramento dos portos é objecto 
DJUito importante, IIIÓrmente O do C~ará, que e, 
como todos sabem, pessimo, e ao qual se attribue 
em grande parte o maior atrazo da província. Eu 
quizcra que o nobre deputado désse um passeio ao 
Cearã, e que nos désse o prazer de desembarcar alli; 
então eu esl.ou persuadid<> que o nobre deputado, 
generoso como é, tend.o sentimentos tão nobres e 
tão patrioticos, sendo tão amante dos melhora
mentos do paíz, necessariamente havi:• de advogar 
aqui, t.al vez com mais enthuslasmo do que eu, 

est'l negocio, e etttào o Ceará seria mais feliz 
tendo um tão prestimoso defensor, um brazileiro 
tiio distino:Lo. Talvez que por considerações iguaes 
a estas que agora o nobre deputado apresentou 
já em ontra occasião se inutilisasse a quautia de 
lS:OOOS que foi votada para o melhoramento 
daqntllte porto. Esse dinheiro foi distribuído por 
alg11ns negociante~; mas o governo central, en· 
tendendo nessa occasião como agora entende o 
uobr.e deputado, não appro\'nu essa medida do 
presidente: mandou-o recolher ; e qual foi o 
resultado ? A.quelle mesmo que se devia espeur; 
até hoje não se deu mais um para o melhoramento 
do porto. Se não se tivesse recuado na medida, 
talvez que hoje o porto do Ceará oft'ereeesse mais 
commodo desembarque. 

Sr. presidente, já que estou com a palavra, 
direi ta'!llbem alguma causa ao nobre deputado 
pela Bahia, membro da commissiio do orçl\mento, 
que se oppóz a uma emenda que mandei á mesa 
ácerca dos empregados da c~pella imperial . 

O nobre deputado disse que votuia pelo aug
mento das prebendas dos monsenbores, conegos 
e outros empreglldos, se por -ventura se tratasse 
de uma nova or~anisação da capella. O nobre 
deputado, exprimindo-se desta maneira, não nos 
disse em que sentido desejava essa nova orga
nisaçâ•J ; eu não sei se ella é sobre o rito e o 
ceremonial religioso que allí se observa ; se tal é 
o pensamento do nobre deputado, devo dizer-lha 
que isto não está no circulo de nossas attribui
ções, e nem seria just<> que se SIAppuzesse que 
nesta parte houvesse abusos taes que reclamassem 
os · cuidados dos l~>gi"l'ldores. Se .; sobre a re• 
edificação ou uma nova construcçào, ou qualquer 
outro melhoramento material do templo, julgo 
que isto não póde embaraçar de maueira alguma 
o angmento tão justamente reclamado dos VflD· 
cimentos dos empregados da capella, porque são 
cousas tão distinctas, tlio diff'erentes, que nenhum 
ponto de contacto têm entre si, como reconhe
cerá () nobre deputado ; eu supponho, pelo que 
o nobre deputado disse, que a nova organisaçào 
que elle deseja é para diminuir os empregados 
da capella, porque disse elle que ha nella gente 
de mais. 

P;uece·me que o nobre deputado está íntl'ira
mente enganado nesta parte ; segundo as infor
mações que eu tenh<', não só não ha g~nte de 
mais na capella, como é verdade que ha gente 
de rnenos, de maneira que o serviço alli hoje 
se torna muito pesaco aos empref;(ados que ora 
existem : informe-se meluor o nobre deputado, 
que achará isto que lhe digo. Devo tambem dizer 
ao nobre deputado que a minha emenda não 
augmenta um só empregado; refere-se unicamente 
ao estado completo cta capella ; os empregados 
si'io os mesmofl que e<tão mencionados na lei do 
orçamento. Eu devo aind ll. aqui, Sr. presidente, 
lamPntar a má sorte que têm tido constantemente 
nesta casa os negocios ecclesiasticos I Os factos 
me autorisão pS~ra isto dizer ; agora mesmo eu 
vejo que a nova organisação desejada pelo nobre 
deputado é 3 di•ninuição dos empregados ; entre
tanto eu observo que a re~peito das outras 
classes, quando se trata de refúrmas, que aliás 
se julgão muito necessarias para o bom desern• 
penha do serviço publico, nau 11e esquece nuoca 
o augmento do pessoal. A camara me permittir! 
que diga que a ba!'le principAl de todas aR re· 
formas que at~ hoje se tem fr, ito têm si•lo o 
augmento do pe~soal ; olhemlls para a1 relaçõaa 
do ímperio ; o sP.u pessoal exceJ.e áqnelle que 
era necessario para o serviço publico ; ha dea· 
embargadores que não tem destino, porque têw:n 
sido nomeados mais do que são precisos ; olhPmoa 
par:1. os juizes de direito; ba tautos, que não ha 
lugares para muitos, e muitos estão avulsos : 
olhemos para as reformas do codigo ; ellas 
trowterão um enxame de delegados, subdele· 
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gados, juizes municipa~s e todos com uma ea
terva de supplentes, emfim, uma inundação de 
empregadns ; olhemos mesmo para o exercito, e 
veremo:~ que immensidade dE: officiaes avulsos ba 
por ahi. Mas quando se trata de uma co11Sa 
qualquer a respeito da igreja e dos seu' mi· 
nistros, ~ _sempre dirni11uindo-se o pessoal, é 
se!llpre dumnu.ndo ordena los I Eu não sei qual 
s~~-~ a c~usa_ desta fatalidade, porque niio será 
hctto attnbutl·a a um proposib de menospre
~ar-se a uma classe que por sua parte presta 
Importantes serviços ao paiz. Além disto, eu 
vejo que a coustituicão do estado declara quo 
a religião catholica é a dominante no imperio ; 
entretanto os seus mini.;tros, permitta-me V. Ex. 
que diga, segundo me parece, não têm sido tra
tados nesta ca~a com aquelle respeito que e11 
entendo dev.;rião ser. {Não apoiq.dos. j 

0 SR. PRESIDENTE: - 0 nobre deputado não 
tem razão para exprimir-se desta maneira : aqui 
aind~t nunca se faltou o respeito aos ministr;)S 
da religião. 

O SR. MARINHo: -Apoiad•l; niio tem razão; 
dinh11iro não é respeito. 

0 SR. PEIXOTO DE ALENCAR:-DinheirO não é 
respeito, concordl) com o nohre deputado ; tnRS o 
nobre deputado reconhecerá ta.mbem que os func
cionarios publicas, quando tiverem meios de uma 
sul:;sistencia honesta, terão igualmente mais 
independencia, mai~ digoidade, e mesmo a de
cencia que a sociedade exige delles. 

Finalmente, Sr. presidente, fa!larei sobre outra 
emenda que offereci, pedin<to que B"l mande pagar 
ao contador da thesouraria do Ceará Augusto 
Carlos de Amorim Garcia, os seus ordenados do 
tempo em que esteve suspenso do seu emprego. 
Parece-me que se tem praticado com este em
pregado uma injustiça .tlagrante: não obstante sua 
honradez e seu zêlo pelo serviço, foi suspenso 
e mettido em processo : mas sua innocencia 
triumpbou, sendo absolvido pelo jury, que fez 
justíçct ao seu II!erechnento. Senoio absolvido, o 
ministro o mandou entrar no exercicio do seu 
emprego. Isto teve lugar no tempo em que pre· 
sidia á provincia o nobre deputado o Sr. Souza 
Martim<, que ha de recordar-se deste facto. Ora, 
do tempo em que esteve suspenso, não se lhe 
pagou nem meio ordenado, e depois que entrou 
no exercício do en)pr~;go, tendo requerido por 
diversas vezes, o governo lhe tem feito a injustiça 
de não q11erer mandar-lhe pagar os lileus orde· 
nados. Se me uão engano, os arts. 165 e 174 do 
codigo do processo determi n&o <Jlle ali! quanto o 
empregado está suspenso, percebe Rempre metade 
do ordenado, e depois que fõr reatituido ao seu 
lugar, perceberá a outra metade qne deixou de 
receber no tempo da suspensão : entretanto 
::oro este empregado nem metade do tempo em 
que esteve suspenso, nem cousa alguma depois 
de reintegrado. 

O mesmo se dá a respeito do g11arda-mór da 
alfllfldega, devendo só accresceutar que a este 
nem ao menos se lhe maodou formar processo ; 
foi uma suspensão inteiramente arbitraria. 

Ora, perguntarei á camars, serA justo que em
pregados desta maneira perseguidos percào os 
seus ordenados? Um é processado, porém prova 
a sua innocencia, e o governo o manda reinte
grar no lugar, e outro tal era o seu crime que 
o presidente que o suspendeu não se atreveu a 
mettêl-o em processo : e11tretanto . são privados 
de seus ordenados I Ora, o contador jã cansado, 
já desanimado que do governo nada poderia 
obter, recorre á c.am.ara dos Srs. deputa.:fos, 
apresenta os seus documentos, que forão remet~ 
t.hloa • com missão, competente. Como a com missão 
niu deu palavra sobre elles, como agora se trata 
da lei do oro>~mento e eu conheço que os trabalhos 
da oamara aio muito demorados, assentei de 

offorecer esta emenda para ver se a eamara, 
cam;.eoetrando ·se da justiça deste~ dous empre
gados, manda pag-ar-lhes os seus ordenados. E' 
isto que e~pero da sua inlparcialidade, da sua 
ju:>tiça e da. sua rectidào. 

o Sr. P""m.pl.ona. :- Sr. presidente, tendo 
mandado á. mesa algumas t:m~;ndas, julguei ne
ces,;arw toii!ar a palavra par& justifical·as. 

Principiarei pois pela que diz r"speito á quanth 
de 6:0005000 que propuz para gratificações com 
os offic1ac:s da s oc.re taria da j u~tiça. Lendo o 
balanço demonstrativo das despezas do imperio 
vi quo a sorts destes empregad,,s não era tã~ 
fav•n:ecida como a dos d11s outras repartições, 
por 1sso. que sendo o num.,ro dos empregados 
de escnpturação muito inf..:rior no dc1s outros 
ministerios, igualm'3nte o~ seus ordenados erão 
t"m~em mtlito lllen,•res. Na secr6taria do imperio 
ha 1<:> em pregados de banca; na dvs estrangeiros 
16, na da marinha 17, na da guerra, 24 na da 
fazend!i 30 e tantos, e apenas ·na. secretaria da 
justiça ha 14. Além disto, os ordenados dos 
empregados de~t~& revarticào não sã\-1 iguae,; aos 
d;;s outras, são 111uito inferiores; sendo apenas 
os ordenados dos empregados da s·ectatarlt\ da 
justiça iguaes a•JS ordenados dos empregados da 
sacr.:taria do imperw, com a differença porém 
de que nesta os trabalhos são muito menores do 
que naquP!la. Ora, se attendermos que é maior o 
n11mero dos empregados de escripturação que têm 
as outras repartições, e por conseguinte que o 
trabalho, achando-se melhormeute dividido, não 
deve pesar tanto sobre elles, se attendermoa de
mais que todos esses empregados tém maiores 
orJenados, sendo até o dos amanuenses de 800/1, 
t Ando os da. fazand -• 900S000, quando os da justiça 
têm apenas 600$000 : e se a. isto accrescentarmos 
que os dos edtrangeiros t1-m além de seus orde
nados a mesma gratificação que ora proponho 
para os da secretaria da justiça; ninguem dirá, 
a não passar a miuha emenda, o que não espero 
da justiça da camara, que a sorte destes empre· 
gados não é muito menos vantajosa do que a dos 
das outras ropattições. 

E _nem se diga. que isto assim. não é, porque, 
tendo ellea menos trabalho do que os outros 
empregados dr.s demais repttrtições, achão-se bem 
compensados com os seus ordenados; creio que 
esta proposição não à exact'l. Todos sabem de 
q11e importancia silo o~ trabalhos desta secre
taria: tot.los sabem que ella é uma d~quella.s 
que tem a se11 cargo um dos ramos mais im
portancia da publica administração; e que, além 
âe se occupar do que diz respeito a justiça d11 
paiz, tem a seu c11idado o q11e toca aos negocios 
eeelesiasticos. Pelo que diz respeito á justiça do 
paiz, muitos na verdade são os seus affazeres, 
e, entre outros, poderei apresentar á casa, por 
exemplo, tres, que são de grande momento. 
Primeiramente, a secretaria da justiça tem a seu 
cargo a compilação dos diversos e differentes 
avisos do governo afim de se poder discriminar 
as opiniões muitas vezes encontradas que nelles 
apparecem ; compilação que, segundo estou in
formado, acha-se apenas concluída até o anuo de 
1838; depois ella tem a seu cuidado a matricula 
exacta de todos os membros da nossa magistra
tura, tanto vitahcia como temperaria; matricula 
que offerece á primeira vista o estado da conducta 
destes empregados, do tempo dos seus ser'Viços, 
das remoções qne têm tido, das licenças, etc., 
afim de que o governo possa, quando tiver de 
faoz:et nomeações de magistrados probos e \nt.el
ligomtes, conhecer os que estão nestas círcumstan
cias, e reparar as injusti~as que por acaso possão 
ter havido em taes nomeações pelas preterições 
aos accessos na mesma magistratura ; e .final
mente ella tem a se11 cargo a conta geral que em 
virtude de art. 12!:S do regulamento n. 120 de 
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31 de Fevereiro de 1842 deve ser aunualmente re
mettida, não só ao corpo legislativo, como aos 
juizes e tribunaes do paiz, a respeito do estado 
da administração da ju;;tiça criminal no imperio. 
Pelo que toca aos negocias ecclesinstico.s, são 
na ver<iade de grande peso os trabalhos de que 
se acha encarregada esta secretaria, como sejão 
os que dizem respeito á3 decisões dos concilios, 
dos breves, dos rescriptos apostolicos, consti· 
tuições <lcclesiasticas, monasticas, etc. Ora, à 
vista das razões que acabo de t~pór, sendo os 
ordenados dos empregados da secn:taria da justiça 
muito inferiores aos das ou~ras repartições, estou 
persuadido que a camara não deixara de approvar 
a minha emends, que os au~menta com gratifi
cações a esses empregados, afim de que, com este 
incentivo, elles se dediquem com mais interesse 
a trabalhos desta natureza. 

Agora passarei a justificar uma outra emenda 
que apresentei consi~nanl.lo a quantia de 1:210S, 
para o pa~amento do s ,J ldo do fallecido alferas 
Francisco Garcia de Souza Ramos, da província 
de Pernambuco. Sr. presidente, este official 
deixou de receber o seu soldo de 1827 até 1832: 
e havendo recorrido ao governo, por aviso de 8 
de Maio de 1844, mandou-se-lhe pagllr pelos 
fundos consignados A repartição da guerra pela 
resolução dd 18 de Outubro de 1B43. No tempo 
em que se mandou pagar a este ofiicial, se 
mandou pagar igualmente a mais dous; P.stes 
f<~rào pagos, entretanto que a viuva do alferes 
Garcia não o foi até hoje . Tendo baixado da 
secretaria da guerra um aviso, creio que em 12 
d~ Fevereiro deste auno, mandando voltar tcdos 
aqu&lles documentos, embora legali~ados e reco
nhecidos, que não se acbavãtl nominalmente 
declarados nessa resolução, e iato afim de que 
novamente fossem classificados para se pedir o 
respectivo credito, não vejo nenhuma razão para 
que ee demore este pagamento. Julgo que, de· 
vendo-se a este official, tendo-se-lhe reconhecido 
a divida e incluído no referido credito, nenhum 
inconveniente ha em que a camnra por uma 
emenda mande pagar á sua viuva, uma vez 
que a reparti~ão da guerra já reconheceu esta 
divida. 

Uma outra emenua apresentei consignando a 
quantia da 6:0006 para concerto do quartel do 
Ceará. Como se acha na casa o nobre ministro da 
guerra, eu peço a S. Ex. que se digoe attender 
Dão só ás razões que vou apresentar en1 favor 
deste minha emenda, como ás consideraçõe3 que 
tenho de fazer a respeito do estado a.ctual da 
minha pro-vincia. 

A mesma emenda que of!ereci é fundada não 
só no officio que tne foi dirigido pelo digno e 
honrado commandante do batalhão provisorio da 
província em resposta de um que lhe enderecei 
pedindo informações sobre o estado do corpo a 
seu commando, como mesmo no quadro que o 
Dobre ministro apresentou do estado das fortifi· 
cações e quarteis do imperio. S. Ex. pedio a 
quantia que julgou necessaría para a construcção 
de um novo edificio com accommodllções sufficientes, 
declarando que elle era de grande utilidade e 
precisão, pois que o actual quartel é pessimo e 
estt muito arruinado. Julgo pois que, á vista 
do que diz no seu relatorio o nobre ministro, 
desnecessario se faz ler á casa o que informa o 
major commandante do batalhão provisorio. Na 
verdade o qu9rtel do Ceará é um edidcio que 
se acha bastantemeote estragado; o seu telhado 
precisa ser de todo reformado, o ladrilb.o quasl 
que nio existe, as portas muitas não têm mais 
concerto, as paredes precisão de completo reparo 
e aa tarimbas estão em pesslmo estado; de ma
neira que aquelles que são dedicados ao serviço 
mais importante do pai2., aquelles que sacríticão 
suas vidas em defeza .da ordem publica, aquelles 
que na mesma província mantêm a tranquillidaáe 

e hntos serviços lêm prestado fóra della, achão
se n<~ estado o mai5_~eploravel, e vêrn-sA obrigados 
a d~ ttar- se em tarunbas totalmente arruinadas 
absorvando a bu•nidade do cnão e sendo molhado; 
sen1pre que chove I Este estado miseravel se vê 
do officio que aqui se acha e que tive a honra 
dd apresentar ao nobre minis•ro, que, exami· 
nando-o, me disse já t er tido estas informações. 
Quo é portanto nece;sario esta reedificação não 
h>~ duvida nenhuma ; a quantia que eu indico é 
pois para este fim, ella é tanto mais iodispensavel 
quando me informârão que tinha sido destinada 
para este objecto a de 1:000$, que é absoluta
mente insufiicíente. 
E~timo que S. Ex. me diga do lugaT em que 

se acha sentado que é sufliciente; e sendo assim, 
espero que a camara. não ponha duvida alguma 
em approvar a. minha emonda. 

Sr. presidente, por occasião de tratar do qu~rtel 
do Ceara, comquanto não esteja na casa o Exm_ 
mioistro da marinha, a cuja repartição pertence 
o que vou dizer, corntudo como se &ehtl pressnte 
o nobre ministro da guerra, eu peço a S. Ex. o 
favor de fazer eom que os menores que o go
verno tem mandado engajar no Ceará tenhão um 
tratamento melhor do que o quo até agora têm 
tid•J. Em consequencia da secca que teru assolado 
a minha infeliz província, as pessoas miseraveis 
vão entregar ao prtlsideote os seus filhinhos quasi 
nú3, e com a pelle muitas vezes pegada aos 
ossos, afim de recoberent a gratificação, que o 
governo dá por esses engajamentos, e assim re
mirem suas mais urgentes necessidadlós. Esses 
infelizes, porque o presidente não tem consignação 
alguma para lhes dar o que lhes é necessario 
para o seu transporte, são nesse estado mao· 
dados para bordo da embarcação de guerra surta 
no porto, e alli conservados para serem remet· 
tidas para aqui, vindo com essa mesma roupa 
immunda e rasgada com que seus pais os en· 
tregãrão. 

Isto é um facto de que todos nós que viemos 
no vapor Imperatri.o para tomarmos assento 
nesta. casa fómos testemunhas, tendo observado 
a maneira pouco humana com que esses desgra· 
çados erão tratados • apenas vinhão com a triste 
roupa no corpo, sobre o convez, expostos ll.s 
intemperies do tempo, e à noite deitados nelle 
dormião sem um cobertor ao menos que os 
abrigasse do frio I V. Ex., que tão dignamente 
pre11iJe esta casa, niio póde deixar de confirmar 
o que acabo de dizer: isto com efteito é des· 
humano I Eu referirei um facto que presenciei, e 
que me causou blstante dór : achava-me uma 
noite dormindo sobre um dos banccs do vapor, 
quando acordei ao t~om lamentavel de um desses 
infelizes que estavão deitados por baixo dos 
bancos em que me achava: u Ai I meu Deus 
(dizia elle com uma 'VOZ que cortava o coração), 
vou por aqui roto e esfarrapado, sem pai e longe 
da minha terra! 11 Eu reclamo do nobre ministro, 
uma vez que o da marinha uiio está presente, 
que lance as suas vistas sobre essa porção infeliz 
do cearenses, que só a secca os traria para o 
serviço da armada, e que faça com que se 
consigne alguma qu!lntia, 011 se dê ordem ao 
presidente da província pQra que vista esses mi· 
seraveis, compre-lhes cobertores; dê·Be·llles um 
tratamento mais bumaao, minorando-se a aua 
lastimosa condição. 

Outro objecto aobre que tenho de pedir a 
attenç4o do nobre ministro é relativamente ao 
est&do do fardamento doa aoldados de minha 
provincia. E11 tive a honra dtl apresentar a 
S. Ex. o mappa que aqui 'enho, e que o fui 
buscar á secretaria da guerra para trazel-o ao 
conhecimento da casa, e nella produzir o facto 
seguinte, afim de que eJle seja tomado na mais 
séria consideração. Os soldados de minha pro
víncia achão-se por pagar de 11ma grande :~>arte 
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de seus fardamentos de 1842 até 1844, e ·estão por 
pagar de todo o fardamento de 184ií até ago~a. 
Ora, eu não sei como é que estes indivíduos que 
tantos serviços têm prestado ao paiz se achem 
neste estado de nudez. 

!:>em querer fazer censura a nenhum dos go· 
vernos que têm dirigido a admínistmção do 
es~do, sem tllr tenção nenhuma de fazel·a ao 
nobre ministro da guerra, a quem presto o meu 
voto de confiança, por estar convencido de sua 
capacidade t' int~llig~ncia, e de que seus princípios 
politicos ::~ão o;s mesmos que sigo, não posso 
deixar comtudo de dizer que isto acontece talvez 
por se ter a provincia do Caará em pequena 
conta, e não se lhe dar aquella importancia e 
consideração que ella mence. 

Mas, senhores, é necess,lrio que olhemos para 
toda~ as províncias com igualdade ; a que não 
trateo1os umas melhor que outras. Eu reclamo 
pois de S. Ex. quo lance suas vistas sobre 
este objecto. E convém :lqui dizer que julgo 
conveniente tambem que se augmento a etapa dos 
soldados daqulllla província. S. Ex. sabe a 
grande carestia em que alli se acbão todos os 
F;eneros ; e sabe que com a pequena quantia de 
240 réis por dia não Re póde subsistir actual· 
mente no Ceará; quacdo este augmento não seja 
continuado para o futuro, ao menos antendo 
que eUe deve ser feito presentemente, -visto que 
os viveres estão allí por um preço extraordinario, 
e a calamidade 'tem tocado a todas as classes. 

Tendo, Sr. presidente, de tratar nesta occasião 
dos soccorros que têm ido para a minha província, 
V. Ex. me permittirã apresentar algumas consi· 
derações a este respeito. Antes porém disto, 
cumpre-me fazer um reparo a t~ma omissão que 
11pparece no discurso do meu nobre ar:~igo o Sr. 
Dr. Pompêo. O honrado deputado, tendo mos· 
trado a sua gratidão e a gratidão dcs cearenses 
para com os maranheuses, que tantos serviços 
têm prestado ao Ceará, no seu discurso não se 
acha isto : esta omissão não a posso attribuir 
senão, ou ao Sr. taehlgrapho no tomal-a, ou á 
typographia na occasiao d11 composição ; porque 
em verdade não podia e~quecer . nem ao meu 
nobre amigo nem a nenhum deputado pelo Ceará 
{apoiados), nem a nenhum eearense (apoiados), 
o tributar aos dignos e phílantropos marsnhenses 
o seu voto de gratidão pelos grandes serviços 
que prestãrão á nossa província, já em prom· 
ptidão da reme>sa dos genl!ros que nos erão 
necessaríos, e já no abrigo que derão e contínuão 
a immensas familiBs que pnra o Maranhão têm 
ido fora,:tidas (apoiados), aboletando-as em suas 
casas, dando-lhes meios para trabalharem, e 
emfl.m fazendo tudo quamto a humanidade re· 
clama neste caso. (Apoiados.) E aqui, Sr. pre
sidente, é do nosso restricto dever não esquecer, 
não deixar em silencio o nome do honrado 
presidente daquella província, do nosso digno e 
distincto collega o Sr. Dr. João José de Moura 
Magalhães (apoiados) ; os serviços que nos prestou 
estão gravados nos r.ossos corações (apoiados) ; 
estão gravados no coração de todos os cearenses 
(apoiados) : receba pois elle este fraco testemunho 
de nossa gratidão. 

Agora passando aos soccorros :tue se têm re
mettido para minha província, direi que não 
acho bom o methodo seguido nisto até este mo
mento. O governo tem remettido os ganeros para 
o Ceará quasl sempre c:om escala pela provlncia 
da .Parabyba e Rio Grande do Norte, de maneira 
que elles vão alli chegnr muito tatde, de ordi· 
natio com 50 a 60 dias de viagem, e muitas vezes 
em tal estado que se lanção fóra por estar podres: 
isto niio aconteceria porém se o governo os 
mandasse dlrectamente para a província, o qae 
não só jul~o necessario, como que vão em direi
tora aos d1versos portos que alli existem, temos 
por exemplo, além da capital, o Aracaty, que é 

por assim dizer a chave de todo o centro da 
província : rias Lavras, do Icó, da Serra do 
Pereira, d<> Crato, etc., vão aJli buscar os generos 
que l!iio necessarios, de maneira que, não b'tvendo 
naquella cidade um grande deposito de viveres 
para Sllpprir a falta que infaUive!mente ha de 
co!ltinuar até princ~pio _do ao no vindouro, não 
se1 como aqaelles nao hao de svffrer a calamidade 
por mais _tempo do que deverião soffrer. (Apoia· 
dos.) Alem deste oorto, outro exista na Gmnja 
pt~ra onde é de mister remettor porção de generos 
uiiu pequena para fazer um SE:lleiro onde as 
comarcas e povoações dos arredores se vão munir 
de viveres, que este anno, como já disse, não 
pode!l1 ~er tão abundantes que abasteção toda a 
prOVIOCla, 

Sr. presidente, na distribuição dos soccorros, 
ou antes direi,_ na distribuição das esmolas (porque 
outro nome nao lhes posso dar) que se tem feito 
na provincia, entendo que ee podia ter seguido 
um methodo mais util para o paiz. Em conse· 
quencía da grande secca que assolou o Ceará, 
agglomerou-se na sua capital uma porção extra· 
ordinaria de indivíduos, chegando até a dar-se 
eijmolas em um só dia a vinte mil e ttlntas 
pessoas I Isto aconteceu no dia em que embarcá· 
mos para a córte, e farão testemunhas os nobres 
deputados pelo Maranhão. (Apoiados.) Dessa 
immensa gente na capital que não tinha em que 
se occupar, e que vivia na ociosidade, originá· 
rão-se alguns males , como fossem furtos de 
plantações, morte de gado, etc. 

Isto porém creio que em grande parte se teria 
evitado se o grverno, mandando distribuir soe· 
carros por aquelles que não tinhão os meios 
necessarios de subsistencia, désse instrucções ao 
presidente para que elle sômente désse soccorros 
ás pessoas que absolutamense tivessem necessi· 
dada delles; aos cegos, aos :~leijados, aos velhos 
decrepitos, aos que de todo não pudessem traba
lhar : mas ~~oquelles indivíduos que estivessem no 
estado de prestar serviços se l.bes désse um 
salnrio para se os applícarem em obras ut~is 
á província: creio que assim se teria despendido 
melhor ae quantias que se têm dispendido, e é 
sobre isto que reclamo a attenção da governo . 

Igualmente reclamo a attenção do nobre n:inistro 
da Ruerra sobre um outro ponto, a respeito do 
qual jã tive de fallar em particular a S. Ex., e 
que agora julgo necessario trazer ll casa. Eu 
enLendo que o governo deve maodar para a minha 
província um corpo de tropa pelo menos de 300 
a 400 praças : isto é mui necessario e traz com
sigo grande conveníencia. 

As rendas da província se achão em um estado 
pessimo: a arrematação do gado nada rendeu, 
e consistindo nisto propriamente as nossas rendas, 
não ha meios de pagar aos J>Obres empregados 
publicas e à força policial. Eu não sei como 
esta força poded fazer o serviço sem haver os 
meios necessarios pa~a estar sempre paga. Man
dando-se para alli um corpo su:ffi.ciente que désse 
não só para policiar a capital, mas para mandar· 
se para os diversos pontos mais importantes os 
destacamentos que fossem necessaríos, poder-sa
bia disp,.nsar uma grande parte do corpo policial, 
e c••m isto gaoharião os interesses da Jlrovincia ; 
e tanto mais, Sr. presidente, quando infelizmente 
têm alli apparecído alguns assassinatos bastao
temente atrozes, por falta de forças naquelles 
lug~&?:es onde elles têm sido perpetrados. Esta 
falta provém de ter o governo dado ordem para 
qne se remettesse para as AlagOas e para a cõrte 
parte da tropa que alli se achava. 

O Sa. Mmrs:rao DA. GtrEBB4 dA um aparte que 
não ouvimos. 

O Sa. P.ut:PLON.&.:- Ell li na folha que publica 
o expediente da . presidencia que o presidente 
mandou retirar 100 praças para os lugares que 
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referi por ortlém do governo. Portanto eu p~ço 
ao nobre ministro que tome o que eu tenho d1to 
em sua consideração. 

Taes são, Sr. presidente, as observaçõe~ que 
p0r ora tinha a faz_er. nãc• ~ó .a respei~o do 
estado actual d<1 minha provwc1a, como p11ra 
sustentar as minhas emend"s que tive a honra 
de mandar á mesa. 

o Sr. sant:us Barreto (ministro da 
guer"ra )_:-Tratarei prim eiramente da.s emend<:S 
qne foruo mandad!ls á mesa, e que teto relaçao 
com o ministerio a meu cargo, e depois respon· 
derei a algumas observações feitas por alguns 
n\lbres deputados. 

A. emenda augment>~.ndo o ordenado dos ama· 
nuen'<es do hospital militar apresentada pela 
nobre commissão do orçamento da guerra, foi 
feíb a pedido meu, porquantrJ, tendo actualmente 
aquelles amanuen-;es o ordenado de 1448 unnuaes, 
itn po,;sivel e achar-se p •!SS08S habilitadas para 
exercer taes empregos com tão diminuto ordenado, 
o que certamente n ão acontecerá sendo alie elevudo 
a 300S como a commis,;ão propõe e eu aceito. 

Outra emen<.ia da mescoa commissão concedendo 
mais lO:OOOS para a compra je cavallos, tambP-m 
foi feita a pedido me11 ; esta quantia é necessaria 
para comprar-se 1.000 cav .. l!os p~ra montada do 
4• regime :~to de cavallari~ de linha. que vai ser 
creado na província do Rio Gra,1de do Sul, em 
conformidade ao art. 2o da lei de fixação de 
forças ulti1namente decretada. 

A emenda concedendo mais 400$ de ordenado 
ao pagador das tropas desta cõrte é igualmente 
justa ; porquanto, sendo o pagador removido do 
ar-senal de guerra para a actual pagadoria : foi· 
lhe conservado o mesmo ordenado que tinha, 
entretanto que a.ugmentou consideravlllmeote o 
seu trabalho e responsabilidade , despendendo 
para mais de dous mil contos annualmente; 
tambem aceito esta emenda da commissão. 

A emenda remettida ã mesa pelo Sr. deputado 
por Pernambuco, elevando a 800S o ordenildo do 
porteiro do archivo militar, que actualmente é de 
4SOS, persuado-me não poder ser approvada tal 
qual s~ acha. Comquanto o porteiro do archivo 
militar seja um empregado de consideração pelos 
seus longos s-erviços de 20 annos, sua reconhecida 
probidade e zelo. todavia nllo julgo conveniente 
que se deve a 8008 o seu ordenado, porém :oim 
a 600/J, e fundo-me para isto no que passo a 
expól' : -o ordenado do portlliro da aecretaria da 
guerra é de 800S ; o da pagadoria das tropa~ 6 
igualmente de SOOS ; o da escola milihr e arsenal 
de guerra é 600S; o do conselho supremo militar 
é de 5-!0S ; o da fabrica da polvora é de 5008 ; 
o do archivo militar, como já disse, de 4808, e 
o do llospital militar de 3008 ; não é portanto 
possível que seja tJ ordeuo~do do porteiro do 
archivo militar equiparado ao da secretaria da 
guerra e da pa~tadoria da guerra : convenho e 
mesmo julgo de justiça que elle seja igualado ao 
do porteiro da r,scola militar; peço portanto a:> 
nobre deputado que reforme neste sentido a sua 
em~nda para que eu a possa aceitar. 

Um nobre deputado pela província da Bahia, 
em uma das sessões passadas, fallando ácerca do 
collegio de artei mandado crear na cidade da 
Bahia, disse qutl o presidente daquella província 
tinha Rasto os 8:0008 votados para aquelle collegio 
em obras militares: primeifllmente direi que nio 
forão 8:000$, porém sim 4:0008 o" que furão votallos 
na lei do orçamento para aquelle fim~ e d1rei mais 
que estes 4·0008 existem intactos, nsaim como oa 
8:0008 que tambem forão votados para o estabele· 
cimento de outro igual collegio nesta cõrte. Eu aqui 
trazia uma demonstração das despezas com obras 
militares na Bahia, afim de mostrar ao nobre 
deputado que o presidente não podia gastar uma 
so~ma que lhe não fõra ciist(ibuida, nem elle 

jãmais o tem praticado ; porém como não está 
presente o Sr. deputado, limito-me tiO que fica 
dito. 

Da.rei agura a razão por que aittda não s•l 
acbào installauos os dous co\legios . E' obvio que 
antes de uma tal crea-;ão, comvém pr r: parar o 
local, !ormn~ar os regulam c, ntos, e designar as 
artes e o:!Iicws que devem ser ensinados, ten<l.o 
attenção aos mestres e_ outros empregados. Um 
dos meus antcccti sores tmha mandad o organi:;ar o 
r egulamento e procurava cumprir aqud le preceito 
da lei do orçamento: eu darei igual attenção a 
este objecto, que na verdade julgo importante ; 
ma< que não póde ser lev<.ldo a dfcito com tanta 
r3pid ez. 

Um ~r. depu_!.ado J?ela provincia de Ser~ipe 
na ultul4a s~ssao , discorrendo sobre variad <l s 
assumptos, teve a bondadrJ de dirigir·me expr~s
sões ua verdade muito \isongeiras, e que agrad eço 
como me cumpre ; tambem elle cbnmou a minha 
attenção para o deploravel estado em que ordioa 
riamento vêm para esta córte os r~crutas rem et
tidos das províncias do n•)rte. Disse elle na 
m11sma barca de vapor em que viera observára a 
nudez e mãos tratos que os machinistas da barca. 
derão aos recrutas, entretanto que se despendia 
208 pela passagem de cada recruta, etc. Não 
devo duvidar dos factos referidos pelo nobre depu
tado, porém devo declarar que meus antecessores 
tiVt)riio a este respeito todo o cuidado necessario, 
a ponto de marcarem sommas para o vestuario 
dos recrutas, afim de se evitar esse estado de 
nudez que o nobre deputado observou. Não é 
presumível q11e haja um brazileiro presidente de 
província que, a despeito de taes recommendações. 
co.nsi.nta que embarquem e sejão remettidos para 
esta côrte hom ens que se destioão para o serviço 
do exercito, em um estado tão deploravel, pos
tergados assim, além do proprio dever, os prin
cipias de humanidade. E11 entretanto tomarei em 
séria consideração as observaçõ~s do nobre depu
tado a este respeito . 

O nobre deputado pela provinc;ia do Ceará que 
acaba de fallar remetteu á mesa uma emenda 
pedindo 6:000$ para a reparação do quartel militar 
da capital de sua província: não duvidarei aceitar 
esb emenda, uàl) ob~tante se ter jã decretado 
alguma quantia, posto que limitada, para as obru 
militares em geral, sendo aquella concedida, mais 
promptamcnte s~rá reediticado aqu0lle quartel. 

Tambem julga conveniente o nobre deputado 
que no Ceará exista um batalhão permanentemente 
pelas razões que expendeu; cumpre-me portanto 
declarar que alli ba um batalhão provisorio de 
quatro companhias. · A proposito de batalhões 
provisorios, julgo dever dizer que muito convém 
acab,,r com estes corpos provisorios, que não têm 
lugar no quadro do exercito. São excrescencias 
militares e que muito complieão a. economia. 
e discipliwl do exercito. O meu nobre ante
cessor no minísterio da guerra bastantes esforços 
fez para acabar com taes corpos , porém muito 
pouco pôde conseguir a este respeito. O nobre 
deputado sabe perfeitamente que em razão de 
algumas C<)mmoções se têm creal.lo estes corpos, 
e que pela mesma l"azão têm sido destacadas 
muitas praças da guarda nacional com incalcu
la:vel dispendio dos dinheiros publicas e com 
pouco proveito do serviço. E' por este motivo 
que, continuando no pensamento de meu ante
cessor, tenho procurado levar a effdito a completa 
extincçio dos corpos provisllrios. 

Sabem os nobres deputados o que se tem a 
este rt~apeiLo passauo na provineia das Alagóas, 
qu<3 tem sido um sorvedouro Ge dinheiro. Eu 
fallo em presença de tres dignos presidentes d&
quella província, e que têm assento nesta cama.ra
Nestes ultimos tempos tem havido alli mais 
alguma regularidad" no que respeita ãs despezas. 
Appellemos p!ira o bom senso dos brazileir9a, e 
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que se convenção de que sem tranquillidade e 
ordem não pôde haver prosperidade e eco· 
nomia. , 

Tambem o nobre deputado f.;z algumas obser· 
VlÇÕ ds sobre o deploravel estado em que vêm 
para o arsenal de marinha desta córte os recrut~s 
das proYincias do norte, destinados ao servi~o da 
armada, observaçõe~ analogas às que fizera o 
nobre deputado de 8ergi(le a respeito dos recrutas 
para o exercito, e pos<o afiançar a esta camara 
que o meu nobre collega ministro da marinha 
tem a este respeito dado iguaes ordens ás que 
dera quando ministro da guerra em relação aos 
recrutas do exercito. Não duvido que os mestres 
dos transportes f11ltem avs seus deveres : porém 
não sondo o governo instruido de semelhantes 
procedimentos, não podia dar as convenienLes 
providencias a re,;peito, como presentemente, que 
se acha instruido pelo testemunho de dous dignos 
representantes du nação. 

Igualmenie pede o nobre deputado nesta sua 
emenda (li!) que se decrete na actual lei que se 
discute o pagamento a este official do que se lhe 
deve, e que tem cabido em exercici us findo : 
permitta-me porém o nobre deputado que lhe 
declare qn'l não me parece curial o meio que 
propõe para este pagamento. Eu não posso 
conceder a esse official mais direit'JS que a t•)dos 
os demais brazileiros em identicas circumstancias. 
Não se poderia com justiça taxar de patronato 
uma tal concl'saão? Não se achào em identicas 
circumstancias tantos outros indivitiuos ? Pedirei 
ao nobre deputado que retire esta sua emenda, 
prometendo-lhe que pedirei credito para o paga· 
mento desta e outras dividas analogas .•. 

O SR. PAMPl:.ONA:-0 credito não foi esgo-
tado. · 

O Sa. MrNIS'l'RO DA Gu&RRA:-Não posso ne~te 
momento afiançar ao nobre deputado se o l'redito 
não foi esgotaüo. O nobre deputado sabe o que 
são exercícios tiodos, este flag~llo de muitos e 
inexg<~tavel mina d.~ outro~;; tristoJ e funesto l'!fl:eito 
de nossos desvarios, dessas terríveis commoções 
que têm· nos trazido ao dt>ploravel estado de fi· 
nanças em que nos achamos, 

Aqui está urna cm~nJa (Ul que augmenta os 
vr,ncimentoa dos otticiaes ua>< secretarias de estado. 
Nada mais dt~no •ie considcrttçii.o do. que o 
principio de igualdnde que clla estalldece: porém 
como eu rP.jeito a outra t1mcn<la a que est1 se 
refere, r11jeito tatnbenl ~et•l. Persuado-me que os 
officiaes da secretaria da justiça silo d<Js que 
mP.lhor aquiuhoadul\ se nchào a respeito de 
emolumento!!: talvê!Z ni\o mo engo.ne se disser que 
os St~us emolumento" cllegão a dous t erços de seus 
ordenados. Senhores. eu não jul;to conveniente 
este meio de augmentar vencimento:> ern g~ral. Os 
ministros de estado devem vel~r pela. boa sorte 
dos emoreg'ldos de suas repartições ; a elles 
incumbe' propór .••s melhoramentos que jtllgarem 
convenientes, faze11do isto pnr meio o.ie resoluções 
separa.las da 1~1 do orçamento, que, sendo co~
venientemente discutidas, se chegue .ao conhect
mento pleno da conveniencia e justiça da medida 
que se adoptar. NLlte o nobre deputado que fez 
esta emenda qual o alcance della, se11do seis as 
secretariss de estado, e além dellas outra~ es
tações com iguaes direitos. 

Tambem rogo ao nobre deputado por Pernam
buco que mandou esta emenda (l~J • pedindo 
10 OOOS para o concerto do quartel mllit·•r de 
Olinda. que a retire pordesnecessana. O p;overno 
lla de attt>nder a esstl concerto independentemeute 
deste augmento de credito. 

Não sei se haverá ainda mais alguma emenda, 
e se s~rão necessarios mais algun~ esclarecimenLos 
de minha parte. 

o Sr. Souza Franco: - Era de ~ror 011 que 
me virão tomar a palavra, -e me fazer inscrever 

contra o vrçamento, que eu o não iria atacar .em 
muitos pontos. São bem .conhecidos meus prin
cípios governistas, para que isto se pudesse 
esperar, e de facto a pouco eu tinha de me limitar. 
1\Ias ninguem, e nem eu mesmo poderia pensar 
que inscrevendo-mo contra, tivesse principal
manto de defender o nrço.mento. R~solveu-me a 
isso o discu'rso do nol)re deputado pelas A\agóas, 
que é filho da província J." Bilhia, e taes forão 
a~ opiniões que emittio que é contra ellas que 
vou defend,;r o orçamento. 

Nega-se o nobre de putad>.~ a votar pelo quan
tihtivo designado para o conselho de estado, e 
dá destíno di verso ao que se designa para a co
J,)nisação, e tão ínsustentaveis me parec~rão suas 
opiniões, qua sou levad•' a combatêl-as 

A respeito do conselho de estado pensa o nobre 
deputado quP., formado como está, são os con
selheiros simples officiaes de gabinete dos ministros 
a quem apenas se!vem de embaraço, ll quando 
se esperava conclusão diversa, ouvimos que o 
nobre deputado quereria elevar o conselho de 
estado á posição que elle julga muito mais 
importante. Se porém o conselho de estado 
organisado como está, isto é, sem nenhumas at· 
tribuições, no pensar do nobre deputado, ainda 
assim causa embaraços ao gabinete, a conse
quencia a dP.duzir é que o!l embaraços provém, 
não da natureza e importancia das attribuições, 
que não é nenhuma, po1·quA aliás serião os con
selheiros algnma cousa mais do ·que simples 
officiues de gabinete dos ministro:~, porém devem 
provir, ou de falta de intelligencia, ou de má 
vontade dos membros do eonSGlho de estado. De 
outra sorte se não podem explicar os embaraços 
a que se 111lude. A conclusão devia ser a extincção 
do conselho, ou a reforma de pessoal tão defei· 
tuoso. 

Apez11r disto, porém, quer o nobre deputado 
augmrntar as attribuições do conselho de estado, 
isto é, quer augmentar as forças á corporação 
que com as exígua!! que tem já serve de emba· 
raços ; à administração, e aliás vota contra o 
quantitativo que ~e lhe designa ll >ltur~tlmaute por· 
que, corporação qutJ tantos embaraços c11u,;a niio 
merece a retribaiçàn pecuniaria que se lhe quer 
votar. 

Eu não tenho por firo, Sr. pro~idenle, defender 
o conselho de estado : eUe sA defdnde por si 
mesmo e por seu~ 11ctos. Minha intenção é só· 
menttl sustontar s justiça d11 retribuiç<io que !16 
lhe vota, c dar ns razões que tenho para vot"r 
por esta verba do orç,1mento. 

Quero, além disso, fazor sentir que a org•mi· 
sação que se deu ao con~elbo de estado é sul!ten· 
tavel e ostà nos principies do governo r~presenta· 
tivo ; e que, pelo contrario, esse novo ideal que 
nos figurou o nobre d~putado muito a proposito 
imitaJo do conselho de estado de 1640, no reina:io 
de D. João IV, ê que estA fôra de todas as regras. 

E' para mim inconcebível a posição que to
maria na organisaçào política do imperio mais 
ess9 corpo político, elevadll ás honras de repre· 
sentante da nação. Seri:l por certo uma nova 
especie de monstro, que nem o proprio HorBCio 
poderia ~xactamente descrever. Quer o nobre 
deputado um con11elllo de estado que, munido de 
at\ribuíções mui amplas, fosse até o sustentador 
das liberdades publicas, a atalaia da nação, o 
fiscal dos actos do governo, cujas tendoncias 
anti-sociaes lhe competiria comprimir. 

Era preciso que nos dissesse o nobre deputado 
em nome de quem exerceria o conselho de estado 
esta importante attribuiçiio de fiscal da marcha 
da administracão, que nos governos represent11tivos 
só pertence á naçtio ou aos Mos delegados. Em 
nome da nnção por certo não é que o conselho de 
estado seria o fiscal superior dos actos do governo. 
Em seu nome proprio, menos ainda ; e resta apenas 
que o fosse em nome e por autorbação do impe· 
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rante ; e não é menos absurda que as primeiras 
estã ultima supposição. Creatura do governo, 
instituído para o colldjuvar com suas luzes e expe
rieocia, seria missão fóra de sua esphera essa de 
fisc~lisar actos que, se suppondo npprovados pelo· 
monarcba, porque aliás mudaria elle o gabinete, 
niio podem ser reprovados pelos mais agentes 
da administração. A admissão de outro corpo 
intermedio entre o imperante e o governo, que 
não seja a representação nacional, está tão fóra 
das regras de um governo administrativo, que 
não soffre exame. 

E com muita razão elton o n':lbre deputado o 
exemplo tirad~ da antiga monarchia pC>rtugueza. 
Só r.os governos absoluto~, em que é tudo á 
vontade do monarcha, e nada são os ministros 
senão simples referendarias de decretos, é que se 
póde admittir conselho de estado com attribuições 
tão amplas, que sua voz po~sa, nos casos de simples 
administração, ser superior à do gabinete. Nos 
governos represent>ttivos porém, em que os actos 
são julgados do ministro que os referendou, são 
elles t•S ordinarios conselheiros da coró:t, e é só 
com esta essencial condição que póde dar-se sua 
responsabilidade e a solidariedade do gabinete. 

Tenho alguma noticia do que existe a este 
respeito na lnglaterrR, na França e nos E-tados· 
Unidos, onde aliás não conheço a existencia do 
conselho de estado, e em todos el.les os ministros 
é que são os verdadeiros e ordinBrios conselheiros 
da corôa. Foi h;to o que estabeleceu a. lei de 18U 
entre nós, e com excepção de pequenas modifi· 
cações náo supponho que se lhe tenha a oppór. 
O nosso conselho de estado é, como na França, 
estabelecido para ajudar o gabinete com su 1s 
luzes e experiencia, na aupposição sempre que seus 
trabalhos estão nos principias da administração, 
e segundo ns vistas do ministro, que as não po· 
dendo sempre formular ouve a esse respeito o 
conselho de estado. Quando porém sahindo das 
regras ordinarias não se trata simplesmente da 
marcha administrativa do governo, porém tem o 
monarcha de decidir-se em um desses casos graves 
em que novo movimento se vai impõr á adminis
tração : nestes e em iguaes casos é que o conselho 
de estado toma o caracter de político ; mas note 
bem o nobre deputado que nunca se vem ells 
interpôr entre o monl\rcha e o gabinete e carregar 
com a responsabilidade que a este cabe. 

A respeito da coloni~açii:o, ainda menos razão 
tem o nobre deputado em sua im!)ugnação, e em 
querer que as quantias votadas para ella tenhiio 
aiverso destino. ( Lt a. emenda. ) Võ-se desta 
eme.nda ou artigo additivo propór o nobrtJ deputado 
que se appliquem a estradas as sobras da quantia 
que em ao no uuterior foi votada para a colonisaçào 
estrangeira, e ha mesmo que notar uesta proposta 
pelo lado em que ella contr11ria os principbs 
admittidos para a escripturaçào de exercícios. E' 
quantia votada para o exercicio de lfl-!5 a 18!6, 
e que não tendo sido applicada durante o anoo, 
caducou o credito; e é até incurial pedir agora 
a applicação d<:sses credit"s já. anuullados . Eu 
comprehenderia a prc•posta se ella tendesse sim
ple!;mente a reviver no anno financeiro a autori· 
sação annullada, fosse ella no todo ou sórnente 
em parte. Formulado como está o artigo, é até 
inadmissivel por ser contra principias adaptados 
na legislação do imperio. 

O que p"rém ha aindR de mais notavel sio 
as opiniões anti-.:olonisadoras, ou, direi melhor, 
o:; preconceitos contra a colonisaçào de que o 
nobre deputado se fez écho. Chamo-os antP.s 
preconceitos porque sãCJ tão infundados que lhe 
não posso conceder os fóro" de opinião, nen1 
lb'os póde dar a autoridade do nobre deputado. 
E se em verdade a colonisação, qual em outro 
tempo se entendia, podia excitar os preconceitos 
populares, qual ella agora se entende, no espírito 
da sciencia, e como a entendem os que têm muito 

trabalho sobre a materia, não se presta a excitar 
de frente a animosidade dos nacionaes, mesmo dos 
menos instruidos. 

Em outro tempo suppucha-se indispensavel á 
colonisaçiio a introducção no paiz de colonos tra· 
~idos á custa do estado, e sustentados por muito 
ten,po com favores taes que sua condição se 
tornava sobramodo preferível a dos nacionaes, 
cuja indisposição era então muito notavel. Hoje 
porém entende-se diversamente, e nos modernos 
principias de colonisação !avorece·se apenas ou 
se facilita a entrada do estrangeiro no paiz, e 
!)Ostos n olle não se lhe dão favores exclusivos, 
nã<l se lhe conce:lem terras gratuitas, não são sus
tentados por annos. Ficão no mesmo pé dos 
nacionaes, ou antes em pé muito desfavoravel, 
porque não coubecero de ordinarlo a língua do 
paiz a que vão, nem sempre lhes assenta bem o 
clima, e ignorão a natureza dos trabalhos e sua 
apropriada occasião. · 

Neste ponto de vista da sciencia, como se pôde 
o nobre deputado sustentar em seus principias 
contra P. colonisação? Dirá o nobre deputado 
que um paiz que não tem população não carece 
de augmental·a por necessidade de força e de 
poder para augmento de sua riqueza, e que o 
nosso não está neste caso ? Dirá que é possível 
o augmento da população sómente com a força 
dll que povóa o imperio, e que póde elle esperar 
o immenso tempo que seria indispensavel para 
este resultado' E se o não póde dizer, a 
que titulo se pôde o nobre deputado declarar 
contra a colomsação, tão indispensavel aliàs à 
prosperidade do imperio, como o reconhecem 
todo!! os que considerão ã materia com olhos 
desprevenidos e illustrados ? 

Ha talvez na inexecução da legislação do paiz 
e nas faltas de sua administração alguma cousa 
que possa dar lugar ás queixas da população ; 
n1as não ha o menor vislumbre de razão em 
alliar estas queixas com as que se pretende tirar 
da colonisação, e, pelo contrario, a colonisação é 
um dos mfl ios que ha de trazer em mais de um 
ponto melhoramentos á administração do paiz, 
e ha nenhum fundamento para as queixas contra 
ella. Aos que podem crer qu~ ·o estrangeiro in
troduzido no paiz lhes vem usurpar os meios 
e diminuir as occasiões de trabalhv não é difficil 
demonstrar que uma colooia qualquer, estabelecida 
em um lug~r, encarece os terrenos vizinhos, e 
portanto augmenta a riqueza desses brazHeiros 
que os possuem, que lhes augmenta os trabalhos 
augmentando o consumo de objectos, que nem 
todos ~ão produzidos n •l colonia, poréu1 sim 
pelos br ,IZileiros, especialmente dos lugares 
vizinhos, que lhes introduz novos aperf~içoamentos 
de que se aproveitào uos trabalhos artisticos e 
agrC>nomicos, e que finalmente na abertura e 
conservação de melhore,. caminhos, ex1gidos por 
população mais accr<~scida, ainda favorece os 
braZII •Ji ros que, vivendo nos lugtlres, erão até 
ahi obngados a se servirem de trilhos. 

São estas as considerações qqe se devem pôr 
presentes aos nossos concidadãos quandLl se trata 
da colonisação, e é da muito má.o gosto e peiores 
consequencias favorecer nelles esses preconceitos, 
g,ue só a faita de principio:'! podem desrulpar. 
Em tod•JS os casos, é dogma para os enteodedores, 
a colonisação, espeeia.lment!l a bem escolh\da, é 
vantajosa ao il'.llperio, é v11ntajosa a seus habi
tantes. 

Se porém fui lt~vado rla exactidão dos novos 
princípios de colonisação quo os adaptei, e é 
occasião da declarar que, se não conheço bem a 
-materia, não é porque me não tenha occupado 
muito com ella, porém porque me falta a precisa 
capacidade : não posso deixar de declarar que 
elltJs sotrrem alguma modificação na applicaçio 
aos diversos paizes . Elles suppoem o paiz a qua 
se vão applicar, preparad~ para receber os 
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colonos, e desejado por clles . Quando porém o 
não e~té., quando, como o .Brazil, não é ainda 
assaz desejado pelos estrangeiros industriosos 
e morJlieados, por esses quo desejão vir nelle 
estabelecer nsidcncia fixa e pern1anente, e dar
se a trabalhos regulares, então P, preciso fazer 
nas regras geraes as excepções que dirfl de 
passagem. 

E' regra, tem-se dito multas vezes, que, intro
duzidos os colonos no imperio, se lhee deixe a 
elles o procurar os tr:1balbos que prefirão, e se 
lhes não adiantem meios, nem concedão terrenos 
gratuitos. Mas isto suppõe um paiz em que o 
trabalho livre esteja admittido mesmo na agri
cultura, e em qu<J os colonos encontrem promptos 
meios de trabalho, e pessoas com quem se entendão 
e em quem confiem. SuJ>pôo portanto a coloní
saçào em vias, e o paiz já conhecido e desejado 
pelos estrangeiros, porque de outra sorte é preciso 
occorrer aos meios de o fazer conhecido e 
desejado. 

Por estas considerações eu admitto quo se 
possa ainda sustentar, ou antes que é ainda 
indi!<pensavel a creação de colonias em mais 
alguns pontos do imperio para onde se fação 
vir fami!ias estrangeiras que se accommodem a 
seu clima, as estabeleçào em terrenos ferteis e 
proximos a mercados, soccorriio com meioR de 
trabalho ou adiantamentos mesmo pecuniarios 
aos que os pre~isem, e sejão postas em pé de 
andamento e marcha regular. Temos contra 
.:stes estabelecimentos os abusos do pnssado, e 
de facto são sempre dispendiosos, pelos abusos 
do interesse individual, chamado a · dirigil-as. 
Mas emende-se o erro da dispersão antigamente 
u~ada dos colonos, da sua collocação fóra dos 
mercados, e ellss hão de necessariamente pros 
perar ; e uma VllZ que prosperem, teremos em 
cada um desses pontos ou províncias meio de as 
fazer desejadas pelos estrangeiros, e de terem 
estes abrigo certo, meios do trabalho, e todas 
as concl.ições precisas para não precisarem mais 
nada do que serem trazidos ao impArio. Grande 
numero virá por si mesmo, e trará capitaes, que 
tambern nil:o abundão no pa!z. 

E bem qull nel'<te processo se dê de !neto maior 
animação aos estrangeiros que aos naeionaes do 
paiz, não se nódo dahl tirar argumento contra a 
colorlisação, porque as razões que tornào precisa 
esta excepção á regra gel'al, e a crP.açiio de nucleo 
em que a colonl!lação se venha collocar, e dabi se 
estenda em todas as dirccc;ões, não se dão a res· 
peito dos naclonaes, a quem não í11.ltão terra.,, 
se as quizerem, nem os meios de lhes conhecer o 
modo de a~ trabalbAr. A nenhum respeit<', repito, 
se póde pôr objecções á colonisação, e descobrir 
n"lla outra cou~a que não sejão vantagens ao 
imperio e aos seus habitantes. 

Permittão-me ainda uma observação a respeito 
do emprego que o nobre deputado quer d~r aos 
dinheiros vatados para a colonisação. Destinados 
para estradas, sem designação dos lugares, e na 
supposíção de que podem estes meios chegar para 
muita~. a idéa não é adoptavel. Nas immens:•s 
necessidades que se soffrem neste ramo de s!lrviço, 
a quantia votada é um pingo de agua lançada em 
vasto pelago. Se a este eo1prego sa des1goasse 
applicaçiío certa e restricta, o db;tricto, por exem
plo, em que se fizessem as estradas, ainda a que8tão 
teria lado para ser sustentada e combatida ; UJas 
no va~o da proposta não se póde ter pretençào 
de a defender. 

Eu direi ao nobre deputado em geral que as 
estradas não se fazem, e menos se conservão 
oode se quer, e como se quer.: E' dellas, como a 
respeito das cidades e povoaçoes, que o concurso 
dos homens e circumatancins as formão, engran
decem e sustentão, e não é como que dado 
designar com antecedencia, que ella11 se formem 
antes neste que naquelle pnnto . ARsim é das 

TO:IIO U 

estradas : i; o concurso da população que as torna 
indispeosaveis, as faz abrir, e sobretudo· as sus· 
tenta, e insisto neste ponto, as sustenta, porque 
em clima como o do imperio, o abrir as estradas 
niio é tudo, o sustentai-as abertas e reparadas é 
talvez o princip~l. Ora, sustentar estradas transi
taveis so o póde o concurso dos vl.aj&nles e 
moradore~ vis10hos, e isto se dará quando houver 
abundancJa de população. quasi independente
mente de outros meios. E' pois fóra de principias 
esta applicação de fundos para estradas sem 
designação de lugares, sem attttnção a habitantes 
que as hajão de reparar e de viajores que dellas 
se sirvão, e é sobremodo insustentavel quando 
se di~tra~em esses fundõs do unico emprego, a 
cclomsaçno, que só pMe dar occasião e meios á 
abertura e conservação de boas estradas-

Votarei pois contra a emeada do nobre deputado, 
e vo~arei ainda em favor da do m .. u nobre amigo 
deputado por S. Paulo, para que se continue a 
presbção do quantitativo para a colonisaçã.o, 
porém com uma reetrlcção, e é que estes 200 
contos de réis votados o são exclusivamante para 
a colonisação, para soccorros ás colonias estabe
lecidas, que absolutamente o precisem, e que 
ficlio fóra das regras da applieação da~ sobras de 
umas VHbas p11.ra as despezas das outras. Com 
esta restricção não poderá haver duvida em votar 
para a colonisaçã.o 200, 400 ou mais contos de réis, 
que se forem gastos com ella e bem, tanto melhor 
para o paiz, e se o nã:o forem, como até agora tem 
acontecido com verbas iguaes, não irão en~~;rossar 
verbas de orçamento para que o corpo legisla~ivo 
destinou Qs fundos nece~sarios. 

Tenho agora de sustentar uma emenda apresen
tada na casa, que e a que faz o culto p~bllco 
estrpendiado p~ los cofres geraes do astado, e não 
occultsrei, que além da COI'Ivicção que tenho de 
sl'r esta despeza propriamente geral, sou tambem 
levado pelo receio da que seja supprimido, como 
já se propoz, o artign qu~ manda paRar algumas 
províncias os supprimentos que se lhes dev11m, e 
fiquem ellas sem meios de occorrer a suas 
despezas. 

Não posso, Sr. presidente, nem mesmo com
prt!hender a possibili~rtde de btll!l ·defender que as 
desp.ezas com o culto publico sejào provinciaes e 
não R<~raes ; e tenbo principalment'l de fazer 
observações sobro as opiniões do nobre deputada 
pelo Piauhy, que tendo defendido esta questão, 
nos deu depois em discussão posterior-razões em 
contrario. 

Os empregados ecclesiasticos são todos da no
meação do imperador pelo art. 102, ~ S• da 
constituição do ímperio, e n:lo estão hoje con
siderados provinciaes porque o governo imperial 
reivindicou o direito que Linha à su~ nomeação. 
Por este lado, e não se••do empregos provinciaes, 
porém sim geraes, não podem estar a cargo dos 
cofres das pro-vineias. (Apoiados.) 

Accresce que tendo a constituição do imperio 
no art. 5• declarado religião do estado a religião 
catholica, tornou indispensavel a sustentação do 
culto catholico pelos cvfres geraes, uniL'o meio 
de conservar direito intacto a resolução exclusiva 
das questões que na espllera do poder temporal 
póJe caber ao governo sem o partilhar com os 
poderes provineiaes. (Apoiados.) O resultado 
desta partilha ·pôde trazer e tem trazido diver
gencias que não são em nada favoraveis á 
sustentação Jo principio de uma rdigiào do· 
minante no e~tado. (Apoiadus.) 

O honrado deputado pelo Piauhy servia-se, 
para combater a idéa da sustentação do culto 
religioso pelCia cofres geraes, do exemplo de 
paizes em que a retribuição do culto está a cargo 
dos indivíduos, mas não prestou attenção a que 
em nenhum desses paizes ha religião do ealado, 
e que em ne .. hum delles domina a religião 
catbolica. 
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O Sa. SouzA liARTINs;-Em muitos. 
O SR. SouzA FRA.NCO:-Exemplo. 
O SR. SouzA M.a.RTINS:-Não me occurre, mas 

o ha na Allemanha. 
0 SR- SOUZA FRANCO:-Ell não tenho lembrança 

de paiz em q11e o culto seja assallariado pelos 
freguezes directamente, sendo a religião catholica 
a religião do paiz. Et~te facto dá-se nos paize~ 
protestantes, e tem lugar 4uando considerada a 
religião como simples sentimento, deixada ao 
juizo do individuo, tem elle plena liberdade na 
escolha da religião, no modo de lhe prestar 
culto, e é-lhe até hcuitado acreditar em parte 
de seus mysterios e dogmas, e pó•· de parte 
outros. Isto dá-se especialmente com os diver>!OS 
ramos da religião reformada, e então {, de toda 
a coherencla deixar aos indivíduos livre arbítrio 
na escolha de se11s sacerdotes, e incumbir lhes 
sua retribuição. 

Quando porém de sentimento é a religião 
elevada a principio, que, sem contrariar o vo
luntario do sentimento, o fixa e regula ; quando 
estes princípios fixos por uma série de annos 
tem por garante uma organisação fixa da igreja 
~aseada em categvrias recebidas (apoiados), então 
Já a sustentação do principio se não ·póde sujP.itar 
á bUJpla liberdade que a todos os respeitos se 
consente no systema de que fallei. (Apoiados.) 
Já entiio, e sooretudo quando é declarAda relígião 
do estado, é mais que indispensavel, que o poder 
geral reuna as attribuições da escolha c psgamento 
do clero, e nada deix:e ás autoridades locaes, 
salvo ll vêr se envolvido em ditliculdades de que 
se não poder sallir legalmente. (Apoiados.) Os 
factos vão demonstrando qu~J esta ingerencia 
local na divisão ecclesiastica, no estipendio do 
culto e em diversos objectos que llle di:~:em 
respeito são causa de questões de muita impor
tancia, q_ue é preciso evitar. E' para isso que eu 
voto para que o culto publico seja assalariado 
pelos cofres geraes como o fim de conservar á 
religião do estado o caracter de principio e de 
unidade que a distingue das outras (apoiados), 
e para e~ecução tla constituição do imperio no 
r6conhcclUlento de uma religião do estado. (Apoia
dos.) 

Não devo omittir que esta re::Jolução póJe 
trazer alg~ns inconvenientes ao thesouro ; porém 
cuu~pre _ev1tal-os, t1 em uma das proximas sessões 
ln<tlcare1 que urna commi8síio especial, exami
nando os orçamentos e balanços provinciaes, 
proponha ;tnt:~os Je oc~orrer ás despezas qutl se 
JUlgarem tnd!Sp<~nsaveis, alterando a divisão da 
renda. · 

O Sn.. SouzA MARTrNs:-Seria bom que apre·· 
senLasse antes um trabalh<l prompto. 

O S:n- SouzA ~llANCO' -Se o tivesse preparado, 
o fana; mas nao sem me servir das luz ~s do 
honra~o deputado, que seí que está preparado 
de mu1tos documentos, e creio que a cam11ra ha 
de aproveitar suas ·luzes. A divisão actual da 
renda favorece_ muito umas províncias e prejudica 
a outras, CUJOS serviços indispeosaveis não 
potlem ~er pagos, ·e é. necessario alt~ral-a. 

Perm~tta·se-me ainda que eu defeüda C•)ntra a 
supr~BS!lO propos~a o artigo que ~panda pagar á~ 
provmc1as o credtto que se lhes votou e não foi 
pago. Eu desejava ouvir aos honrados membros 
que a propuzerão os fundamento;; com que a 
sus~utão. ~ão se póde negar, á. vista da legis
laçao do pa1z, que é esta uma divida reconhecida, 
e que os cofres gera~s ~stão na restricta obrigação 
de a pagar aos provmctaes. O que restaria senão 
demoral-a, se os cofres gen~oes não tiv'lssem meios 
de a pagar, se os provinciaes o pudessem dispensar 
po~ algum tempo. Se porér:n eu wostrei a res· 
Ptllto do Parã que, com o deficit de mais de 
~00:000$, a província precisa absolutamente deste 

pagamento , se porém o r:nesmo demonstrou 
com toda a evidencia a re:>peito da província do 
Espírito Santo o honrado deputado por .Minas 
Geraes, como d'Jmorar este pagamento ? Alguns 
Srs. deputados podem ain~a tomar a palavra, e 
demonstrar o mesmo A respelt•) de suas províncias. 
E ~lltàu continuar . a negar-se a este pagamento, 
ser1a fazer COf!!~ o devedo~ !-bastado, que, reco
nh,.ceodo a d1v1da a prec1soes do credor se 
servi~se da sua posição para se furtar á. sati:of~ção 
do debito. 

_Eu atrevo-me a fazer esta comparação, porque, 
nao obstante os esforços do honrado deputado 
por Sergipe, eu continuo a crer com o nobre 
mintstro da fazenda que o grande inimigo, o 
deficit, está debellado. 

Direi agora duas palavras em favor do juizo dos 
feitos da fazenda, que tem sido censurado sem 
maior razão. Entendo porém que o principal das 
~ensuras ou seu todo se referião á instituição ; 

· mas o nobre deputado pelas Alagõas o dirigio 
mais directamente ao seu pessoal. Ao que me 
parece, não se tem comprehendido que, se a 
fixação da competencia do juizo em um só ponto 
central era de muit•' vantagem, ella não podia 
sem mais outras providencias supprir as vanta
fl:ens da proximidade á resideocia dos devedored. 
E não se danJo meios aos juizes dos feitos e 
thesourarias de lev,;,r a sua. acçiio a todas as 
extremidade• dos districtos do juizo, não era 
possível esperar que em to·Jas ellas fosse sua 
acção exerci.la com vigor e promptidão. Se se 
examinar a acçào do juizo dos feitos nas capi
taes e lugares proximo~, eu supponho que se 
achará que "' arrct:<ldação execut1va Cai muito 
melhorada ; nas extremidades dos distrietos são 
precisos meios, na falt•l dos quaes não é razoavel 
censurar os empragados do juiz. 

Quanto a essa quota que lhes foi votada, é 
questão que não vale muito o exame que se lhe 
faz. Os empregados do juizo dos ft~itos da fazen·ia 
supponho que não fazem disso questão de exis· 
tencia, e que eet.lerião da quota se lh'o exigissem ; 
mas, se a creação do juizo trouxe maior trabalho 
aos empregado>~, se esse t<>rnou justo o accretl
cinlo dos vencimentos. a questão se vem a reduzir 
a lhes dar um cAracter fixo ou. de porcenbgem. 
A que recebem dos llXeeutados à d6 longa data, 
a quG se :hes fix•>U por parte do tbesouro será 
preciso mostrar que um accrescimo de ordenado 
fixo seria preferi vel. 

Afinal tenho ainda de apresentar uma emenda 
mui simples, e que, o repito, a apresento, por
que não confio aitlda muito, nem na passagem do 
p;tgamento do culto para os cofrss geraes, nem na 
votaçiiiJ final do pagamento dos supprimentos ás 
províncias que têm direito a elles. 

Quando tomei posae a primeira vez da presi· 
dencia ..:lo Par:l, e tive a s;ttisfação de ver sutrQcada 
afinal a terrivel desordem que a afl'l.igia, lem
brai-me que era indispensavel chamar o espírito 
publico aos a:.elhoramentos materiaes e a trabalhos 
uteis. Vi então que havia mais de 30 annos que 
uma unica obra publica de mediana .:onsideração 
não se tinba feito na província, porque a abertura 
das estradas e vallas que bordão a cidade, ultima 
obra importanLe da província, é anterior ao meu 
nascimento, e feita pelo capitão-general conde dos 
Arcos. Entendi tambem que havia propria occa
sião de aproveitar os serviços de mais de 300 
presos que achei na:~ presigangas, e que pedià.l 
com-• grande alltvio vir Lrabalhar em terra, e 
ainda llles fiz dar pequena gratificação diaria. 

Emprehendi pois com subscripções a continuação 
do cà~s da marinha, qu.e se havia, nos primeiros 
annos da fuudaçào da cida -ie, trazido desde a 
igreja de Santo Antonio até o antigo Açoag11e ; 
e fui levad·.•, tanto pelo desejo de aformosear a 
cidade, como de .aproveitar terreno excellente 
que as agnas cobrião e alaga vão nas marés cheias, 
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e abrir uma. larga rua entre a cidade e o rio que 
a banh", de sorte que pudessE\ haver effectiva 
fiscalisaçào contra o contrab~ndo, que, para se 
exercer com facilidade, tinha a vantagem da en
trada das uguas até o i.nteri!ll' das habita<;õe::~ e 
armazeus editi~a~os sebre o rio, sem lugar para 
poderem ser Vtgtados do lado de t~rra. 

O nobre utinistro da guerra, que e.-tá presente 
na casa e conhece perfeitamt>.nte a cidade do Pará, 
ha J~ lembrar-se quanto era defeituo"a a ft·ente 
d<.~ rio, e ~u.nlto se prestav" ao contrabando. 
Poi:: sabe S. Ex. agora que foi isso evitado, que 
unJa longa rua foi lançada desdo em que parou 
o ultimo cáes até á ponte de p<:ldra em n1ais de 
300 braças, edificando-se alto e mui solido cáes 
de pedra de cantaria', e que en1 virtude disto 
se ~anhou muito terreno om que se vão edifi· 
cando bellos predios e se alargou sobre o rio 
a praça em frente da alfandcga, de que re
sultou dispo'lsar em parte a ponte de ma
deiras em qc.e regularmente se gastavão algumas 
som mas. 

E o que não é menos, a fiscalisação dos di
reitos se tornou tanto mais facil, que de então 
paru cá, duplicArão as rendas da prGvincia. Não 
quero attribuir simplesmente tão grande effeito 
a esta simples causa ; mu$ é verdade que em 
muito concorreu, embora tamb"m o tenhão· favo
recido muitas outra>! circumstancias, e especial
mente um pessoal da alfandega bem escolhido 
e dignamt.nte dirigido, mas a que o novo cáes 
e rua proporciono11 meios de melkor fiscali
sação. 

Este cães pois de que fallo, feito com um 
principio de subscripçâo e com quantitativo votado 
pela renda provincial, está concluído no todo 
até a ponto de pedra, como se vê da planta que 
apresento (o orador passa a planta. a alguns 
Srs. deputados) ; e facilitando a 11bertura de uma 
pequena dóca entre elle e a ponte de -pedra, dá 
abrigo ás canóas e accesso á ponte por este lado, 
que nté e4tão estava entulhado. E toda est!l des
peza, que orça por cerca de 70:00011, além de 8 
ou 10 de subscr1pção, tem sido fclita pelos cofres 
provinciaes, que comtudo não erão a isso obri
gado pela natureza da obra. 

Falta apenas a factura de um parapeito, que 
11levando o cães impeça a 11ntrada das aguas por 
cima delle nas grande$ cheias, o que já vai 
contribuindo para o estragar, porque na sabida 
ellas se intlllrão pelo cá~s e o atravessão ; e 
tambem servirá o parape1to para impedir em 
muitos pontos o desembarque especialmente de 
madeiras e pedra, que derrocão o cáes e o aca .... 
bllriào por desmoronar em algumas partes. Para 
esta obra não têm mais meios os .:ofres pro
vinciaes, qua, como disse, têm deficit de mais 
de .200:000S; e eu espero .Que os cofres geraes, 
que hs muitos annos aão votão quantia alguma 
para obras publicas que se tenbão realisado na 
província, e a quem mais directamente pertence 
esta como melhoramento do porto a farão concluir, 
votando o corpo legislativo a pequena quantia de 
10:00011, que julgo sufliciente, para já haver 
prompta a pedra neces<~aria. Neste sentido man
darei uma emenda. 

O Sa. P.&.KPLON.&.:-Se a .casa deseja votar, eu 
cedo aa palavra. 

O Sa. lo SECRETA.IUO :-Ha muitos :.;enhores 
inscritos. 

o Sr. Pa:m.p~ona:-Neste caso levarei pouco 
tempo. Apenas me levanto para dizer que se o 
Sr. ministroJ da guerra entende poder mandar 
pagar 1:21011 que cooaigno na minhll emenda para 
pagamento do alferes Francisco Garcia de Souza 
R'lmos, da província de Pernambuco. pelas quan
tias que já forào decretadas para este 1lm, retirarei 
a minha emenda. 

Quanto á <>Utra que offerecl a favor dos ofticiae& 

da secretaria d.1 justiça, entendo q11e ella deve 
plissar, porque não me parece que os ordenados que 
elles percebdm sejão sullicientes para compensar o 
trabalho que têm pelos serviços que ordinariamente 
prestào na secretaria, e por aqudtes serviços 
extraordinarios de qt:.e se achão quotidianau1ente 
sobrecarrega<los pela ID•Jsma repartição. Não vejo 
que se não posila n~ lei do orçameuto, uma vez 
.jUa se trata tambem do ministerio da justiça, 
offerecer emt!oda afim de elavar por gratificação 
os orl!en!ldos dos empregados. 

E' '•penas o que teobo a accrescentar ao qua 
disse ; não me estendo mais pelo d<Jsejo que vejo 
na casa de votar. 

O Sr. Vieira da Cunha.:-Acha-se sobre 
a mesa uma emenda consigna11do 20:0008 para 
a construcçlio da alfanliega da cidade do Rio 
Grande. Direi duas palavras sobre esta emenda. 

A camara sabe que o commercio · naque\la 
cidade tem augmentado consideravelmente, e que 
para alli se encaminhão embarcaçõe-s de diversos 
lugares, e me,;mo da Inglaterra. A casa. da 
alfanJega não é sufficiente para. nella se recolherem 
os generos que têm de ser despachados, e por 
isso o inspectt)t tetn·se vistr1 na necessidade de 
depositar estes generos em armazens pertencentes 
a particulares, e j6. se vê que isto é conlr~~orio á 
boa arrecaJação. Além disto, ali i existem em ser 
porções de materiaes que, se não fórem aprOVfli
tados, serão perdidos, porque ,\ maior parte está 
ao tempo, ou então tem de se a1optar o expediente 
de os mandar vender. Ora, se se adaptar este 
expediente, teremos de ver ·vendido por cinco 
aquillo que vale talvez dez. 

Eu tive a cautela de pedir ao iospector da 
alfandega uma relação dos materiaes que se aehão 
em ser: entro outros, exi~tem 331 vigas, gr(\nde 
porção de tijolos, ferragens, etc. Ora, sendo 
den:onstrado que .I pequena a altandega que está 
hoje construída paro. nella se recolherem os 
generos, lembrei-me que se consignas:~em 20:0008 
para a continuação desta obra, principalmente 
para que se não percão estes materiaes. 

o Sr. MeJrolle•:- Sr. presidente, eu pedi 
a .palavra para sustentar a enHinda que enviei i 
mesa, pedindo o au~mento de 4008 para a lmperil\l 
academia de medicina. Eata lnatltuição, que conta 
mais de 17 annos de exi11tencia, foi por espaço de 
12 annos mantida pelos unicos esforço~ doa s&ua 
membros, e comquanto 11. deape:ta que fherlo por 
10 annos fosse ue 8$ por mez por eada um, não 
houve membro que Cleixasse de co11slgnar esta 
somma por este espaço de tempo : dimlnulo-se 
em 48 , e ml\ia tarde pe.ssou a 2$ : depois 
que o corpo legislativo concedell-lhe 1:6008 para 
suas despezl\8, pagão b.oje 18 por mez e 50$ de 
entrada. 

Creio que se ignorão {)S serviços que esta 
corporação tem prestado ao paíz em diversas 
épocas, principalmente quafldo reinão epidemias. 

Tem sido sempre costume, quando reinão epi
demisa, principalmente longe do município da 
córte, o goverao enviar um medico, ao qual 
consigna uma di~~oria, por via de regra de 1211800, 
entretanto que a academia por muitas vezes 
envia membr<ls seus, que vão a suas proprias 
expensas ; nem ao menos a academia snppre esta 
despeza. 

A redacção do jornal, que é nm trabalho muito 
pesado, corre por todos. Certamente os qne se 
encarcegão de semelhante trabalho não tirão disso 
nenhuma especie de provt!lto. Além dist'l o 
governo frequentemente envia trabalhos 4 aca
demia, e assim outra:s autoridadE'& publicas, a 
academia emprega dinheiro para analyses chimicas 
e para diversos outro11 trAbalhos, de que necessita 
para entrar no conhecimento das diversas aub
stancias que analysa, e que continuamente se 
lhe aubmeUem. Emdm tem mil despezas que são 
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ã custa de seus membros, que não tirão disso 
nenhuma especifl de proveito, redundando todo 
tlle ent beneficio do paiz. Entendo pois que era 
de summa justiça que o corpo legistativo, atten· 
deodo aos sE:rviços que tem prestado no paiz a 
imperial academia de medicina por tão longo 
tempo, augmentasse de 400S a quantia consi· 
gnada. 

Julgo que, attendendo-se a estas despezas que 
a academL\ tem de fazer, principalmente na 
diffusão das luzes que ella procura derram:~r no 
paiz por intermedio do seu jornal, a camara 
póde approvar a emenria. Para o jornal, poucas 
pessoas concorrem, porque não é lido, geralmente 
fallando, senão por medic:>s, e o que elle proJuz 
não é suffi.ciente para se manter este periodico. 
E' costume enviar exemplares para todas as 
províncias, principalmente para as municipali· 
dades, para q11e ·os repartão pdos cirurgiões e 
medicas. 

Attendendo ás razões que acabo de expender, 
rogo á camara que haja de tomar em consideração 
a emenda que tive a honra de off<lrecer elevando a 
verba de 1:6008 a 2:0008000. 

O Sr. Rodrigues dos Sa.n-tos :-Q11ando 
escrevi duas emendas que mandei á mesa sobre 
colonísação, deixei de inutilisar duas outras, e 
por isso forão lidas e apoiadas. Como o meu 
pensamento se acha mais perft:itamente traduzido 
nestas ultimas emendas, peço licença p11ra retirar 
as primeiras. 

Consultada a camara, permitte qu~· o Sr. depu
tado retire as du:ls emendas. 

O Sr. carvalho de MendonQa:- Sr. 
presidente, mandei á mesa uma emenda consi
gnando a quantia de 10:000$ p!ira reparo e 
melhoramento das obras do quartel de artilharia 
de Olinda, na província de Pernambuco, e como 
o nobre ministro da guerra convém commigo na 
reedificação de taes obras que são da maior 
importancia e necessidade, compromettendo-se a 
providenciar sobre ellas, sem ser precisa a minha 
emenda, eu a retirarei, ficando bem convencido 
de que o mesmo nobre ministro, em quem sobre· 
maneira confio por seus talentos e patriotisma, 
depois de tantas providencias com que assaz é 
louvavelmente ha provado quanto pelo exercito se 
interessa, não deixará de lançar cuidadosas vistas 
sobre as !!ecessidades daquelle quartel. Mas para 
que se nao supponha que com a minha emenda 
pretendi innovações, collocando sem razão alguma 
o corpo de artilharia em Olínda, me permittirl\ 
a camara que faça algumas reflexões ao nobre 
ministro. 

Foi por não haver um quartel para corpos 
daquella arma, na provincia de Pernambuco 
onde se pôde dizer que nenhum ha para trop~ 
alguma, que eu jà tive a honra de apresentar á 
casa em 1841 uma semelhante, qu~ndo se discutia 
a lei· do orçamento da guerra para aquelle anno 
~ reconhecendo o corpo legislativo e o governo 
quanto tal medida convinha, foi ellá decretada 
e san~cionada e todos virão na consignação das 
quaut1as marcadas para Pernambuco menci•mados. 

·os 10:000~ ; mas não· sei pQf que fatalidade não 
foi a lei exe«?uta~a nesta parte, nem que fim se 
deu a este dmbe1ro ; o .que sei é que até hoje 
esta a provi1lcia privada de· um melhoramento 
que devia terminar as continuas mudanças que têrn 
so1frido os corpos de aTlilharia alli estacic>nados, 
aquartelando--se até em c:asas alugadas. 

Naquella cidade sempre se conservo11 a força 
desta arma, e nessas épocas o regimento de 
artilharia que alli estava mereceu sempre do 
JlOVerno os maiores elogios, e na verdade nada 
tinha a invejar de outros, nem mesmo dos mais 
disciplinado• da Europa; além disto, é bem 
sabido· que, sempre que se conservão as troJ?as 
retiradas do tumulto das capit.aes, adquirem ellas 

mais rigorosa disciplina, offerecem maiores ga· 
rantias á ordem publica. 

Todo o meu fito é o bem-estar de um corpo 
que, por sua irnportancia e necessidade na defesa 
do paiz, merece toda a consideração nos arranjos 
que neeessita e lhe são devidas , e a posição 
daquella cidade, rele.tiva ã capital, bastaria para 
se estabelecer alli um quartel para mais de um 
batalhão, e talvez que por esta circumstancia os 
antig·'S governos conservassen1 naquelle ponto a 
força de artilharia, construindo para sua accoúl~ 
modação quarteis, armazens, fort\ns, baterias, 
espaldões, casas de guarda, de pri~õ~s etc., etc. 

Alli sempre hou"'e ex:ercicio pratico, par ter 
para isso todas as commodidades aquelle lugar, 
e o theorico por existir no· mesmo regimento o 
ensino de um curso de artilharia. Estes fortins e 
baterias tlrão empregados na· instrucção e serviço 
de todas as bocas de fogo com que se manobra 
em taes corpos, e coUtcados defronte de bar
retas na costas daquella cidade, defendem suas 
pacificas praias, todas susceptíveis de desem· 
barque. 

As demais cbras estão na verdade em abandono 
como os fortinfl; e algumas muito arruinadas 
como o quartel; pelo que exigem não pequenos 
reparos, e para os quaes se orçou a quantia de 
lO:OOOS, cujo orçamento deve existir na secretario. 
da guerrn. 

Não proseguirei, Sr. preside!) te, por isso que, 
confiando muito, como digo, no nobre ministro, 
espero se não esqueça de Pernambuco. 

O Sr. Ca:xn.pos Mello : -Sr. presidente, 
eu não costumo tomar muito tempo á camara ; 
entretanto vendo-a anciosa pOT votar, não sei se 
deverei ceder da palavra. Lembra-me porém que 
se a votação começar agora acabarã muito tarde. 
Por isso peço á camara que tenha mais um pouco 
de paciencia, e ouça algumas considerações que 
quero offerecer a;) Sr. ministro da guerra. 

Sr. presidente, tem-se fallado em colonisação: 
deixando por agora de emittir o meu voto ácarca 
della, eu quizera chamar a attençào do nobre mi· 
nistro da guerra sobre uma resolução offerecida á 
casa no anno passado, em que ae tratava de estabe· 
lecer nas m~&ttas de Jacuipe e Pane lias umll colo o ia 
militar. Ea entendo, Sr. presidente, que, tratando 
agora desta materill, faço um verdadeiro serviço 
ao paiz, não só ·porque creio que assim promovo 
a traDquillidade publica nPssa• lugares, tanto dt1 
Pernambuco como das Alagóas, que estio concho· 
gados às mattas da Jacuipe, como que vou por 
este meio poupar muitos contos da réi~ aos corres 
publicas. Nas mattas de Jacuipe tem-se con111· 
mido, talvez não seja exagerado dizer, milhares 
de coutos de réis , além de muito aan~11e ahi 
derramado. Eu mesmo retirei perto de 400 praças 
existentes no coração daquellaa mattas e sua1 
adjacencias, concorrendo ou fazendo com que 
assim se poupasse aos cofres publico:~ um par de 
centenas de contos. M11itos indivíduos, . porém, 
que habitavão uaquellas eircumferencias, não sai 
se por interesse ou se mesmo por verdadeiro 
temor, af!ligiriio-se demasiadamente com este pro
cedimento do governo da província ; mas eu, 
conhecendo o estado a que se achava reduzido 
Vicente de Paula, e que não havia nada a temer 
por parte delle, retirei as forças; mas retirando-as, 
não desconheci que é de mister conservar-se alli 
toda a vigilancia possível, e mesmo que· melhor 
fôra um destacamento composto de não muitas 
praças, collocado justamente no coração daquellas 
ml\ttas. Actualmente não o temos, porque não é 
necessario; mas porque actualmente não é neces
sario, não digo qud para o futuro o não possa ser. 

Ora, podendo acontecer que já com desertores, 
já .com escravos fugidos e jâ com criminosos, 
possa engrossar um pequeno numero de homens, 
que alli se acha colloc:ado 'em um ponto dado com 
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Vicente de Paula , eu aclinva conveniente per
guntar ao Sr. ministro da guerra ~e não devíamos 
tratar agora de votar uma quantia qualquer 
autorisand0 o governo para collocar a\li uma força, 
isto cl, dar COIIleço ahi a uma pequena colonia 
milrtar, não talvez tomando esta em todo o rigor 
da proposta offerecida pelo nobre ministro, o anno 
pro:x:imo passado então m'lmbro da commissão de 
marinha e guerra, rnlls autorisandn o governo 
para ter alli uma força 50 a 80 praças, e pata 
vender ou mesmo CO!lceder terras â:)uellas pessoas 
que as quizerem, afim de dar-se principio a uma 
povoação no lugar que fôr mais conveniente; 
porque, Sr. presiden t<~, desprezatmos este meio'! 
Não se tratando agora disto, é muito natural 
que daqui a algum tempo o governo se veja outra 
vez na necessidade de mandar para alli uma força 
maior de 150 ou 200 praças, Cllnforme a necessidade 
o exigir: não poderá ser menos, porque as mattas 
são muit.o extensas; os criminosos que alli se 
achão podem fazer qualquer a~salto, e as forças 
existentes para se acaut~larem deveráõ sP.mpre 
existir em numero que imponha respeito ; mas 
isto importará grandes despezas que só alli é que 
se pôde bem calculnr. Eu quizera, pois, ouvir 
n este respeito a opinião do Sr. ministro da 
gur;rra •.•. 

O St>.. MrNr:;TRo DA. GuERRA:- Peço a palavra. 
O Sa. CAMPos MELLO:- ••• a ver se na actuali

dade é P•>S~ivel realisar·se o que acabo de dizer, 
porque então offerecerei uma emenda para que o 
governo fique desde jà autorisado com aquillo que 
entender que é mister afim de dar começo a essa 
colonia, para que não se veja daqui a um ou dous 
nnnos na necessidade, como já o disse, de mandar 
tropas em mllior numero. com grande dispendio de 
dinheiro e derramamento de mais sangue. 

Podemos aproveitar a occaaião que não póde Rer 
melhor: mande o governo escolher o ponto que fôr 
mais conveniente para fundação de uma povoação; 
colloque ahi um pequeno destacamento, mande 
demarcar algumas leguas de tc~rras, e conceda ou 
venda ás pessoas que nellas se qulzerem estabe
lecer, que eu afianço que em muito pouco· tempo 
estaráõ povoada~ grande parte dessas mattafl, e 
por esta meio nos veremos livres dos malfeitores 
que aa infestão, poupando-se ao thesouro muito 
dinheiro e ao paiz mais algumas vidas, 

Como as mattas são muito farteis, immedia
tamente os proprietarlos mais ricos daquelles 
contorno; para allí ~e dirigiráõ, e dando-se ao 
governo o direit:) de vendêl·as, em pouco tempo 
nos veremos livres desses SAlteadores que agora 
são em pequeno numero, ma11 que podem nos dar 
cuidado para o futuro. Esta medida é além disso 
altamente rolitica ; e eu creio não ser preciso 
desenvolver agora quaea são as razões por que 
entendo que na aetualidade e com muito maior 
urgencia devo reclamal-a. Passarei pois ao outro 
ob)ecto. 

O nobre ministro da guerra, tratando das 
tropas existentes nas . Alagóas, disse que em 
geral, e especialmente nas Alagôas, havia como· 
que uma anarchia ácerca da distribuição das 
forças que alli se achão. Creio que o Sr. ministro 
da guerra tem muita razão. Do systema actual
mente seguido de· se deslocarem forças. quero 
dizer, de ae retalhar um batalhão, mandando-se 
parte delle para uma província, parte para outra, 
e formando-se n'urn ponto dado um corpo de 
tropa composto de diversos contingentes ·de ba· 
talhões differentes, desse systema, digo, resulta 
precisamente, não sei se direi uma especie de 
anarchia, mas pelo menos de confasão. 

O Sa. :MINI~Tao DA Gos:au: - De desordem, 
falta de disciplina, falta de economia. 

O Sa. CUJPOs MELLo.:- Isto acontece logo que 
nio se colloca em um ponto um corpo compiato, 
se 6 preciso ahi ter ·essa força. Por exemplo, nas 

Alagóas, quando para alli se envia uma força 
não se tem mandado um batalhão completo, mas 
praças de corpos inteir>lment'l diversos. Dahi 
resulta, como acaba de dizer o Sr. ministro da 
guerra, falta de disciplina, falta de economia e 
muitos outros inconvenientes. Mas o Sr. ministro, 
para prevenir .. estes iuconv·~nient~s, creio que 
acaba de tomar ácerca das Alagóas uma medida 
sobre a qual eu quizera expô r a minha opinião. 
Creio QUe S. Ex. retirou ou mandou retirar o 
batalhão provisorio que alli existio. Ora, retirando· 
se este batalhãQ, talvPz que lá fiquem unicamente 
500 praças de tropa de linha. 

Eu entendo que nas Alflgóas d11ve sempre existir 
uma força nunca mennr de 800 praças. ou pelo 
m~no;; de 700, porquanto, ainda que essa pro
víncia esteja ern paz, não se póde dizer que alli 
não deve existir uma força capaz, de em quaes
quer circumstancias policial-a e manter a Ol'dem 
publica. Isto é o mais indispensavel quando se 
considera que a provincill das Alagôas confina 
com os sertões de Pernambuco. Mas alguns as
sassinatos têm de pouco havido nas Alagóas, e 
agor,1 mesmo acaba de ser espancado o promotor 
publico da comarca da Anadia, segundo sou 
informado. Isto quer dizer que o governo alli 
nunca deve ficar sem quasi força alguma. A 
comarca da Anadia é uma das que reclama muita 
attenção do governo da província, e muito mais 

· especialmente do governo imperial. Eu já tive 
occasião de pedir ao Sr. ministro da justiça que 
mandasse para alli um juiz de direito, removendo 
o actual para outro qualquer ponto do imperio. 
Eu t>edi com instancia esta providencia, não 
porque deixasse de reconhecer no actual juiz de 
direito dessa comarca um magistrado probo e 
honrado, mas porque, em consequencia àe des
ordens alli havidas, elle está em circumstancias 
de não poder absclutamente exercer mais o seu 
emprego naquelle ponto. Quando eu fui para aa 
Alagóas, lá não o achei, e mesmo me disse elle 
que nã~ podia servir ahi ; actualmente lá não 
está. Eu pedi a remoção deste empregado, que 
póde prestar, como disse, muitos bons serviços 
em outra parte. E' realmente, a falta de um 
magistrado da categoria de um juiz de direito 
d'uma comarca como é a da Anadia, onde tanta 
desordem tem ha~ido, onde tantos ass!lssinatos 
se têm commettido, é cousa muito grave e que 
demanda promptas medidas da parte do governo, 
a menos qu-e não se qu~irn ver ahi reproduzi· 
rem-se tantas acenas de horror. Ora, nestas 
circumstancias entendo que é de interesse publico 
conservar·se nas Alagoas uma força não menor 
de 800 praças. 

Peço portanto ao Sr. ministro da guerra que 
attenda para estas considerações que faço, não 
só relativas ás mattas de Jacuipe e Pauellas, 
como quanto ao numero Je tropa que julga indis-
pensavel haver na província das Alagóas. -

Farei agora, Sr. presidente, pequenas conside
rações sobre algumas verbas do orçamento. Eu 
fallo em occasião muito impropria ; a camara está 
cansada, é tarde; mas eu desejava, ainda- que 
muito resumidamente, não deixar· de emittir 
algumas considerações sobre differentes ·rubricas 
do orçamento que discutimos. 

Sr. presidente, manda-se, por exemplo, conti· 
nuar o credito de 20:000$ concedidos ao governo 
para eolonisação, e além disto o meu eollega por 
S. Paulo propõe mais 100:000$000. Qaem tem 
estudado um pouco quaes são os meios de CQ\O
nisar o paiz não pôde dispensar-se de perscrutar, 
de investigar e de querer saber q11al o modo, qual 
a maneira por que o go7erno empregará esse 
credito, e promoverA. a eolonisaçito em nosso 
palz. 

O governo é autorisado para gastar 300:0008 ; 
pergunto eu: - basta que a camara diga que dá 
ao governo esta autorisaçio para que tenhamos 
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eolonos tM~ como são reclamados pelo intere.;se 
publico? Eu entendo que de maneira a\~uma; 
este cr11dih pois ,; ã ,; ba&ta; só por si, indep:lD· 
dente de mais outras providdncias, é eJle , no 
meu entender, inteiramente inefficaz. s~ marchar·· 
mos deste moJo, nos hn de aco,ltucer o nue te:n 
!lcontecido até hoje, isto é, teren1os homêns 4uo 
·poderàõ ser tudo quant·l quiz•'rern, men os colonos 
.(apoiados) t teremos alguns t"ubalhadores, alguns 
b,•ns pais de f,lmil ia no meio P. Je mistura co:u 
muitos vadios. (Apoiados. ) Mas tal não é a 
j, tcnção da carnara; porém é o qucl justamente 
ha de sueceder. 

O que fez o governo com o cred ito de 200:00011 
votado no anno passado? Não sei ; nem mesmu 
o que pllll i a fazer . E11 entendo que a primeira 
c<>usa em que deviamos cuidar era autoris!lr o 
governo para vender t~rras, manda ndo prim ~ira
mente dema.rcal ·as, medil · as, dividil · as, e então 
dizer:-aqui tendes t t, rras assaz ferteis : nós vos 
garantimos o vosso direito de proprieàade e touo 
o !ructo de vosso trabalho. 

Ainda não é tudo, Sr. presidente; apezar de 
procedermo:; lJrimeirameute deste modo, ainda 
outra cousa é índispensavcl ; é sobretudo indis· 
Jlensavel que appareça d'entre nós esse espírito 
de agitação e desordem (apoiaà->s), porque nin
guem quer viver onde não coot :~ nem com a 
segurança da sua vida nem com a de seus bens: 
é preciso ainda mais: que C•>ntom corn os meios 
de poderem facilmente exportar os productos de 
seu trabalho; mas entr.; nós o que se vê f Só 
em um orçamento em que votamos tantas des
pezas, tan~o dinheiro, 70:0005 para o'uras publicas, 
pat"a estradas I Comi) havemos de ter esperança 
que venhão colonos para o nossu paiz ? N •>s 
lugares habita-los, as terras são caras, e quando 
não são caras, ha muitas ctuestões ácerca do 
dorninio, âcerca àe posses, etc. ; por tim ha difli· 
culdades em obter boas terras ; mas é isso uma 
das primeiras con·iiçõ~s para uma boS~ coloni
ssçlio: o c<>lono Hempre quer e deve querer 
trabalhar em lu~ar donde pos~a facilmer.te exportllr 
c•& seua productos. No Interior do paiz, se ha 
commodoa, 11e temos abundantes terrus, ni'io ha 
metas de commltoicaçiio, não temos e.;tradas, a 
lllém dl&t•l h$ falta de sogurançtl Individual e 
do propriedade. Ora, corno é qu~ astdm queremos 
que ve.lbâo c:olonoo~! Sb por':}ue antori~amos o 
Ji!OVerno para ga11tRr 200 ou 800:000$, para dar 
tllnto por cabeça de cada individuo quo fôr im· 
portado no lmperio, ó al\alm quo t<lrem<>s colonos? 
E' por ute met.o que bavem•'ll •le atttahir para 
o nosso palz a Mrrento da col,,ui>•ação ·?Peça pois 
o governo autorisaçilo para "ender terras, pi!ça 
um credito para mandar engenheiros babei~. 
medll·ns e demarcai-as; façamo' com qu<l no 
nosso paiz haja segurança de proprieda,le e vida ; 
abramos os meio:i de communicação; tenhamos 
boas fatra•ias ou canaes, portos, etc . , que então 
naturalmente os colonos hão de vir vindo, porque, 
se vão !)ara outras partes, não é porque o clima 
seja melhor, não é porque as terras sejão me· 
lbore5 que as nossas, mas por todas estas con
siderações, por todas as vantagens que encontrão 
em outras partes. 

Emquanto isto se não rea\har entre nós, podemos 
ir votando creditos e mais ereditoe ; ficaremos 
nisso ; podem vir individ11os para um ou outro 
interesse individual, para um ou outro ponto 
muito local ; mas colonisação para o paiz, não 
é por esta maneira certamente que a ha"emos de 
conseguir. · 

Um nobre deputRdo disse que era muito conve
niente que se estabelecesse mais regularidade na 
partida dos vapores que da~ui seguem para o 
norte. Eu acbo tambern muito convsniente que o 
governo tome este objecto na maior cortsideração, 
porque realmente cau11a demasiada anciedade nas 
provincias do norte a falta da chegada de um vapor 

naquelles dias que são esperados. Pas~ámos e~te 
anno algumas vezes 60 e 70 dias sem termos 
absolutamente :aoticia alguma da capitfll e do 
sul .l.J imperio : parec!a ·me que eramos nações 
d i,.ersa.;, int~iramente destacadas umas das outras, 
onde não h ~<via c;.~nhecimento ~<lgum do que ia 
pelo coração du imperio ! Isto é máo em todos os 
sentidos. ~ A.poiados . ) 

Tambem, :;r. presidente, cu devo daclarar que a 
c:~ mara nào pode rá votar por esse imposto <ie que 
t rato•.! o meu collega por S. P .-ulo, imposto que 
se paga pelos auimlles que €lltrão na capit(ll do 
irnper it>, ao tUenos emquanto niio fór dolmonstrado 
que é iaexacto o que a es te r espeít.1 elle referio. 
Ora, eeguramente calcular o iu~pusto na razão d<J 
~40 animaes , que entrão na capita l do imperio, é 
dnsconllec~r in: eiram<Jnte o que ha de real a este 
resp•lito, quanJo se aiz 'lue entrào annualmentol 
n:io meno.-; de l,bOO a 2,000 animaes talvez. Entre· 
tanto o qu~ acüntece é que as fraude s são empre
gadas em pouto grande e muito esca,daloso. Ora, 
se isto é ass im, por que razão ha de gcmel' 
S. Pc~ulo e outras provincí>ls de~aixo do peso 
enorme de um ímpüsto que não é estabeleci.io pf\ra 
utilidade publica, m;;s sim para utilidade unica· 
mcnt6 de meia duzia de traficantes? Portanto, 
Sr. presidtlnte, emquauto ,;e não mostrar que 
e.sto imposto é estabelecido em beneficio publico, 
emquanto n:1o se co:1testar o escandalo referido 
pelo meu uobre collega, não dev~mos votar por 
esta verba. 

Não sei a que commissão pertence a verba
academia das b elhs-artes ;-desejava saber para 
pedir-lhe que mandasst~ uma emenda afim de se 
consignar a quantia de tres contos de réis precisos 
para continuarmos a ter em Roma um ou dous 
discípulos desta scademia. 

O Sa. I\1.\cw.oo o& OLtvEIR.\:-Já se mando11 
agora. 

O Sa. O.un>os M&LLO:-Creio, Sr. presldente, 
que o gOV11rno deve dar seu assentimento a ~sta 
medida. 

No anno passado votou-~e uma emenda para 
que um dos discip•alos da nossa acadetnia de 
bellas-artes fo6se estudar ou aperfeiçoar -se em 
Roma, fican1o elle sujeito à academia france:~:a, 
para O tomar debaixo de SÚ88 ViStils. dirigil·O 
e fazer com que se upp\icasse. Em consequencia 
disto, mand•>u·se para alll am discípulo desta 
escola. Eu nada direi sobre as v~&ntll.gous que di ~ to 
devem resultar ao Braz i!, porque eUas são pa
tentes: accrescentarei ~;6mente que, tendo-se no 
anno pasudo mnndado um di>Scipulo ljet~sll nossa 
academia á R·>m·\. e hi\vendo-ae para isso 'lOt'ldo 
uma quantia, Rão se pôde este anno sem desar 
nosso omittil-a, quero dizer supprimil·a e fazer 
regressar estG moço. lrnitemo~ nisto ex~mplo de 
muitas nações. P<>rtugal, França, Napoles e outros 
estados da Allcmanha, Prussia, e especialmente a 
Baviera, mc&ndão para Roma seus filhos, e uma 
vez que já con~ignámos uma quuntía para este 
fim, uma vez que para lá já se mandou um de 
r.ossos patrícios, p11re.ce-me que devemos continuar 
a votar esta despeza: o contrario é mostrarmos 
perante o estrangeiro muita inconsistencia, muita 
leviandade. 

Por uma emenda que se acha sobre a mesa se 
manda pagar ás províncias todas as quotas que 
em outros differentes annos esta camara autcrisou 
o governo para mandar applicar ás suas necessi
dades. Eu ach 'l máo q11e votemos consignações 
para sel'em app\ic11.das ás necessidades de uma 
provincia qualquel', e que entretanto aejiio des
viadas do seu verdadeiro deatino. Uma vez qne a 
carnara se convence da necessidade de dar supprt.· 
mento a urna proviocia. e o da, entendo que este 
supprilneato deve sem demora ser-lhe applicado, 
porque da pratica contraria segnem·s~ ou podem -se 
sllguir grandes males. 
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Eu, Sr. presidente, que muito lamento que 

eUas não tanhão sido applicadas em te:npo com· 
petent~. perguntarei toduvia ao nobre autor dessa 
em~nda se elle saba a quantos contos se póde 
elevar a somm a dus consignações atrazadas, 
votadas e não applieadas 'f 

O Sa. MINISTRO D.&. GuERRA. :-A 400 perto de 
500:000fl000. 

O SR. CAMPOS MELLO :-Ora, perguntarei á ca
m:ua se ell:l tem calculado bem o resultado desta 
votação, e se estaremos actualmeute em circum
stancias de fazer esto~ pagamento de 400 a 500:00011 
durante o exercício desta lei? Não sei pois cumo 
a camara possa approvar uma tal 11menda, a 
menos qae o Sr . ministro da fazend,, não nos 
diga qaP. tem meios sufficientes para mandar pagar 
tudos esse~ atrazados. E11 desejarei que se mande 
pagar, se na actualidade se dão as mesmas ne
cessidades existentes quando ess:1s consignações 
foriio pedidas. Tudo isto é preciso que e:uminemos 
para não darmos um passo arriscado, para não 
votarmos causas que o governo talvez não possa 
satisfazer. 

.fia uma emenda suppressiva da quantia de 
40:000$ mandados applicar para seguranç11. da 
montanha da Babia. Eu direi unicamente que não 
duvidarei approvar qualquer quantia, -!0:0008, 
80 ou 11\ais, uma vez que se demonstre que esta 
somma é indispensavel, e quaes 011 meios que o 
governo tem á sua disposição para realisar tal 
obra, tendo bavido o competente plano e orçamento. 
Mas o que se tem dit•J aqui a. tal respeito Co.z 
com que eu suspenda inteiratntlnte o meu juizo 
ácerca da necessidade dessa. obra ; ent.:ndll 
pois que emquanto se não demostrar a necessid ·1de 
da quantia p~dida, não póJe ell• ser V<)tada. 

E11 tinha, Sr. presidentfl, tomado dilterentes 
apootamentvs acerca dc~ outro~ objectos e muitu 
emendas que 11e acb.ão . sobre a meA-, pedin•IO 
eonsigul\ções elevadas para diversa~ obras em 
difi'~r~nte~t províncias ; mas a catmara pareco 
ancio~a por votar. DllVO port11nto limitar-mo n 
dizer qua eu sou ttempre muito incltnado " vot•1r 
pela~ cousignoçõett que os nobres J•lpntadot~ po•h•m 
para suas respe.:ttv,,a pr~.~vlncln>~, porqua renlmumc 
é para lamentAr o abandono om quu 1111 no~Hn8 
c·>u~as V>iu por ahi. Pol' i~Ro, quando um •lt.!pUtt&do 
u~:st11 ca~a ergue n voz e npr•nlllllta uma emenda 
em ft~vor dll uma nece•sitin•IA publica do sua 
pr.,vmcia, tonho desejo:; de votl\r pela quautia 
petlidt\. Portint, Sr. preshltmte, quando se qu"r 
marclll\r com C••nllocimooto d~ cattsa, quanJo se 
qn11r qt\o o dinheiro 11eja applicado nquello eerviço 
pum que sa peda, r.:umpre então ll ••btlr alguma 
cous•l mais, isto é, a~ o governo ou se alguma 
companhia, ou mesmo se algum particular. qne 
se V•oi encarregar da obra., tenh11. já o:~ planos 
feito>~, qaae~ :~ào eUes, qual o orçamento e se 
tem qu~m os execute ; se, emfim, a quantia 
votada terá de ser applícada uuicamente no in
teresse publico po~ra que é exigida. 

Ora, eu quu vejo que a ex.p&riencía desgraça
damente me tetn mostrado q11e muítas consignações 
aqui votadas e pedidas para obras de interesse 
publico raras vezes são applicadas, e se são 
applicadas, 5ão mal applicadas . eu que vejo que 
o servic;o publico por conse:JUeacia sempre paJece, 
tenho, ~r. presidente, ese"rupulos de votar po~ 
estas consignações, sem precedencia de todas estas 
circumstancias que refiro, isto é. sem todos estes 
esclarecimentos. Por is:?.o limittr-me-bei a dizer 
que votarei sómente por aquellas emendas quo 
o governo nos declarar que <.levem passar e 
que as tomarã em consideração, porque de outra 
sorte inutil sera apprvval-as. Por isso eu pediria 
a qualquer do~ Srs. ministros que emittisse a 
sua opiuiiio áeerea de tantas consignações pedidas 
na lei que ora discutimos ; que nos declarasse 
se é ~ossivei leval-as a effeito, se é poseivel 

satisfazer a todas as necessidades que reelamão 
os nobres deputados que as têm apresentado. 
Se os nobres ministros aftirmarem qne as tomaràõ 
em con~ideração e que s~rão realisadlls, eu 
promptamente votarei por ~>lias com todo o prazer. 

Pede-se 70:0006 para obra~. publicas, canaes, 
po .. tes e estrad>IS I Isto é tnste certamente. E' 
tri~te que em um paiz )mo o nosso gastemos 
untcamente 70:000!1 em taes obra~ I Eu quizera 
saber quanto mais ou menos desta quantia se 
gasta em urna estrad:l que é da mais alta im· 
portancia para o paiz, quero fallar da estrada 
que desta capital. atravP.ssando a provincia de 
S. Paulo vai a Cuyauá. E' uma obra antiga, de 
um~ necessidade palpitan~e, q~e encurta pRra 
mats de 141) leguas de dtstancta, e quo ja está 
quasi toda transitavel. Entretanto esta estrada 
tão importante està, crdo eu. que, deixada de 
parte, está em esquecimento. Eu. quizera que me 
inform ~,;sem quanto estA adjudicado para l!sta 
obra de utilidade get·al, e se ê P•lssivel qne em 
breve tempo tenhamos prompta. 

Pãro aqui, Sr. presidente: tinha ainda muitos 
apontamentos, mas é tarde, e a camara está can
SRda. 

O Sr. Santo:~~ Barreto (ministro da 
guerra):- Direi al!(uma cousa ao nobre deputado 
para servir de esclarecimento a esta augusta 
camart1. ·rodos nós sabemos que na sessão do 
anno pass.1do !oi apresentada uma proposta do 
s:overno para a creação de colonias militares em 
J:icuipe e Panellas. e em quae~quer outros pontos; 
fui estl& proposta ás commiS$Ões dê Ct>nstituição, 
de marinha e guerra, de que eu tinha n honra de 
ser membro. A>~ comm.ssõ~s rbunidas derão o seu 
parecer, que existe sobre a mesa, o qual sendo, 
como deva ser, discutido, satisfarâ 0:1 de~ejos do 
nobre daputatlo ; é oo1·tauto eMcusado dizer que 
adopto " ldéat que ellll acaba de tlmittir, porque 
cllll ó de reconbocitla convaniencia nit'l só para 
ex;•urgar lltiilellou mattu dos Caeciuorosos que a~ 
iuCudltlo, cotao .parll cruar nellns um nuclt~o do 
populaçtio u industria agrícola. 

O nobre d~putado tambem lembrou a conve
nillnCIII do c~.~u~erv11r na província das Alngõas 
&lO pruça11 do 1• linha. Se bem mP. rec\)rdo, 
l'Xillto na pro>'IDCia <las Alagóas um batalhão pro
Vt~ori.o :ls Ulais de 300 pt·a.ça,;, exbt~ o l.)o botnlbiio 
do cu.c;.adorea de 1• linba com ilOO praças pouco mais 
ou menos, que e'll bravo deve ser levado ao seu 
ttstudo completo , por•tue ordens terminantes se 
têm expedido ao11 presidi!nte! das demais provín
cias do norte J)ara anvíarttm ás Alagóas os 
r!lcruttlit quo se !órmn apurando, e de facto assim 
se tem feito, exi11tem prt~ças de artilharia, etc. A' 
vista dist.), julgo que nas Alngó~s lla tropa sufti· 
ciente para os Iins desejado:;, atteoto o estado de 
trauquillidade da provinL:ia e as noticias de que 
Vicente de Ptlula se acha confinado no lugar 
denomínado-E~pinheiro •tu Espinho,- no centro 
das mattas, com 16 até 20 Cllmpanheiros seus. 
Uma parte destes esclareciruo;ntos me tem sido 
dada pelo mbsmo nobre deputado actual presidente 
das Alagôas. 

Não desejando eu conservar corpos provisorios, 
pOr·lUtl, já b11 pouco declarei, são puras ex.eres
cencias militares que convêm exttrpar, tenho 
expedido orJtla~ em conformidade ddos que já 
hllvião ><ido expedidas pelo meu honrado ante· 
cessar no mi:listerio, par~& que sej•• completado o 
bat11lhão G• do caçadore~. que llcará com mais da 
ôOO praças, e que flq11flm alli duu companhias de 
arttlharioA com 200 praç11s p •uco maia ou menos, 
a que se dissolva o batalhão provisorio, regres· 
s~tndo as praça~ d&lle para os corpos da que 
ub.irílo, entrrtndo assim as cousas em seu estado 
habitual e normal. Vê, pois, a camara que a 

. idéa do nobre deputado està inteiramente de 
accordo com o pensamento do governo e eom as 
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ordens que têm sido expedidas por mea antecessor 
e por mim. Ainda hontem escrevi ao viee-presi· 
dente da;; Alogóas neste mesmo sentida. 

O estado actual das tropas naquella província 
é pouco satisfactorio, pr.rquc têm sot!'rido muitas 
enfermidades, e mesmo privações de medicamentos 
e outros objectos a que vou 11ccorrer, mandando 
orgsmisar regularmente um bospitál, e tomando 
outras medidas que julgo. indispensaveis para o 
bem ser dos soldad<ls que alli se aehão. 

Senhores • eu tenho já emittido nesta cas!l a 
minha opinião a respeito do emprego de tropas 
de linha em comrooções populares. A guarda 
nacional é a competente para este objecto, e além 
del\a os corpos municipaes permanentEs. O exer
cito é destinado pllra repellír aggressões de 
inimigos • xternos, e eu não desejaria que elle se 
visse forçado a entrar em acçiio contra os revol
tosos internos, porque tornG.·Se mal visto e 
julgado, posto que in\ustamente, como um instru
mento de oppressào. Estes princípios me têm de ba 
muito convencido da conveniencia de descriminar 
os serviços privativos do exercito e da guarda 
nacional e corpos permanentes de policia. Se o 
exercito se occupar habitualmente na paciticaçã;> 
das províncias, satisfazendo-se ás reiteradas exi· 
genci.as dos presidentes, afim d~ evitar quaesquer 
perturbações, devem os nobres deputados convir 
que não são para tal fim sufticientes 15,000 pra'"as 
em estado ordinario , nem 20,000 em estado 
extraordinario. E' sabido que no Rio Grande se 
achào mais de 9,000 homens de tropa de linha e 
guardas nacionaes em destacamento, incluidas no 
numero dns 15,000 praças decretadas na lei vigente; 
se para cada provincia se mandar um bat~~olil<lO, 
como reclamâo t1ão só alguns presidentes, porém 
ainda alguns Sr~- deputad<:>s, é claro qu.e se deve 
augmentar consideravelmente a de~peza , exce
dendo-se á força fixada na respectiva lei, o que 
niio póde ter lugar , senão em círcumstancias 
extraordinarias e justi.tlcaveis. 

Felizmente, senhores, o estado do paiz induz a 
crer que nào haverá necessidade de tal au~mento. 
e que, melhor organi-:~'\da a guarJa llacwnal e 
com o auxílio dos corpos poLiciaes , se poded. 
evitar o emprego da tanta tro~a dA linha nas 
dilferent•lS provinci"s do impeno , ~xcapto na· 
quella~ que, , endo fronteiras a estados •1ue se 
acharem em estado de guerra , exigirem um tal 
emprego, aconselhado pela sã po!Jtica. 

Espero que o nobrt'l deputado 11e satlsfaç<õ com 
as explicações que acabo de dar. 

Fica u dtscu~são at.liado. 
Levanta-se a sessão ás 3 hor:\s Jo tarde. 

Sessão em~ 'f de .I olho 

PRESIDENCLA DO SR. MUNIZ TAVARES 

St7MMA.azo.-Expediente.-Negocios de Pernam
buco. Discurso do Sr. Lopes Netto.-Ordem ~o 
dia.- Te,..•:eira discussdo do orcamento . DI.S· 
cursos dos Srs. Penna, Rolland.a Cavalcanti, 
Pomplo, Rodrigues dos Santos, Toscano de 
Brito. Ence1·ramento da discussão. Adia· 
mento para: se votar na sessão seguinte. 

A's 10 horas e 3/4 da manhã abre-se a sessão, 
lê·se e approva-se a acta da antecedente. 

EXPEDl&NTE 

Um officio do Sr. ministro da marinha, pedindo 
lhe aeja ueaigudu <lia e ht.~ra para apreaen~r 
uma proposta. 

O sa. PJU:IIDEMT& deaigna amllnhã,ao meio dia. 
(JIU o111eio do t;r. mhuauo <la fazenlla, rellle\• 

tendo a relação das quantias em divida de exer
cícios lindos dos ministerios da justiça, guerra e 
fazenda, liquidadas aM esta data (7 de Julho\. A's 
cornmissões de orçamento. · 

Do mesmo ministro, transmittindo a demons
tração dos supprimentos feitos ás províncias desde 
1836-1837 até 18i2-18!3.A quem fez a requisição. 

Do lo secretario do senado, participando QUe, 
por officio do ministro e secretario de estado dos 
negocio~ do imperio, constou ao senadc que S. 
M. o Imperador consente na resolução appro· 
vando a pensão concedida ao capità•l de primeira 
linha do exercito Manoel Francil!co Alves.-Fica 
a camara inteirada. 

RAmette-se á commissão de commercio uma 
represent~ção dos Srs. D'Arcet e :pr~yfus, expondo 
as condiçoes com que se propoe a estabelecer 
um:~ fabrica-modelo de productos chimicos. 

A' eommissão de marinha e guorra um reque
rimento de D. Maria Alvares de Almeida e 

·Albuquerque. 
Ao Sr. presidente, para o tomar em eonsi· 

deração, o requerimento de D. Ho1nriq•1eta Emília 
Moreira de Figueiredo e D. Manoela Adelside 
Moreira, filhas legitimas do conselheiro Manoel 
Moreira de Figu.üredo . 

A' eommissào de fazeoda o requerimento de 
D.)mingos da Costa Silva. 

Não lla mais expediente. 
Entra etn discussão e é approvado sem debate 

o se~uinte parecer:· 
« Jo>ão Pereira d'\ Silva, soldado reformado do 

quinto batalhão de caçadores, allegando ter perdido 
ambas as pernas em combHle, pede a concessão 
de um escravo para mover o carro que o deve 
conduzir ás estnolas. A commi~SR<) de pensões 
e ordenado~, comquanto se conJóa da miseria 
a que se acba reduzido este servidor do ~atado, 
entende corntudo que esta camara nada póde 
deliberar a respeito, por se tratar de uma graça, 
e d i!pender esta da iniciativa do p;overno; e por 
isso, é a mesma commi!lsão de parecer que se 
defira ao suppliclnte- Q11e requeira a quem 
compete. 

a Paço da camarr~ dos deputados, lG de Julho 
de 18-W.-T. A. deAlvarenga.-M . .T. ValdetQI·o. 
-Peixoto de lJrito. ~> 

MEGOCIOS :JE PIJ:RN.Ullll'CO 

Coutlnúa a discu~siio do requerimento do Sr. 
Urbano, com o additamento do Sr . Ftlrraz. 

o ar. Lupo• Notto : -Sr. prr.sidente, 
quan.Jo me constoa o triampho completo q~e na 
província de Pernambuc.:~ o partido denommado 
-praieiro-acabava de alcançar na ultima el,ição 
de senadora<~, tive Jogo para rnim como causa 
certa que este crime seria punido com a maior 
severidade possível ; entendi que aqu~<lles que 
havião assegurado que nós não teriamos fo~2a 
necessaria para triumphar naquella luta hav1ao 
de procurar por todos os modos m&guar-nos a 
satisfação; que faziào acender nesta caga us 
fogueiras do santo officio para nos lançarem 
nellas. Já de antemão no senado um nobre 
seuador por Minas, que é conselheiro de esta:to, 
tinha levantado sua vtJz eloquente para dJzer 
que o presidente de Pernambuco havia empregado 
os meios mais ignobeis, que com esc,lrneo da 
moral tinha disposto lia quaolia de 25:00011 
decretada pela assembléa provincial para soecorro 
dos infeiiz~s habitantes do sertão, fiagellados. P!lla 
fome, para vencer a todo o cust~ as eltn~oe& 
nos collegivs da comarca da Boa Vista I T1nha 
affirmado esse nobre senador que IJ Sr . Arruda 
da c .. mara aah1ra com e11e diobeiro para comprar 
votos oaquelle collegio ; mas utlo ee lembrava 
f!ntão o nobre 11enador que tinha sido ministro 
de et\lado, ~ uevia coobecor 01 brios doa geooroaoa 
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pernambucano>!, que, mesmo no tempo (de triste 
recordação) em que elle se achou á testa dos 
neg<.>Cios publicos, e que tantas miserias se 
praticárão p•1r parte do governo em . todas as 
províncias do imperio para triumpho de se11s 
candidatos, os votos do>! pernambucanos de todos 
os partidos nunca forão coo1prados a dinheiro. 
('Muitos apoi.ados.) 

Um tal insulto, Sr. presidente, devia ser 
castigadl) na tribuna parlamentar; n1as, aguar
dando melhor oceasiao, esp&rando as provas mais 
convincentes para demonstrar ao monorcha e ao 
paiz inteiro a iniquidade com que os nossos 
adv'lrsarios assim sacriti.cão tudo parl\ ma(ear a 
nossa gloria, e accusar-nos de factos de que só 
elles são capazes (apoiados), não quiz então 
tomar a palavra a este respeito. Agora, Sr. 
presidente, que essas provas chegárão, felizmente 
posso diur que o nobre senador acreditou em 
infl)rmações muito inexactas, em informações ..•. 

O Sa. N. M.&.CH.\DO -Calumniosas. 
O Sa. LoP.Il:S N~::TTo:- .•.. muito calumniosas; 

que os amigos a quem elle se referio, e em cuj ,1s 
palavras jurou, trah1rão a confiança que nelles 
havia depositado. Ar1ui está, Sr. presidente, uma 
certidão que provt1. tudo quanto veuho de dizer, 
e qu~ na verdade deve fazer mudar de opinião 
o nobre senador que assim fallou, e o nobre 
deputado que nesta casa repetio as suas increpa
ções. 

« Em cumprimento do despacho supra do Illm. 
Sr. inspector, certifico que, revendo o livro de 
receita e despeza desta thesouraria, que serve 
no corrente anno, e mais assentos della, não 
consta que se tenha ainda despendido quantia 
alguma da quota marcada . na lei provincial 
n. 1-17 de 26 de Março do corrente nnno para 
soccorros publicas, existindo a dita quota toda 
por despender. O referi.do é verdade, e passo a 
presenttl, como esc1iviio d 1 receita e despeza desta 
ttlesouraria, na qual me assigao. 

a Tbesourararia das rendas provinciaes de 
p..,rnambuc<J, 26 de Junho de 1546.- João Ca· 
valcunti de Mello e Albuque,·que. • 

Dllste documento, a que não se póde recusar 
inteira Cé, vê-se não a injustiça da accusação 
feita a este respeito ao digno presidente de 
Parnambu~o, mas lambem desses indivíduos que, 
tendo-Ke votado exclusivamente ao descredito 
daquellc digno servidl)r do estado, tendo-se 
pruposto me.;mo a desacreditar-nos nesta casa, 
no senado e na imprensa, . não recuão diante 
de meio ulgum para chegarem a seus iuiquos 
fins. 

Mas Oi.ltras certidões ai!lda tenho, Sr. pre
sidente, para mostrar que o Sr. Arruda da 
Camara não levou quantia alguma para aqut~lla 
comarca. 

O Sa. L. G.\HA: -E!les bem sabem disto. 
O l:)a. L. NET"l'O : - u Etn cumprimento do 

despacho supra (lendo), certifico que o supplicante 
Dr. José .Franci~co de Arruda Camara, juiz de 
direit<J do crime da comarca da Boa Vista, 
nenhuma quantia recebeu de~ta thesouraria para 
ser por elle distribuída em a dita comarc~ ou 
outra qual,Iuer parte com a pobreza, não exis· 
tindo para esse fim ordtim alguma do Ex.n. Sr. 
presidente da província. E para constar ondtl 
convier pas~lli o presente, em que me assigno 
como escripturario, servindCJ de escrivão da re
ceita e despeza desta repartição. 

u Thesouraria das rendas provinciaes de Per
nambuco, 30 de Junho de 1816.-João Cavt~lcanti 
de Mello e Albuquerque. D 

Deste tbeor, Sr. presidente, são todu as ae
cusações feit>ts ao partado que teve a ousadia 
de quebrar o jugo afl"rontoao que um punhado 

Ttl:lolO 11 

de homens havia lançado á província de Per
nambuco ha perto de 10 annos. 

Mas, senhores, se eu contava que, como re
lapsos e impenitentes, fossemos todos aqui con
demnados às fogueiras ·de que fllllei, não esperava 
por certo que este sacrificio horroroso fl)sse 
presidido, fosse executado -pelo digno deputado pela 
Bahia ; as suas relações comnosco, a quem chamou 
amigos nessa occasião, suas relações com a pro
viocia, onde esteve sempre na melhor harmonia 
com as pessoas que formão hoje o nosso partido, 
os seus talentos distinctos e dignos por certo de 
uma causa muis justa (apoiados), tudo conspirava 
para que eu não receiasl!e que as calumnias 
grosseiras de que temos sid<J victimas aqui e 
na provincia tossem nesta casa repetidas por 
elle. 

A minha sorpreza, Sr. presidente, subio ao auge 
quando vi que o nobre deputado não sómente so 
tem prestado a repetir aqui essas accusações 
iuiquas, mas at& mostro11 um calor extraordinario, 
um enth11~iasmo repr~hensivel, permitta-se-me a 
expressão, um desejo muito positivo, e direi mesmo 
quasi que uoia especie de furor contra nós, 
contra seus amigos, contra seus collegas; cu>pio· 
nos na face as mais violentas injurias ; disse·nos, 
Sr. presidente, cousas que eu não quererei repetir 
á casa, mas que me parece que ainda se enxergão 
de alguma maneira na edicção correcta e emend~~oda 
que o Jornal do Commel"cio deu do eloquente 
discurso do nobre deputado. 

Ddsculpou-se o nobre àeputaJo com a posição 
quo occupava nesta cas>1 de membro da minoria ; 
disse que como tal era obrigado a defender seus 
amigos ausentes. Eu, Sr. presidente, niio . conto 
o nobre deputado em opposiçào ao governo ; o 
seu discurso, o santo furor com que defendAu 
o gabinete uetual nessa occasião, e nus quiz 
castigar por nos suppór atr~rrados a outras idéas 
que nii•l as da administração actual, prova (o que 
sabe o Brazil todo) que o nobre deputado não está 
na opposição, na minoria, e que por conse
quencia algum t~entimento estranho a esta con· 
sideração foi que o levou a tratar-nos da ma
neira desabrida JIOr que fomos por elle tra
tados. 

E já que o nobre deputado, considerando-se 
curador do~ ausentes, quiz tomar com tanto gosto 
uma causa destas, que ninguem deixaria de 
rejeitar, ha de me permattir que, por mim, pots 
tambem fui aggredido, e por nu,u:~ am1go~ e 
coll~>ga ' de Pdroambuco que forão graveo1en~ 
ofl"<lnJidos pelo nobre deputado, e pelo partido que 
reprt!sectamos nesta ca~a, e talvez mesmo por 
dignidade do paiz (al-'oiaàos), me proponh<l ares
ponJdr pont<> por ponto ao discur~o do nobre depu· 
tado. Stl alguma accusaçào me escapar, porque em
fim nem pude tom ar apontamentos na occasião (tal 
foi a indignaçà'> que de mim se apod,;rou quando 
ouvi as expressões, mais que muito veheme•õtos 
do nobre dllputadoj, nem conservar na memoria 
o seu longo discurso ; sa por ventura, digo, alguma 
de suas imputações não fór cabalmente respondida 
por mim, peço desde já ao nobre deputad.:~ que 
se digne de me advertir logo, porque trago do
cumentos autbenticos para responder a tudo quanto 
d1s~e o nobre dtlputado, para salvar e defender 
a minha propria dignidade, a dignidade dos meus 
amigos. dos meus co·religionarios, da provincia, 
Sr- presidente, que nos honrou com sua con
fiança. 

Sr. presidente, o nobre deputado, enc;~rregado 
na verdade de uma causa inju11t·•, impropria delle, 
cahio nas mais palmares contradicçõJs em quasi 
todos os pontos do discurso a que _me reporto. 
Principiou dizendo que o Sr. conselhearo Ch1chorro 
da Gama era, no conceito delle deputado, um 
magistradó . probo, intelligente, mas que como 
homem político era capaz de sacrificar tudo para 
fazer triumphar o seu partido. Eu peço ao Dl•bre 

27 
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deputado qne combine a .probidade !i~ um_ ma
gistrado qne tem encaneCidO na admr01straçao da 
justiça distributiva, cuj11 reputaç~o tem bases 
tão solid,.s, que, atravessando mtacta tant~s 
revolú•ões, pôde ainda agora merecer essa contissao 
do nobre deputado pela Bahia quando se pro
pnnha a fazer-lhe a mais desabrida gnerra. peço 
ao nobre deputt~do, digo, qutl reflrcta se um 
homem destes é capaz de sacrificar tu~o para 
fazer triumphar os interesses de um pRrtldo. 

Mas, Sr. presidente, que motivo teve o nobre 
deputado para fazer um juizo tão desfavoravel 
do digno administrador de Pernambuco ? Elle 
nol-o referio ; disse que foi por ter referen· 
dado •••• 

O Sa. FERRA.Z:-Seja mais leal, recorra ao meu 
discurso e veja o que eu disse. 

O 8a. LoPES NETTo:-Eu não quero fazer-lhe 
injustiça alguma; provoquei-o por differentes 
vezes nara uma discussão franca e leal : aqui 
estou na estacada prompto para repellil-o. Mas 
vejamos o seu discurso:-« Como homem particular 
é este o meu juizo : como homem politico direi á 
camara que é inteiramente par;;idista, qu9 multas 
vezes pôde sacrificar como tal e~til ou aquelle 
principio ao int<:1resse de seu partido.->> Aceito 
esta correccllo. Mas o nobre deputado entendeu 
que o facto de ter o 8r. Chichorro referendado o 
decreto a que me refiro era sufficiente para 
provar que o Sr. Chichorro podia sacritl.car 
principias .... 

O Sa. FERRA.Z:-Que decreto? 
O Sn. LoPES NETT0:-0 decreto da demissão 

do tutor. 
O Sa. FERRAZ: - Não fallei nisso, fallei na 

maneira por que elle se portou nesse tempo. 
O Sn. LoPES NETTO: -Bdm ; o nobre deputado 

vai de alguma maneira suavisando a minha ta· 
refa. 

O Sn. FERBAZ:-Não, o que eu desejo é que 
me entenda bem. 

O Sn. LoPES NETTO:-Mas, Sr. presidente, a 
que vinha o nobre deputado na occasiiio em que 
se tratt1 de julgar a eleição de senadores por 
Pernambuco, e se cuida de e:;colher dous candi· 
datos em uma lista em que o Sr. Cbíchorro da 
Gama é contemplado, lembrar esse decrP.to ? Para 
Que essa insinuação ? O nobre deputado, se 
queria desse bcto tir:1r illações contra a firmeza 
dos princípios do Sr. Chichorr(), devia vêr que 
os solidarios com o Sr. Cbichorro eriio toJos os 
memb1·os do g>1binete de então (apoiados), todos 
os membros d'' regencia trina (apoiarlo.r), os 
membros da camara dos deputados que appro· 
várão este facto (apoiados) •••. 

O Sn. M. DA. CoNnA.: -E do senado muitos. 
O Sn. LOPES NETTo: -Ora, Sr. presidente, 

quereria o nobre deputado tambem mostrar que 
todos esses indivíduos, alias tão resp~itaveis, 
tambem são capazes de sacrificar seus princípios 
ao interesse de seu partido ! Se quiz, permittirá 
que lhe declare que lança por terra os seus 
proprios ídolos, e cobre de larna aos proprios 
indivíduos a quem aqui na tribuna tem prodi· 
galisado os maiores elogios. 

Mas, Sr. presidente, se o nobre deputado en
tendeu que a lembrança desse facto podia de ai· 
guma maneira concorrer para que o Sr. Chichorro 
da Gama não tivesse a honra de ter assento no 
senado pela província de Pernambuco, devia re
cordar-se que tal insinuação não pôde preponderar 
no esplrito de quem ha de decidir essa questão, 
estando muito acima das mesquinhas paixões que 
nos tyranniaão. :Muito• apoiiJdos.) · 

O Sa. FERRA.%: - Outras couau peiores forio 
feitas e estão salvas. 

O Sa. LoP&s NETTo: - Vo11 a. essas causas 
peiores. 

Mas n que disse o uobre deputado ácerca do 
presidente de Pernambuco ? Disse que tinha g11sto 
todas as ruolas da machina social, que linha sal
tado por todas as regras da decencia, que tinha 
violentado a consciencia dos eleitores da pro
víncia para se fuzer eleger senador. Qnaes forão, 
Sr. president~>, os factos a que o nol.re deputado 
se refaria para basear uua Rceusação tão gr11ve 
feita . não só a uma província como a de Per
nambuco, cujos brios o nobre deput~do niio p~de 
deixar de conhecer, como a um drgno funcclo
nario publico, honrado e intelligante, como o 
nobre dej)utado descreveu o Sr. Cbichorro da 
Gama ? Estes factos forão: terem ficado na 
província de :Pernambuco até a época da eleição 
:lous memb.ros desta casa, os Srs. Affonso Fer· 
reira e Peixoto de Brito I I Isto é capaz de 
fazer rir ao proprio Heraclito I Se a presença 
de dons membros da casa na província de Per· 
namuuco, na época de u~a eleição, era su~· 
ciente para aterrar os ele1tores, p.:Jrque se nao 
lembrou o nobre deputado que o nobre bariio 
da Boa· Vista membro desh casa, h\ ficou 1 .. •• 

O Sa. FERRAz:-E' elle chefe de policia '! 
O Sa. Lops;s NETTo:-.••. porque não adverti o 

que o Sr. deputado Pedro Francisco de Paula 
Cavalcanti, vice· presidente da província, tambem 
lá ficou? .... 

O Sa. Fs:aaAz:-Está em exercício ? 
O Sa. LoPES NETTo: - ..• porque occultoa 

que o Sr. Alvaro Barbalho Uehóa Cavalcanti que 
tem assento nesta camara, e, como aquelles dous 
senhores, é magistrado na província, nella se 
deixou ficar t •.•. 

O Sa. FERRA.z:-Está na sua comarca ? Usa 
da autoridade t 

O Sa. LoPES Ns:TTo: -Eu estou disposto a 
não responder a apartes, porém devo dizer ao 
nobre deputado que, se entende que ~stes indi· 
viduos não podrão exercer a Influencia que elle 
attribue aos outros por não estarem no exercicio 
de seus empreg•>s, d~ve saber qne o Sr. Peixoto 
de Brito e o Sr. Alfonso Ferreira não estavão 
no exercício de seus empregos. 

O outro facto, sem duvida mais grave que 
este, que o nobre deputado trouxe para jus· 
titicar o seu juizo, foi ter ido para o collegio 
de Papaeaça e Boa-Vista um official chamado 
Pacheco I I Para o collegio d& Boa-Vrsta não foi 
por parte dos no11sos advt>rsarios o cadete Tbomé 
Fernandes Madeira, niio sómente com licença 
do commandante das armas, mas até com petre
chos bdllicos 'I' Q11e foi promover uma sedição 
naquelle lugar (apoiados), segundo consta de pa~
ticipações olliciaes do Sr. general An.iréa, presr
dente da Bahia ? ••• 

O Sn. F.s:aa.1.z :- Apresente documento. 
O Sa. LoPEs NETTO : - Posso asseverar ao 

nobre deputado que o Sr. Andréa officiou neste 
sentido ao presidente de Pernambuco, e consta-me 
que tambem ao governo imperial. 

O Sn. F.s:aBAz:- Apresente documento. 
O Sa. LoPES NETTo : - Apresente o nobre de

putado um aclditamento ao ~eu requerimento 
pedindo por cópia esse officio. 

O Sn. FERRAZ:- Peça o nobre deputado. 
O SB. LoP&s NETTO :-Pois bem, eu pedirei. 
Outro facto, tambem de summa gravidade, 

citou o nobre deputado para provar as violencias, 
os saerUlcios du regras da decencia, empregados 
na lut.a eleitor.ü pelo nobre presidente de Per· 
nambuco, e foi o ter ido u Sr. Luiz Duarte 
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Pereira para o eollcgio de lguarassú, onde votou 
com eleitores supplentes li I Par;t esse mesmo 
collegio e por mandado do partido opposto ao 
nosso não foi igualmente o actual commandante 
superior de Goyanna Francisco de Paul!l O~val: 
canti de Lacerda, que de mais a mais na<! e· 
eleitor e ahi se nprP.sentou com grande sequito, 
não se'i para gue? Um acto inaudito, apontado 
pelo nobre d;;putado pela Bah!a, foi ter o Sr. 
Ohichorro guardado em suas mao.> as actas par
ciaes •• . . 

O SR. FERRAz:- Escapou o do Sr. Arruda. 
O SR. LoPEs NETTO:- Lembra bem. O nobre 

deputado disse que o Sr. Arruda foi mandado da 
cidade para fazer a eleição na comarca da Boa
Vistll, Está completamente enganado o nobre 
deputudo ; o Sr. Atruda nãc;> estav.a de licen.ca 
na cidade quando em Abnl p~ox1mo pretento 
seguia para sua comar?a.; depois de su~ mo
lestia, entrou no e:x.erc1c1o de suas funcçoes de 
deputado provincial , e encerrada em fins de 
Março a respectiva s8ssão, foi tomar conta de 
seu emprego, de cujo exerc\cio não podi~ es!ar 
fóra sem otfensa da lei ; e que coroll~r1o t1ra 
dahi o nobre deputado contra o Sr. Chtc~o.rro 1 
Queria que o Sr. Cbichorro ordenasse ao Jlli:>: de 
direito da Boa Vista que não fosse desempenhar as 
funcções de seu cargo ? 

O Sa. FEaBA.z :-Não. 
O Sa. LoPEs NETTO :- Então para que trouxe 

o facto da ida do Sr. Arruda para a Boa-Vista'? 
Porém, Sr. presidente, dizia eu que um facto 

que pesou muito no animo do nobre deputado 
foi ter o presidente retido em seu poder as actas 
parciaes dos collegios, remettend<!·as à cama!a 
municipal sómente na vespera do d1a da apuraçao. 
Onde esta a immoralidade deste procedimento 1 
Quando queria o nobre deputado que o presidente 
mandasse para a e11mara munici~al essas act~s 'I 
Que iào ellas ll fazer antes do d1a da apuraçao 'P 
P6de o DObre deputado aOlrmar que o presidente 
tives~e de longo tempo todas ellas ~m sua mão 
para tlm pnrticular 't Tanto não pôde, que ~6 
depois de remetter para a camara as qna hav1a 
recebid<>, a acta parcial do collegio do Cabo lhe 
foi entregue por um negro descalço I Se o pre
sidente da provlncla é censuravel por nilo ter 
mandado as actaa para a. camara multo antes 
da apuraçlo, o que dirá o nobre deputa:lo de 
Reus co-relígronarlos do Cabo, que guardáriio em 
aau poder " acta para observarem oa reauU.ados 
da elei,,lo 7 

O Sa. FERR.\Z :-Aceito lato. 
O Sa. LoPE! N&TTo : - Faz bem, porque lhe 

dou de boa vontade. 
Outro facto, Sr. presidente, foi ter o Sr. Chi

chorro ordenado 11 camara municipal que não 
remettesse a lista sextupla directamente ao go
verno imperial. O que tem isto de irregnlar para 
ser estranhavel pelo nobre deputado ? Elle , 
sabendo que há ordem muito positiva do governo 
para que ce~tas autori.dade~ ent~ndão-~e com elle 
por intermed1o da pres1dencta, nao dev1a censur~r 
o presidente da próvincia por se ter em matena 
tão grave cingido a essas ordens. Porém e&te 
facto longe de accender as iras do nobre depu· 
tado: prova o zelo do governo provincial. em 
satisfazer és vistas do govern~ geral, prev~nl!ldo 
que a earoara municipal nao se eonst1tutsse 
arbitra deste negocio, retendo a apuração em 
seu poder para inandal-a quando lhe désse na 
Tontade ••• • 

O Sa. ~'BRBA.Z : - Prezou muito o interesse 
delta. 

o sa; LOPES NETTO ; - o interesse que tinha 
o Sr. Chichorro quando expedi o essa ordem era 
o que devia ter um empregado honrado, digno 

dele~ado do governo { Gpoiadot }, um homem 
tão honesto como o nobre deputado o descreveu. 
(Apoiados.) •.• 

O Sa. FxnRAZ :- Não quiz que se admittissem 
os votos que lhe erão contrarias. 

O Sn. LoPES NETTO : - Está completamente 
enganado ; o Sr. Chichorro da Gama ordenou 
que a camara do Recife apurasse em separado os 
votos do collegio de Páo-d'Alho, a que allude o 
nobre deputado. 

O SR. FERRAZ:- Não apurasse. 
O Ss. LoPEs NETTO :-Apurasse em separado, 

repito .... 
O Ss. FERRAZ :-O documento ? 

O Sa. LOPES NETTO:- •.•• que os tomasse ..• 
O SR. FERRAZ :- Isto é que é apurar em se· 

parado. 
O SR. LoPEs NETTO :-Peço ao nobre deputado 

que não me interrompa: que não me opprima 
com tantos aparte~;; sou n.:>vato nesta casa, tenh<> 
pouco uso da tribuna parlamentar, aterro ·me 
com qualquer aparte q•1e apparece, e sobretudo 
do nobre deputaJo •..• 

O SR. FERRAZ :-Não parece. 
· O Sa. LOPES NB·r'I'o :-0 Sr. Chichorro, sa· 

bendo que a acta desse pretendido coliegio era o 
resultado da reunião de uns poucos de homens, 
na maioria estranhos a elle, feita em casa do 
Sr. Lourenço Cavalcanti, fóra das vistas profanas 
do povo, sem intervenção de uma grande parte 
dos membros legitimas do collegio, quaes erão 
os eleitores da freguezia do Goitá, . ordenou i 
camara municipal que tomasse esses votos em 
separado para que o poder competente conhecesse 
da sua validade na occasião opportuna. Igual 
procedimento teve o Sr. Thomaz Xavier em 1844 
com o chamado collegio do Curicury, como consta 
do documento seguinte (U) : 

cr Considerando a representação que me dirl· 
girão o presidente e dous vereadores dessa camara . 
municipal, fazendo ver a inconveniencia de se 
misturarem na apuração dos votos para deputados 
ger11es a acta do collegio do Ouricury, de cuja 
veracidade existem muitas e di1ferentes razõea 
de duvidar, taes sito a de se ter elle reunido em 
lugar niio designado para c~llegio, niio ser pre
sidido por autoridade legitima, e niio haver 
apresontadu cópia autheut1ca da acta, extrahhla 
do livro competente pelo secretario da camara 
municipal, com outras formalidades exigidas no 
art. 9o, do cap. 5° das instrucçõea de 26 de 
M~trço de 1824.; solicitando ao meamo tempo 
houvesse eu de ioJicar qual o procedirncoto maia 
regular a semelbante respeito ; occorre-me dizer· 
lhes que, altPntaa as prenotadas irregularidades, 
que tambem forão trazida>~ ao couhel)imento da 
presidencia, deYe essa camara observar o mesmo 
que em caso identico tem sido praticado por 
outras, sem exorbitarem do circulo de sua com
petencia , e é apurarem em separado o dito 
collegio ; medida esta, que, sendo de méra 
precaução, serve de preservar a verdade da 
eleição, que é a mesma do governo representativo, 
facilitando o juizo definitivo da camara temporaria 
sobre a legitimidade do dito collegio. E' o que m11 
cumpre responder respeito á questão do collegio 
de Ouricury, deixando de pronunciar-me :quanto 
ao de Garaohuna, por se não duvidar de Fu
veracidade, versando só!Rente & duvida sobre 
qaal das duas mesas em que se elle dividia deva 
ser tido por maia legalmente reunida. Deua 
guarde a Vms. Palacio do governo de Pernambuco, 
3 de Dezembro de 1844.- Th.omtu Xat~ür Garcia 
de .Almeida.- Sra. presidente e vereadores da 
camara municipal de Reeife. • 

Esta medida, i.razida ao conhecimento da caaa, 
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não foi estranhada pelo nobre deputarlo nem por 
ninguem. O Sr. Thomaz Xavier, que tambem é 
jurista e c<'mo o n"bre deputado pela. Bahta, 
deve ~onnecer as attribuições dos presidentes 
de província, assentou que essa era a mane1ra 
mais regular de pro.:eder em semelhflnte caso; 
e pôde até citar e~ernpl:'s de _outras can:'aras m_u
nicipaes que, em tden_ticas ctrcumstanctas, asst~n 
procederão; corno, p01s, ú nobre deputado, depots 
de um acto d~>stes praticado por pessoa que lhe 
deve merecer inteira confiança a todos os respeitos, 
diz-nos aqui, com apparencias de convicção, que 
o Sr. Chichorro, obrando nos mesmos termos, 
praticou um acto inaudito? 

Sr. presidente, o nobre deputado, á ~xcepção 
destes factos, não apresentou nada mais contra 
o presidente de Pernambuco; se elles são suffi
cientes para sutorisar a conclusão destavoravel 
que o nobre deputado ousou tir'lr contra o Sr. 
Chichorro da Gama, decida-o a camara, decida-o 
o paiz Inteiro, perante quem faltamos. 

Mas o nobre deputado, apezar da sagacidade 
de que é dotado e do firme proposito em :tne 
estava de esmagar a reputa~ão do Sr. conselheiro 
Chichorro da Gama, não evitou uma contradicção 
palmar ~m que cahio, quando disse que elle ne
cessariamente, sendo candidato, havia de lançar
se nas vias dl\s transac~Õ•>s •••. 

O SR. FERRAZ :-Sendo candidato, não: que
rendo impõr uma chapa. 

0 SR. LOPES NETTO :- •.•• OU querendo impôr 
uma chapa, havia de lançar-se nas vias das 
transacçõfs para conseguir o seu fim •••. 

OS-a. FERRAZ:- São as mesma!'! palavras de 
que os nobres deputados se servirão em 43. 

O Sa. LoPES NETTO : - Mostrarei ao nobre 
deputado que o Chichorro da Gama não quiz 
lmpõr uma chapa nem tinha necessidnde disto : 
mas, antes de o fazer, cumpre-me observar-lhe 
que, se o Sr. Chlchorro lançou-se nas vias das 
transacções, enti'io não tinha neces~ldade de em
pregar a força para constranger O!'l eleitores a 
votar nos seus candidatos. Esta!'! accusaçõefl 
encontradaq, feitas pelo nobre .deput11do provilo 
o que todos nós sabemos, isto é, a deftciencia 
de fundam<lnto razoflvel com que elle lutava para 
conseguir o fim a qtte se tinha proposto, e dPS· 
emp~>nhar a tarefa, sem duvida muito desagra· 
davel •••• 

O SR. FERRAZ:- Muito honrosa, muito agra
davel. 

O SR. L. NETTo:- ... de que o nobre deputado 
se quiz Incumbir. Quaas foriio, Sr. prAsidente, 
os ~andldatoa apresentados pelo Sr. Chlchorro 
da Gamo, segundo diz o nobre deput•tdo? Forno 
aquellf.s mPsmos homens que antes do Sr. Chi
ch••rro da Gama ser encarregado da presidencia 
de Pernambuco, ftguravão na maxima par\e como 
candidatos em occasiõl"s semelhantes; e cnjas 
virtudes e serviços a província toda apreciava 
devidamente. (Apoiados.) Posso asseverar ao 
nobre dep••tado que o Sr. Chichorro da Gama 
não só não se apre~entou como candidato, não 
solicitou para si o voto de nenhum eleitor 
(apoiados). mas instou comnosco, com seus amigos, 
para que seu nome fosse tirado da nossa chapa 
(apoiados), e substituído pelo do digno deputado 
pela Bahia o Sr. conselheiro Ernesto Ferreira 
Franç'l. E~h intervenção benefica que o governo 
pôde exercer por via de seus amigos em favor 
de um ou outro cidadão, estou certo que o 
nobre deputado, que é muito versado nos princí
pios reguladores do systema representativo, não 
condemnarl\; o que se niio quer, Sr. oresidente, 
é que o governo abuse da força, do1 meios que 
a conatituiçio lhe faculta para gov6rnar o palz, 
afim de VIolentar a con1cieneta doi eleltor81 e 

conPtrangêl-os a eleger candidatos em que não 
confiil. 

O SR. FERRAZ:- Ap'liado I 
O SR. L. NETTO:- O que o nobre deputado 

não provou nem provará nunca, porque não é 
capaz dt~ o faz.;r, é que o Sr. Chichorro da Gama 
ti v esse commettido e,;ses abusos e delles neces
sitasse para ser proposto ao poder moders.dor 
pela p1·ovíucia de P.;rnarr,buco. (Apoiados.) Du· 
vida o nobre d··putado do que acabo de dizer? 
E•t lhe aprésento um documAnto qu~> não é de 
pessoa suspeit>\ de parcialidade ern favor do Sr. 
Chichorro: falto dd uma carta eseripta p~lo Sr. 
Antonio Joaquim de Mello, em 27 de Março de 
1846, que aqui tenho assignada por dle, e ua 
qual, recommend,lndo-se a um eleitor , diz o 
StlgUinte (!é) : 

'' O presidente Chichorro .••• empenha-se pela 
eleição do Ernesto a ponto de dizer que elle 
renuncia, mas qull elejão o Ernesto. Mas i;;to 
!õra o parti•io cobrir-se de lama duas vezes- não 
el~g~>ndo o Chichorro e elegendo a Ernesto, a qúem 
nada devemo5. No Chichorro voto de todo o meu 
coração. » 

Já vê pois o nobre deputado que o presidente, 
que assim gozava da in te ira confiança do partido 
dominante ua pruvincia, não precisava de lançar-se 
r.as vias immoraes das transacções, nem de abusar 
de sua autoridade para ale ançar os suffragios des&e 
partido. (Apoittdos.) 

Mas de que transacções o Sr. Chichorro lanç!lria 
mão para f,lzer triumphar a nossa chapa? Quando 
elle chegou á província, estavão feitas as eleiçÕPS 
primRrias, e já se tinha procedido á eleiç:io do 
fallecido Sr. Andrada Machado, senador por Per
nambuco ; em todos os collegios em que nesta 
eleição, realtsada sob a presidencia do Sr. Thomaz 
Xaviar, a chapa contraria prevaleceu, triumphárão 
tambem na ultima eleição os n ssos adversarios; 
e se tivesse havido transacção, outro teria sido 
o resultado, ao menos a re;;peito do Sr. Chi· 
chorro. 

Ora, se nem um só dos nossos candidatos foi 
votado nos eolleglos proprtamente guabirus, como 
consta das respectivas act·1s, nem appareceu da 
parte do presidente uma só concessão feita á 
gente do lado opposto, onde estão as transacções 
a. que se re(erio o nobre depu.ta.do? Q11er o nobre 
deputado saber " liberdade com que os seus ~o
religionarioR de Pernambuco procedêrno na ultima 
eleição do senadores ? Eu citarei um facto capaz 
de convencêl-o. No collegio do Cabo, dizem as 
setas, não sei se é verdade. reunirão·s~ 120 
eleitoreiJ, um dos qnaes era o barão da Boa· 
Vista, q11e obteve 119 votos, niio se11do conse
guintemente vota<lo por seus proprioR Irmãos, tios 
e primos que erão eleitores e votárão nesse col
legio. (Apoiat!os.) 

No collegio de Iguarassú diz o nobre deputado• 
forfio violentad•lS os eleitores pelo Sr. Luiz Duarte; 
entretanto a differença que se nota na votação 
delle procede de ter sido em 18!4 u•n dos pontos de 
reunião dos eleitores do partido guabirú, c terem 
então votado no collegio de Olinda : os eleitores 
da freguezia de Itamaracá, que. logrados muitas 
vezes na. votação do collel(io de Iguarassú pelos 
nossos adversario11, que achando-se em maioria, 
lhes abafa vão os votos na mesa, assentárào então 
de acautelar-se daquelle modo contra esse abuso 
intoleravel. Este anno porém que não houve 
emigração de eleitores estranhos em Iguarassú, 
menor numero de votos teve alli a chapa OJ.>posta, 
e a nossa apenas alcançou os dos eleitores dt1 
Itamaracá, diminuindo-se os dos que na penultima 
eleição obteve em Olinda, e augmentando-se na 
mesma proporção os do collegio de Pl\o·d' Alho e 
de outro!\ lugares para onde aftluirão oa eleitores 
qu11 h·tvillo votado em Iguarauú. 
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Já que fallei no collegio da Páo-J'Aiho, permitta· 

me V. Ex. que d.;clare como alli se procedeu á 
eleição. 

Sabia-se que os eleitores da freguezia de Goitá, 
tendo votado em S. Antão em 1841, pelos mesmos 
mctivos r1or que os de Itamaracá votanio em 
Olinda, pretendião este anno ficar em Páo-d'Aiho 
assim como que muitos eleitores da freguezia d~ 
Páo-d'Aihv, vendo-se livres da oppressão em que 
jazião ao tempo da eleição do Sr. Antonio Carlos, 
estavão deliberados a votar livr<Jmente. 

P11ra obviar a esse mal, por certo muito grave 
nas apuradas circumstaacias P.rn que se vião os 
nossos antagonistas, o Sr. Pedro Cavalcanti, 
vice-presidente da província, á te~ta de grande 
numero da eleitores recrutados nas freguezias do 
Por;o de Panella, S. Lourenço da :M:atta, Afogados 
e Tracunhem, deixou o collegit1 do Recife a que 
pert~nce-, e onde não devia receiar a menor coacção, 
e f·1i votar em Páo-d'Alho. 

Chegada essa caravana ao lugar do seu destino, 
o juiz de paz que era seu co-religionario chamou 
para a mesa provisoria os eleitores estranhos ao 
collPgio, d>~ndo a~sim ju•to motivo de opposição 
da parte dos eleitores de G·1itá, que allegavão a 
circumstancia ponderosa de não ter o collegio 
ninda reconhecido taes eleitores. Mas como não 
conviesse largnr tão boa presa, e os eleitores de 
Goitá não consentissem na logração, retirou·se a 
mesa nomeada e c'lm ella os eleitores guabirus, 
dizendo que fic>lva para o dia seguinte a conti
nuação dos trabalhos do colleglo. 

O Sa. PRESIDENTE: - Eu devo lembrar ao nobre 
deputado que já são passados os tres quartos de 
hora mareados pelo regimento ~ara leitura e dis
cussão dos requerimentos. O Sr. deputado pôde 
proseguir o seu discurso na sessão seguinte. 

O Sa. L. NETTo : -Eu lembro 11 V. Ex. que 
nito é estylo nesta caRa interromner ao orador 
que estó. fallando, A além disto, V. Ex. deixou 
ao Sr. Ferraz continuar o seu discurso muito 
além do tempo prescrlpto, 

O Sa. PnEsiD&NT.& : -Lendo com attençiio o 
regimento, vi que elle não permltte que se gaste•n 
mais de tre" quartos de hora cam esta materit1. 
Demais, jê. disse que o Sr. deputado pôde contl· 
nuar o seu diiP.IJriO na sessilo seguinte. 

O Sa. L. NKTTO : -Farei por ser breve para 
11atlsfnzer a V. Ex. 

Entretanto, che~radoa • casa tio Sr. Lourenço 
Cavalcanti, quo fica fronteira • matriz: onde 
aque\la contARlação t11ve lugllr, arranjó.rão essa 
acta sem cont.eclmento dos demais membr•lB tio 
collegio : deril:o a•1ll seus candidatos uma votação 
cerrada, e, para juMtiftcarem esse procedimento 
criminoso, alle~ar.to a presença de um destaca
mento de 20 homens de policia que havia na 
comarca, como se tiio pequena força bastasse para 
coa11ir a rnllis de 80 e!Aitores (e eleitores daquelle 
calibre), e se dessa coacção, quando premeditada 
e possível, os livrasse a casa do Sr. Lourenço 
Cavalcanti, que apenas dista da igreja meia duzia 
de passos. 

Essas allegações de violencia e coaco;ão repro
duzidas pelo nobre deptitado pela Bahia sua 
materia velha, muito discutida, muito desprezada 
ew todos os processos eleitoraes realisados na 
província de Pernambuco, e que não têm sido 
JUlgados segundo a menos justa intenção dos 
nossos adversarios, e porhnto não póde ser agora 
recebida para invalidar a ultima tsleição. Em apoio 
disto, citarei nm exemplo que deve mflrecelt' 
muit~ consideração ao nobre deputado. Quando 
e~ lSU se tratava da eleição de deputados pela 
minha província, e era necessnria a apparição. 
dos 99 eleitores imaginarias de Ouricury, vendo 
os que o havião fantasiado que não podia deixar 
de ser destr11ida a sua obra, o q11e li.zerão! Q.ffi.-

ciarão immedi>~tatnente ao presidente de então, 
que er.1 o Sr. Thomaz X'LVier (presidente do peito 
dos guabirus e seu candidato), tl!zendo q11e 
aque\les eltlitores estavão todos assombrados, não 
p.,diã,J V•ltar pelo empreg•1 da força que se pre
tendia empregar C·1ntra ~lles. Aqui está o officio 
do mesmo Sr. Manoel Ribeiro Granja, presidente 
do cham1Jo collegio.~ do p,mtal, que foi apresen
tnlo na casa pelo Sr. Nabuco de Araujo, e acha
se impresso no Jornal do Cc.>mme1·cio de 30 àe 
DeZAmbro de 41 (li!J : 

« Illm. e Exm. Sr. -Havendo o antec.:ssor 
de V. Ex. determinad<• em officio de 22 de Agosto 
deste anno, que nàll consentisse que a guarda 
nacional do m~u commando se reunisse no dia 
das elllições, aind" mesmo para simples exercício, 
e tendo eu dado prompto cumprimento á dita 
ordem, bem a meu pez:1r acabo de ser informado 
que na reunião do collegio eleitoral em Cabrobó 
apresentárão·sa 100 homdns da guarda nacionctl 
armados á requisição d'l delegado, e o que mais 
me sorprendeu foi saber igualmente que o mesmo 
delegado, na ida para aquelle lugar, foi reuuindo 
algnns guarda~ independente de raquisição, á 
frP.nte dos quaes e de parte do destacamento de 
policia alli entrou. 

<< Entendo, Exm. Sr., que faltaria ao meu 
dever se deixasse de lavar ao conhecimento de 
V. Ex. o que acima fi~a referido; porque,
tendo-se vulgarisado naquella povoação, e hoje 
ja em to•ia a com,uca, que o fim do delegado e 
de alguns in·iividuos turbulentos do Exú era 
embaraçar p•lr meio da força armada que os 
eleitores da freguezia de S. Sebastião do Ouri· 
cury prestassem seus votos,- e havendo eu rece
biol,l a or,tem mencionada, jámais devia furtar-me 
a este dever, sob p6na de se me poder tachar de 
ter concorrido, ao menos indirectamente, para 
uma semelhante violencia aos direitos mais im
portantes dos cidadãos: t:1nto mais quanto antes 
do recebimento do supracitado officio já tinha o 
delegado, em conselho e auxilio do juiz de direito, 
impe•iido com força armada que na freguezia da 
Boa-Vista se procedesse no dia 22 do passado 
mez ás eleiçõP.s primarias. E' deste modo que 
nesta comarca se tem tratado um objecto só 
digno de re•peito e attenção. A' vista do expen· 
did<>, V. Ex. decidirá com a justiça que costuma 
em casos taes. Deus guarde, etc. Quartel da 
le~ião de m<~u commllndo, 16 de Out11bro de 1844. 
-Illm. e Er.m. Sr. T. Xavier Garcia de Almeida. 
-Manoel Ribeiro Granja. » 

Estl\ visto pobil, Sr. presidente, q_ue não de 
agora, mas do tempo em que as posiçoes offi.ciaes 
nito erão occupadas na l'rovincia pelos nossos 
amigos, os eleitores do Ouricury não se mos
travão a ninguem, porque tal c<>llegio era fictício. 
Aqui estão outros documllntos que provlio o que 
dig<>. O tarritorio da freguezia de Ouricury 
pertencia á freguezia do Exú, a qual antes dessa 
desmembração aj:;enas dava 48 eleitores, como 
se manifesta da certidão que pa&so a ler (U) : 

« Certifico que o territorio da actual freguezia 
de Ouricury d& com>~rca da B:1a-Vista, pertencia 
á freguezia do Exú da mesma comarca, assim 
como que o numero de fogos da dita fre~uezi!l 
do Exú no nnno de 1842, segundo a qualifi.caçi\o 
então feita, foi de 4, 758. E para constar o refe· 
rido onde convier, mandei passar a prese o te em 
virL .. de do despacho retro. 

a Secretaria d<& província da Pernambco, 14 de 
Novembro de lSU.- O official-maior, Antonio 
Jos~ de Oliveira. » 

Creou-se a fre~tuezia do Ouricury, e parece que 
não devia ella só t.lar m'lis eleitores do gue antes 
da sua creação dava a fraguezia do Exu, donde 
foi tirada. Uma· certidão tenho aqui que 
justifica esta presumpção, pois que della eonsta 
que na freg11ezia de Ouricury apenas forilo qua
lificados 55 jurados (l.t) : 
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a Certifico e consta das listas remettidas pelos 

subdelegad<JS das diff~rentes freguezias de,;ta co
marca neste corrente anno, tclr dado a d .- Boa
Vista ~ uumero de 67 j 11radns, a de Cabrobó 76, 
a de Saigueiro 60, a do Exú 62 e a dd Oari· 
cury 55; o que consta das referidas listas em 
fé da verdade. 

• Boa Vi sta, 17 de Novembro de 1814--0 escri
vão do jury, Guilherme José_ da Silveir:a Bm;os_. » 

Tinha portanto a fregu~:z1a de Ourtcury 55 lll
rad0s, isto é, 55 elegíveis : mas sabe V. Ex. 
quantos eleitores deu 'l 991 li E agora na segunda 
edição 1011 I I Ora, se é possível que em ll<na 
freguezia appareção mais eleitores do que elegíveis, 
o nobre deputado que o diga. 

Eis a rqzão por que se entendeu que se d.;via 
assoalhar aqui a no senado a idéa de qu:l o 
collegio da Boa-Vista ia ser Yi .llentado ; que os 
eleitores do Ouricury não podião votar t\O seu. 
collegio porque realm~nte ell~'>s não podem uppr.
recer em parte nenhuma. Tanto é falsa esta 
votação, tanto é imaginaria, que a camttra ml1· 
uicipal a~~:ora quando apurou os votos dos eleitores 
da Boa-Vista e do Exú, não quiz apurar os votos 
dos eleitores do Ouricury pelo fundarnento de 
serem nullos. Eu, Sr. presidt;nte, invoco o 
testemunho dos nobres deputaáos qu.e têm pas
sado pela minha província, invoco o testemunho 
dos nobres deputados do rtorte ; elle~ que digào 
se não têm ouvido ao; proprios co-relígioqarios 
do nobre deputado dizer que aquelle collegio 
nunca existio, qu.e foi um estratagema de que se 
servirão para triumphar na eleição passada. Era 
neeessario para acobertar esta monstruosidade 
que elles prestassem o emprego da força, que 
dissessem tantas injuria:s ao Sr. Arruda da 
Camara, que mandassem o Sr. cadete M>1.deira 
com petrecbos bellicos promover alli uma sedição 
afim de excitar as autoridades locaes para em· 
pregar a força, para que se dissesse Jepois 
qu.e a eleição da B<~a-Vista e do Exú erão 
nultas ••• • 

O Se. Pas:.siDE~'"T& :- Eu observo que o nobre 
deputado não pó<ie concluir ainda o seu discurso, 
vai muito além da hora. 

O Sa. LoPES NETTO :- E' verdade· que muitas 
couso~s tenho ainda a dizer, e por isso peço 
a V. Ex. que me continue a palava amanhã. 

O Sa. Prutsxo&NT.B. :-Sim, senhor. 
O SR. LoPEs NETTo :- Mas permitt•·me ainda 

V. Ex. que faça uma pequena observação. Quer 
o nobre deputado saber que ·não exist~ seme
lhante collegio do Ouricury? Pergunte ao Sr. 
ministro do imperio, que f,,j presid•mte da pro
vincia de Pern~mbuco; elle lhe declarará. se teve 
occasrão de reprehender o commandante do corpo 
de policia quando lhe constou que se havia ex
pedido delle um soldado com cartas para que alli 
se fizesse aquella eleição monstro. 

Até amanhã. 

TERCEIRA. DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO 

Cor.tinúa a terceira discussão do orçame:1to. 
Vêm á mesa, e são apoiadas as emendas se· 

guiotes: 
« Se passar a emenda, que dá gratificações aos 

chefes de secções das secretarias, ssja contemplado 
tambew o offi.cial archivista da secretaria de 
estado da justiça.-17 dG Julho de 18!6.-Me~· 
"'"h.o. )I 

u Par~ acabamento da obra do curso jurídico 
de Pernambuco 15:0008. - CtJrDalh.o de Men
d<mc~. 11 

o Sr. Ferreira Penn.a. :-Desde hootem 
começiríi.o alguns nobres deputados a manifastar 
desejos de que se encerr~&ue a terceira discussão 

do orçamento, e eu tambem não qu.cro contribuir 
para que ella se procrastino inutilmente, mas. 
nern por i.;so devo deixar de justificar duas 
emendas Qlle m:~ndei á m<:sa, e que já forno 
apoiadlls. Uma dellas é a que el11 v.. a 100:000$ 
a v.; rba de 78:093a votada un segunda discussã,J 
para canaes, pontes e estradas geraes, com a 
clau~ula de ser a quantia do "20.oooa especial
m•Jnte destinada para a couslrucc;ão da e~ trada 
que se está abrindo da capital da província <lo 
EsfJirito S11nto para a de l\HMs Geraes. Eu 
ob•o'lrvei na sessão de hontem que dous nobres 
dtl putados da provincii.l dtJ S. Pllulu impugnárão 
ern ger•ll as emendas desta natu.reza por enten
dsr <l m que não póde ser util a decretação de 
fundos pnra qu~es · tuer obras publicas emqnanto 
se nã:) dem onstrar a necessi<taJe ddlas, e não 
fórem presentes ao corpo legislativ.> as respectivas 
plantas e orçamentos, acompanhados de t o do~J 
os esclarecimentos que se podem desejar sobre os 
meios de execução. Ora, eu vou de accordo co1n 
a opinião dos nohrtls deputados no que diss~r 
respeito a emprezas que exijào o dispendio de 
av11Ltadas som<nas, e reconheço que essa seria a 
pratica mais razc•avel e util ao serviço publico, 
mas tambem noto que. na maior parte dos casos, 
tem ella deixado de ser observada, talvez por· 
que nos falte urna repartição especialmente en· 
C>lrr ·~~ada de dirigir as obra:~ publicas de todo o 
imperio. que prepare todo esse trabalho de plantas. 
orç~mentos , etc . , e tambem porque a pouca 
duraçã'l que ordinariamente têm os ministerios e 
presidentes da províncias faz com que algumas 
emprezas, que uns projectão com muito fervor, 
porque as julgiio interessantes, c.u nito mereção 
igu::~.l attenção aos seus suecessores ou fiquem 
complet:\mente abandonadas para se cuidar do 
outras que bem dP.pressa vêm a ter a mesma 
sorte. i Apoiados.) As>~im nenhum aystema se segue 
0 11 construc,;ão das obras publicas, e o corpo le· 
gislativo limita-se a votar uma quantia qualqusr 
que de ordinario é insufficiente para satisf11ção 
das despezas conhecidas, deixando ao governo o 
arbítrio de escolher as que julga.r preferíveis. 
Se isto pois ae pratica a respeito das obras de 
maior importaneia, injusta seria a rejeição das 
eml.'ndas que têm por objecto r11commendar parti
cularmente algumas que se podem cr.nseguir com 
pequeno dispendio, porque ainda depois de appro
vadas, fica livre ao governo a f"culdade de 
mandar proceder a quan~os exames julgar necessa
rio~. e de sobrestar mesmo na despeza quando 
recunheça que !oi mal calculada ou que não tem 
por tim a utilidade publica ; é verdade que assim 
se eleva a verba do orçament.1, mas dahi não se 
segue que Glla deva ser neces>aria.mente despen
dida, e tanto que nas leis ant~riorea vem<>s m11itas 
consignações de que o governo nà:o fez uso al~~:run. 
Se sempre que se tratar de qualquar obra publica, 
por pequena qu~ seja, o corpo legislativo exigir 
plantas e orçamentos :nuito circurnstanciados, 
ainda que faltem os meios para preparar e;:ses 
trabalhos, se elle não se contentar com as infur· 
mações daquelles de seus membros que mais de 
perto têm observado e reconhecido as necessidades 
lJcaes ; se das mais 1ugentes se não fizer expressa 
menção na lei como um meio de recommendal -aa 
á particular attenção do ~overno, tarde ou nunca 
se hão de realisar taes obras, porque as necessi
dades que nesta parte sente o imperio são innume
raveis, e escassissimos os me!oa de que o governo 
disoõe para satisfazel-as. 

Nesta mesma lei que discutimos vejo consignados 
para as obras do município da côrte 140 contos, 
pari\ as do ministerio da justiça 88, para as da 
mari:lba 100, para as militares 160 ; e finalmente 
para as do ministerio da fazenda 130, quantias 
estas que terão de ser despendidas como o governo 
julgar maiiS acertado, porque nós uão examinamos 
as phntas e orçamentos, ne111 designamos as 
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obras a que deverãõ ser ~>pplica.das. A' visla 
pois d6sta distribuição, p•&reee-me quo! o mioisterio 
do irnperio não devia ser l!?anos attaQdido quando 
ninguem C•lDtP.sta a urgente neces~iJade que as 
províncias sentem da alg11mas obras que devem 
11er promovidas pela admrnh1C.raçdo geral, e por 
isso elevei a verba a 100 contus, q11e sendo ainJa 
insufficiente para que o governo possa fazer sentir 
a sua bene!ica acção nos divdrsos pontos do 
imperio, bastaráõ todavia para dar-se o desejado 
imp11lso a muitas das que já se achão coJmeçadas. 
D'.,ntre estas fiz especial menção da estrada do 
Espírito Santo, e devo esperar que aquelles 
mesmos senhores que exigem a apresentação de 
plantas, orçamentos e outras informações para se 
decrettlrem os fundos, não duvidárão concorrer 
para a approvação da minha emenda. Nilo é esta 
empreza do numero daquellas cuja possibilidade 
e van~agens sejão ainda duvidoiias, 011. que exija 
consideravels sommas para sua conclusão, como 
algumas de que aqui tomos tratado : é pelo con· 
trario uma estrada, cuja abertura se fez nos ann<>s 
de 1814 a 1821, que por falta de melo.; esteve 
muito tempo abandunada, e de cuja reabertura 
se tem ultimarnente cuida•lo a ponto de já ser 
transitada em t.oda a sua extensãu, posto que com 
difficuldade. Sobre elu& escreVOlU ur.n dL>S nossos 
honrados collegas uma motnorla qU•l jtl. em outra 
occasiào menci<Jnei, sua& continuaçà<J f<Ji já re
commendaJa na lei do orçatnento de ltl41, della 
têm tratado os ulUmos relatvrio11 do ministerio do 
imperio, e o seu estado otctual acha-as clrcum
stanciadamente descripto e111 um uOlcio que dirilli 
áq uella rep'<rtiçào, e que puJerá ser lido no 
Mercantil .to 1• d<> corrente por aquelles senhores 
que quizerem votar com todo o conheci:nento 
de causa. Diversas provl<.lenclaa qui! tive a honra 
de propôr ao governo para mais facil conclusão 
da empreza têm merecido a sua approvação, mas 
como se me observasse que elle não podaria 
talvez dispôr de toda a quantia nece~sarta, re
solvi-me a consignar na minha emenda os 20 
contos, que me parec~m sufficientes para os dou~ 
armos em qut. ft~La lei tem de rtlger. Concluirei 
minllas observações sobre este assumpto, asse
verando á camara que se o auxilio fôr conce•Jido 
á administra.,;ão provtncial, fará quantos esforços 
della dep~nderem para que_ o~ habihntes das 
duas pNvincias comecem brevemente a gozar as 
vantagens quo a empreztt prometttl; se purém fór 
denegado, será forço::~o abandona!- o no estado de 
adiantameato em que já se achll cor.n perda dos 
sacríficios e despezas até hoje feitos, ficando -me 
sómente a con•olação de llaver el!lpregado as 
diligeucias que estão de minha parte para que isso 
niio aconteça. 

Outra emllnda q11e tenho de jr1stifi.car é a que 
estabelece o impos ,<> de melo por cento sobrd o 
valor dos dí.•mantes que se exportarem para fóra 
do imperio, e acha ·se assignada não só p ... r mim, 
mas lambem pela maior parte de meus illustres 
collegas da província de Minas. 

E' facto nutorio que consideravel somma de 
diamantes se exporta todos os annos do BNzil 
para a Europa, e porque esse commercio se con
siderava de contraban•1o. posto que de certa 
época em diante fosse tolerado pelo governo, elle 
se faz até hoje de um modo clandestino, e não 
está sujeito a imposição alguma. Embora se devi
dão l\8 opiniões quantv á intelligenciada legislação 
antiga sobre este objecto, é hoje inqueslionavel 
que em virtnde da lei de 2-l de Set~mbro de 1845 
tornou-se licito um tal commercio, porqu'l ella 
não só permitte o arrendamento dos terrenos 
diamantinos a particulares com a declar,•ção de 
que poderáõ di~põr do producto que extrahirem, 
mas até reconhece como legítimos os antigos 
titulos com que muitas pessoas se empregào na 
mineração, e concede-lhes cerLoa favores na sup· 
posição de ae acharem ellaa em elrec\ivo trabalho 

quando começar a execução da mesma lei. Sendo 
assim permittida a exploração e commercio dos 
diamantes, parece-nos que elles estão muito no 
caso do soffrer alg11ma imposição, e por isso 
desej~mos que ella seja creada por esta mesma 
lei, a que já otf!lrecemos outro~ emenda, reduzindo 
a taxa estabelecida para o arrendamento dos 
terreno~. Limitamo>-nos a 1/2 OJ0 por termos em 
consideração o imposto jã estabelecido sobre o 
t'lrreno, mas inda assim 11 creação desta renda 
não deixará de ser vantajosa ao estado, porque 
tem de deduzir-se de valores mui consideraveis, 
é de facílima arrecadaçiio, e põde no futuru fvr· 
necer uma base segura a qualquer reforma que 
se haja de Cazer na lei de 18!5. Se a emenda é 
de utilidade para o thasouro, como me parece 
haver demonstrado, posto que succintamente, 
tambe!D te<1ho razões para acreditar que ella 
será. geraltuente cumprida de muito bom grado: 
1°, porque negociantes honrados preferiráõ o 
pagamento Jo imposto que legalisll o seu com
mareio aos vçxamtls e re.:eios do contrabando ; 
2°, porque esse Ulesmo impost•> tão moderado 
cuntribuirá provavelmente para que sejão reduzi
dos os fretes, que hoje exigem os commrmdantes 
dos navios, e que não guardào proporção com 
os de outros generos por se considerar ainda 
illicita e arriscada a remessa de díamantes. 

Declara a emenda que n avaliação para o paga
mento do imposto seja feita na fôrma dos 
regulamentos do governo, e poder-se·ha recciar 
que o commercio venha a ficar sujeito a muitas 
demora~ e inconv~nientes se se lhe impuzer a 
obrigação de serem os diamante~; manifestados 
no thesouro ou em quaL1uer outra estação publica; 
mas cumpre notar -se que um outro meiu haverá 
m•1ito mais facil de cumprir-se a lei, o qual 
consiste em exigir-se o pagamento na alfandega 
ou no consulado, a vista do r<Jcibo que houver 
de passar o capitão do navio ou a pessoa encar
regada de levar os diamantes, porque taes remes· 
sa:> são sempre seguras. e é Jo interesse do pru
prio expor~ador não diminuir o seu valor, de 
que se faz menção nos recibos, porque se obras:~e 
á e má fé para subtrahir· se llO imposto, viria 
a ter muito maior prejuízo em caso de sinistro. 
Se o governo pois adoptar este meio, desapp·a
recerá todo o obstaculo que se poderia offerecer 
á execução desta parte da lei. Tendo dito o que 
por agora mtl occorre em abono das duas emendas 
que submetti á consideração dll camara, n>io 
conciuirei sem faztlr alguma~ ob~ervações sobre 
um discurso proferido h a poucos dias, e nesta 
mesma discussão, por um nobre deputado do 
Ueará, tanto por'lue me parece que o objecto de 
que tllle tratou merece por sua importancia ser 
bem elucidado pela camara, como porque pede 
a justiça que se mostre quanto são infundadas 
algumas arguicões que elle fez ao governo. 

Tratava o nobr~ deputado de descrever o estado 
de dellolaçào e de miseria a que tem sido reduzi
das pela secca e pela fome algumas províncias 
do norte e particularmente a do Ceará, e eu 
confesso que prestando todl:l a attençii.o {u suas 
palavras, não só louvei o vivo interesse que 
manifestava pela sorte de seus infdizes com
provincianos, mas tambe:n acompanhei-o nos do
lorosos se11timeutos de que eile se mostrava 
possuído, assim como estou certo que o faria toda 
a caonara (apoiados) e quan~os brazileiros ouvissem 
a narração áe tantas desgra~:as . (Apoiados.) Fiqnei 
porém sorpren:.lido quando vi que o nobre 
deputado as imp11tav>~. em grande parte a descuido 
ou indifferença do governo, e persuadidol de que 
elle assim dtlscorria por não não estar inteiraJo 
dos f11ctos que aqui se passárão, fiz desde logo 
tenção de dar-lhe algumas explicações. 

No discurso do nobre deputado que se acha 
impresso, depois de varias considerações sobre o 
dever e costume que . têm os govllroo~ de tpdoe 
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os paizes de soecorror seus respectivos subditos 
quando flagellados pela fome ou por qualquer 
outra calamidade, lê -se o seguinte : 

" 1\!as entre nós, senhores, o que ss tem feito? 
Que medidas tomou o governo para salvar o 
Ceará, Parahyba e Rio Grande do Norte, hn mais 
de dous aunos victimas da fome? Que medidas 
veio propõr ás camaras para alliviar a sorte 
daquellas províncias? Ah I senhores (com <lõr o 
digo), mas é uma verdade que o governo abando
nou aquellas províncias. Milhares de victimas 
que a fome fez emigrar desta para outra vida, um 
dia, Sr. presidente, um dia hão de pedir justiça 
diante do Juiz Supremo contra aquelles que as 
pcdião salvar e o nã() fizerão ••• 

« E' verdade que o anno passado passou na 
assembléa um credito para o governo s~tccorrer 
essas prúvincias ; mas note a camara que, nem 
essa medida foi proposta pelo governo, e nem tão 
pouco foi a tempo executada •.. Quereis, senhores, 
uma prova :mthentica do desprezo do governo para 
com as províncias do norte, victimas da fome 'l 
Lêde o relatorio do nobre mini!!tro do imperio, 
lêde na parte em que trata dos soccorros publicos. 
Diz que o flagello da secca ainda continúa, e que 
o credito dos soecorros e11tá esgotado ; e parece 
que só trata disso debaixo da rel~ção economica 
e emquanto db. conta do dinheiro dispendido. Não 
apresentou umn só medida, não pedio mais 
credito, vendo que o mal continuava; nem ao 
menos, Sr. presidente, uma palavra de consolação 
para aq uelles infelizes I etc., etc. » 

Em verdade, Sr. presidente, quem lesse só mente 
estas palavras da nobre deputado, e principalmente 
os estraugeiros, que não conhecllm o verda·1 · iro 
estado do imperio, ficaria fazendo o mais tri11te 
e odioso couceito do nosso governo, assim accu
sado de postergru deveres tão sagrados ; mas se 
as compararmos com os documentos offi.ciaes que 
aqui tenho presentes, ver-se-ha que o nobre depu
tado, discorrendo sob a impressi.io das horri v eis 
scenns que presenciou e no e:tcesso do seu zelo, 
aliás muito louvavel, pela sorte dos infelizes 
cearenses, chegou a commetter graves injustiças 
por não estar munido de todos os esclarecimentos 
necessarios. [Apoitldos.) 

A primeira noticia que as camaras legislativas 
tiverão da calamidade que a:ffligia algumas pro
víncias do norte consta do relatorio da repartição 
do imperio, apresentado em Maio de l!l-15, no qual 
assim se exprimia o Sr. Almeida Torres: << A 
aturada seccll que ultimamente houve ao norte 
de Pernan1buco produzia consid<Jravel falta de 
mantimentos uas províncias da Parahyba e Rio 
Grancle do Norte. Nesl<\8 circumstancias, recom
mendou o go'l"erno ao presidente da pri:neira das 
mencionadas províncias, bem como aos das 
Alagõ-as e Bttbia, que promovessemos a remessa 
de farinha de mandioca para aquclla~ províncias, 
ou m6smo a fizessem por conta do estado, quando 
não houvessem particulares que as quizessem 
fazer por sua conta. Com effeito, o presidente da 
província de Pernambuco mandou para a Parahyba 
650 saccos daquelle genero ; a exportação delle, 
da Bahia. tant., para esta ultima província como 
para a do Rio Grande do Norte foi tal, qu-; o 

· presidente da mesma proviucia da Bahia vio·se 
na necessidade de regular este objecto. Desta 
cOrte mandou o governo 200 saccas do me, mo 
genero para o Rio Grande do Norte, pat·ecendo· 
lhe que, cem estes s.occorros e com a mudança 
de tempo, que consta ter começado naquellcs 
lugares, está minorado o mal; entretanto espera 
I>or. ulteriores informações, á vista das quaes, 
aehberará como as ctrcumstancia> exigirem. A 
província do Ceará tambem sr,lireu ; e havendo o 
presidente mandado buscar á do Maranhão sup
primento de farinha e arroz, o governo approvou 
a sua deliberação. ,, 

Desta mesma exposição vê-se que as primeiras 

noticias não erão taes que fizessem receiar uma 
calamHade tão continuada e tão terrível em seus 
e:ffeitos como ao depois se sentio ; mas passado 
bem pouco tempo, isto é, em 26 de Junho seguinte, 
o mesmo Sr. Almeida Torres tlirigio-se de novo 
á camara por meio do aviso que tambem passo a 
ler, expondo que o governo, julgando-se na rigorosa 
obrigação de acudir ás pessoas necessitadas da· 
quellas tres províncias, tinha já feito varias 
remessas de viveres desta c:idade, além dt.s que 
forão de Pernambuco e do Maranhão, mas que 
exigindo as circumstancias muito mais amplos 
soccorros, cumpria que o corpo legislativo, tomando 
o objecto em consideração. concedesse os meios 
necessarios para serem levados a effeito. (Apoia· 
dos.) 

Lido este aviso no dia 27, foi remettido á 
segunda commissão do orçamento, a qual, en
tendendo {como se exprimio no seu parecer 
apresentado no mesmo dia) que era este um dos 
casos em que o remedio do mal para produzir 
effeito salutar devia ser instantaneo. e que por 
isso cumpria que as providencias do corpo 
legislativo corressem a par da~ do poder executivo, 
C•Jncl,tio com a apresentação de um projecto que 
não só aprovavcl a despeza j ã feita pelo governo, 
mas tambem autorisava·o para continuar a fazer 
toda nquella que as circumstancias do futuro 
exigissem. (Apoiados.) Este projecto foi em todas 
as suns partes adaptado pela camara no 1° de 
Julho, remettido ao senado, e finalmente sanc
cionado em 16 da Agosto. Como pois diz o nobre 
deputado que o governo abandonou aquellas 
provincias e não propõz medida alguma 'l Como 
diz qu~ o governo nem pedi':> o credito nem usou 
delle em tempo, quanJo é manifesto que el_le 
não só o pedio, mais ainda an~es de o fazer Já 
tinha msndado soccorros ás províncias ? Podia 
o governo fazer mais do que fez naquelle 
momento? Podião as camaras dar uma prova do 
intf'ressa que tinhào pela sorte de seus infelizes 
habitantes, que fos~e mAis decisiva do que a 
immediata concessão de um credito para gastar
se em seu soccorro tudo quanto fosse neces~ario? 
E.;tou persuadido de que o nobre deputado á 
vista dos factos que acaba de refBrir, reconhecerá 
que não seria possível fazer-se mais do então se 
r~z, e que por conseguinte ref<'rmará o seu 
injusto juizo sobre " conducta do governo, _que 
só póde · ser attribuido á falta das precisas 
informações. (Apoiados.) 

Em virtude dl\ resolução de 16 de Agosto, 
continuou o governo a fazer remessas de manti
mentos, como bem se vê de uma demonstr>~ç:i.o 
que foi ultimamente publicadll. no Jornal do 
Commercio, e tanto cuidado lhe merecia o estado 
daquellas províncias, qo1e julgou conveniente 
occupar·s~ delle em um dos topicos da falla com 
que Sua Magestade o Imperador abria a presente 
sessão (apoiados) ; to pico a qut~ a cama~a respond~u 
asseverando qu'la pena que lhe caus~vao mal'ls Lao 
graves era suavisada pela segurança de que o 
governo tinha feito e continu~ria a fazer tu?o 
quanto fosse possível para mmoral-os. (Apola-
do-~.) · 

No relatorio ultimamente apresentado pelo nobre 
ministro do irnperio, vio ainda o nobre deputado 
a prova mais convincentto da indiffere~ça . e 
desprezo do p;overno para com as provmctas 
flagella•iaR pela fome, mas eu confesso que por 
maos que lêa eBte doc11mento, não me é possível 
tirar s-J melhante illação, nem dar-lhe tão odiosa 
intelligencia. Vejo pelo contrario que o nobre 
ministro começa por declarar que lhe é summa· 
mente sensível ter de aununciar que a sêcca tem 
continuado a fiagellar as províncias do Rio Grande 
do Norte, Parahyba e Ceará, e que seus effeitos 
se têm estenolido, posto que não de uma maneira 
tão desoladora, a >~lguns lugares da província do 
Piauhy ; que pasae depois a dar conta dç' 
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soeeorros já enviados na importaneia até então 
conh,eida de 19ilt365S745, expondo a:> razões por 
que não farão mais abu!ldantes, e conclue 
asseverando que se tem mandado pór á disposição 
dos .-espectivos presidentes, meios pecuniari•'B para 
as despezas que to:lnderem a alliviar os soffrimentos 
daquellas infelizes povoações. O nobre ministro 
não disse que o credito se achava esgotado, como 
entendllU o nobre deputado, nem podia di:oêl·o, 
porque a resolução de 16 de Agosto não limitou 
a quantia (apniQdos), e se o governo nãc tem 
vindo pedir nova:; providencias, não pr\lcede isso 
da in:fl.utlncia ou desprezo que o nobre deputado 
1 he attribue, mas sim da persuasão em que deve 
estar de que continúa em vigor a ampla au

torisaçiio que lhe foi c<~nferída por essa mesma 
resolução. 

Termínandv aqui as observações que tinha a 
fazer sobre o discurso do nobre deputado, repe
tirei que levo em vistas dous fins principaes; 
1•, provocar uma discussão mais ampla ~obre o 
actual estado das ptovincias que têm sido víctimas 
da fome, sobre os meíos que poderáõ ser mais 
efiicazmente applicados em seu soccorro; 2•, de· 
fender o governo de argulçõtlS que me pareeêrào 
tão graves como injustas. A' vista da exposição 
feito. pelo nobre deputado, acredito que os soe· 
carros até hoje enviados não têm tido um 
destino e applicação correspondente aos nossos 
desejos, mas tambem estou persuadido que isto 
não procede tanto da falta de providencias do 
governo supremo como das circumstancias pecu· 
iiares das província:~ , ou de estorvos que se 
offereção nss localidades onde o mal tem sido 
maia sensivt!l. Quaes sejão esses estorvos é o que 
agora mais convém saber-se, e eu estou bem certo 
de que, á vista das informações que houverem de 
dar os illustres representantes daquellas provin
citlS, o governo e as camaras serão unani111es na 
adopção das medidas mais proprias para remo· 
vê l-os. (Apoiados .l 

Por ultimo direi ainda duas palavras sobre os 
supprimentos devidos á.s proTincias, visto que já 
foi apoiada uma <:menda que supprin1e o que a 
tal respeito se votou nn 2• diseu~são. Quandu eu 
propuz o a1tigo concernente á provh,cia doEs· 
piritv Santo, procurei sabor a opimão do nobre 
ministro da fazenda, e observei que S. Ex., não 
negando o direito que as províncias têm a um tal 
pagamento, limitou-~e a otrerccer como principal 
objecçào o nãu estar ainda liquidada a divida, e a 
incunveníencia de ser essa liquidação feita pela 
ct~.mara; mas eu r.ãoJ designei a quantia que se 
tinha de pagar, e apenas tratei ole autorisar o 
pagamento do que justamente se devesse, ficando 
livre ao gover,,o n1andar proceder á liquidação 
que julgasse necessaria. S. Ex. tambem observou 
que tatos negocios devem ser objecto de resoluções 
especiaes, e não de lei de orçan1ento, excepto os 
casos urgentissimas; e eu persuado-me haver 
dem<.>nstrado que não podem ser mais urgentes as 
necessidades que actualmente sofire a província 
do E,piritc Sant<l, assim como me parece que mui 
tarde poderião ellas ser remediadas se eu tentasse 
cons.;guil-o por meio de uma resolução especial, 
quando as camaras se occupào de muitos outros 
nllgocio::~ d<. n1ais subida importancia. Alguns 
Srs. deputados têm avaliado em 700:0006 os 
suvprimentos que estão por pagar-se, mas ·da 
informação do governo que ainda hoje fo1 lida 
consta que, segundo a liquidação feita no the· 
souro até o fim do anno financeiro de 1842 a 1843, 
importão elles ~m 354:000$ , sendo credoras a 
pruvineia do Espirito Santo de 44, a das Alagõas 
de 52, a da Parahyba de 20, a do Rio Grande do 
Norte de 9, a du Piauhy de 30, a do Parà de 
185, a de G.>yaz de 23 e a de M.utto Grosso de 16. 
Seja porém qual fór a ímportancia total, parece-me 
que proceaeriautos eom justiça reconhecendo for
JD&lmente o direito que as províncias têm a esse 
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pagamento, embora niio fosse o governo obrigado a 
fazél-o de uma só vez, mas quando as circumstan~ 
Cias do th6S(Iuro O permittissem. S~ O nobre autor 
da emenJa suppressiva a tivesse de alguma ma
ueira jus_tificado, eu trataria agora de apreciar as 
suas razoes, mas não o tendo elle leito limito-me 
a declarar que em consequencia do que jã expuz 
na 2• discussão, niio me é possível dar-lhe um voto 
favoravel. 

O Sr. Holl.unda. Oa.va.loa.n'tl (ministro 
da fou·endG):-Sr. presidente, eu poderia dispensar 
a minha presença na 3• di~cussào desta lei. Pa· 
recia-me que depois de ter ella sido discutida na 
2• discussão em presença dos respectivos mi
nistros , mui poucas considerações mereceria 
na 3• , e nem 01esmo são convidados os mi
ni>~tros para a 8• discussão. O acaso é que me 
trouxe hoje aqui, digo o acaso porque est•wa dada 
para a ordem do dia no senado mataria de muita 
importancia em relação a objectos de fazenda. Eu 
devia e~tar alli presente, mas não houve numero, 
não houve casa. Achei, á vista do que t•mho lido 
das discussões, que devia comparecer aqui. Reco· 
11beço que não me é possível esclarecer a casa 
sobre todos os objectos que se têm discutido, nem 
mesmo tomar uma parte activa no debate sobre as 
emendas que se achão em discussão; eumpromet· 
teria com isto a marcha da discussão, provocaria 
talvez novos argumentos, e sem duvida prejudi
caria o fim n que eu me proponho, e é que a 
camara faça passar esta lei 1-•ara attender opportu
namente a objectos de muit,, transcendencia. Póde 
ser que mesn10 o que vou dizer traga o resultado 
que eu rece1o. Todavia já que aqui me acho, per
mitta a camara que faça pequenas observações 
sobre a materia que se acha em discussão e sobre 
as emendas . 

V. Ex. sabe e a camara tambem que na 2• dis
cussão manifestei oppo.sição a todas as emendas. 
Julguei que ell .. s não pc.dião ser consideradas 
nesta lei com aqutJlla re:fl.exíio que .:levem merecer 
objectos tiio ímportautes. Esta lt>i não é outra 
cousll senão a fixação das despezas c.rdinarias e 
os meios que devem ser applicados a ellas ; a 
enXertia, perrnitta--se-me a pal.,vra, de disposições 
importantes nesta lei. traz inconvenientes muito 
prejndiciaes. E ' ver.1ade que nós estamos neste 
habito ; mas eu desejAra que nos fuRsemos sepa• 
rando delle. Uma ou outra despeza que não tenha 
sido lembrada pelo governo que se julgue de 
transcendüote utilidade, sem duvida póde ser 
aqui mettida ; mas seria melbor quando se reco
nheça . a necessidade de augmentar d~spezas, que 
estf3 negocio fusse commettido a uma commissão. 
que uma commissão o tx.anHnasse e depois pro
puzesse, como tem aconte.;:ido, ser ella compre
bandida na lei de orçamento, e não por occa~ião 
da disc•lssão apresenlar como idéa uova que não 
póde ser comprehendida, que arrisca muito a 
desmautela1· a lei dt> orçamento. 

PerUlitta a camara uma observação. E' notava!. 
senhores, que o mini~tro seja quem queira eco' 
nomia (apoiados), e qull a camara queira aug
mentar ns despezas; isto é um pouco extraordinario l 
Todos cs dias se clawa- economia, economia, 
altencão ás despez .. s publicas,-e entretanto o 
mi11istro diz: -As despezas são estas, com estas 
me satisf.,ço ; os negocius publicas são attundi•io:. ; 
e os senhores querem augmtntar a despeza! Até 
eu li, St!nbore,., uma cuusa bem notavel de um 
dvs u:inistros da c-.~rõa: na discussão se lhe peJi\1 
permissão para apresentar uma emenda. elle disse 
-se é par>\ diJDinuir a despez:1, eu a apoio, con· 
cordo. 

Eu esperava pois q11e 3& discussão se tratasse 
de c-Jrtar alguma cousa, e JJào de aagmenLar ; 
restringir alguma despeza, e uma dellas é just~~o
mente esta sobre que acaba de foallar o nobre 
depu,ado por Minas, esta di vida de exer<:icioa 

28 
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findos das províncias. A casa teve com effeito a 
bondade (eu ni\o posso dizer de outro modo) de 
pedir escltueciruentos sobre este objecto_. Esta 
exigencia P!lraly::>ou um _pouco os negociOS de 
està incumbida a contadorta geral: fOJ·Se proceder 
a uma informação rlo todos os balanços ; e a 
contadoria geral apresentou este trabalho, que 
foi visto pelo nobre deputado ; mas o que apre· 
sentou? Eu sou o primeiro a dizer que desconfio 
muito disto: primei.ro, p()rque os nossos balanços 
não têm esta exactidíio ; e segundo porqut> estes 
negocios a queima-roupa de_ cifra~ não s~ tra~a 
com facilidade ; é· necessano multa venficaçao 
õJara 11ão incorrer em erros graves. Este quadro 
é até Julho de 18!3: note o nobre deputado que 
de 1843 para cá ha reclama~ões que devem ser 
attendidus, assim como a de 43, e que este res~o 
que se diz aqui ele 34.4:0008 não é a sua totah· 
dade, e de facto não pôde estar muito longe de 
600:0008 ; mas o thesouro não podia satisfazer 
com urgcncia este negocio senão apresentando 
até 18-13. Veja o nobre deputaJo a columnll se
guinte dos excessos sobre a fixação 1,042:000S. 
Gastou-se m>~is nos supprimentos l,Oi2:000S. Estes 
suprrimentos a ser de justiça rigorosa, não farão 
dados a estas províncias? Eu appello para apropria 
ptovincia de que é o nobre deputKdO presrJente ; 
diga·me: tem ella guardas municipacs? O que 
fez o governo geral? Não creuu uma companhia 
de pedestres? E por quem erão pagas estas des· 
peZl\S ? Ni\o era pelo governo? Não tem um 
destacamento para a11xihar o serviço? 

A província do Espírito Santo está tão pe
quena, tiron-se-lhe um pedaço tão grande, que, 
se se lhe restituísse, talvez as cousas fossem o 
seu caminho. 

Eis o que o nobre deputado poderia reclamar, 
e acharia o coneurso do ministro da fazenda. O 
nobre deputlldo reclama pela província do Espírito 
Santo, eu lhe louvo: m11s ouça: outro nobre 
deputado rerl~ma Lambem pelo Pará, e tem toda 
a razão. Se a ,·.amara votar por uma, votará por 
todas, e o que acuntece é aggravar a despeza 
com 600:0008, e qne graça ha em estarmos vo
tando todos os annos d~ficits? (Apoiados.) Eu 
não estou habilitado, porque era necessario con· 
sultar toda a legislação, en não posso dizer 
po<itivamenle se esta divida é legal; .mas o que 
digo é que ~e existe, pMe ser paga em tempo 
mais opportuno. 

.;enbores, já que fallo nest' ma teria, permittão· 
me trazer uma causa para responder a outro dis
curso, ou a outra o piniào emittid>l na camara á cerca 
das iuformações que o governo manda a esta casa. 
Senhores, quando esta casa ree pede urna informll· 
ção, o meu despacho é-satisfaçn-se corr. urgcncia: 
-este despacho quer dizer ;-que este trabalho é 
o primeiro, prefere-se a todos os outros. Veja V. 
Ex. o que se me tem pedido, e veja que para 
satisf.1zer a todos os pedidos da casa é necessario 
duplicar o numero de officiaes da secretarin, ou é 
necessario paralysar a marcha da adminis~ração, 
só para satisfazer 11.0 pedido de um ou outro 
membro do corpo legislativo. 

Não é este todo o mal, Sr. presidente, os 
ministros, desPjosos de sati~fazerem as reclama· 
ções das C11maras, têm feito com que os papeis 
originaea dos archivos sejão transmittidos a casa; 
e qual o destino gue a casa dá? Entrega-os a 
quem os pedio. E qual a garantia? Cada urn 
membro •Ja casa tem um archivo ? Documentos 
têm d<!sapparecido, senhores. 

U:w. Voz:-E' pouco leal tratar assim a camara 
do:~ deputados. 

O Sa. PR&srDENTE: -Attenção 1 
O Sa. MINISTRO DA Fu&NoA.: -Eu. não trato 

assim a camara dos deput~dos, eu não fallo da 
cam~ra dos deputados ; o que eu digo é que 
documentos originae;; n&odevem sahirdos 1\rchivos 

das secretarills, e quàndo a camara queira algum 
documento, man_de uma eommissão, á qual será 
tudo patente : os ministros não devem remetter taes 
documentos, devem remetter cópias. 

O Sa. ALENCA.B: - Devem remetter couforrt1C a 
camara pede. 

O Sa. MINISTRO DA. FA.Za.:NDA. (sorri-se, e depois 
ele pequena pausa continúa:)-Senhores, a camara 
dos deputados merece muito respeito, muita 
attenção, mas ella não é s r)berana. (Apoiaaos.) 

O SR. A.Lb:NCAR:-Aqui é soberana. 
O SR. PaESIDENTE:-Já reclamei a attenção do 

Sr. deputado. · 
O Sa. MINISTRo DA FAZENDA:-Digo pois, Sr. 

presidente, a V. Ex. que o governo está prompto 
a dar todas as informações que lhe fórem pedidas 
pela casa ; mas ao mesmo tempo peço que se 
attenda que, se fôr isto fazer, corre o risco, 
primeiro de não desempenhar os deveres que 
lhe sii.o commettidos, porque o numero de pessoas 
não é sufficiente p11ra este trabalho, e em segundo 
lug.u que não devem !\ahir dos archiv..;s publicos 

. os documentos originaes, que a camara a todo o 
tempo e momento que os queira ver pôde fazel·o 
por meio de uma commissiio para isto nomeada. 
Snp!Jonho que ttJuho resp:.mdido a quem quer que 
presuma que o governo t.em vontade de occultar 
qualqutr cousa á casa. 

O S~.t. ALENCAB: -Ninguem disse isto ; antes se 
fez justiça ao nobre ministro. 

0 Sa. MINISTRO DA. FAZENDA:-Obrigado. 
Não siio só papeis que se remett~m para aqui 

e que se perdGm, perdem-se outros muitos ; mas é 
porque não se segue um prinripio gorai: não saiào 
do archi v o. Qualquer cópia authentica não é equi va
ldnte ao original 'l (Apoiados.) Mas não é possível 
tirar tantas COpÍilS authenticas, á Vista de tantos 
pe<iidos. 

Sr. presidGnte, o nobrd deputado das AlagôBs, 
no discurso que vem hoje publtcado, entre mui 
judiciosas reflexões que apresenta, parece que 
quer censurar o governo por seu desmazelo, a sua 
pouca attenção aos negoeios publ icos. Senhores, 
eu 11ão duvido ... ; póie ser que membros da 
administra._;iio sejão incapazes, pôde ser; mas 
eu pPço lice!lça ao nobre deputado para observar 
que elle não tem muita razão naquillo que acha 
conveniente apresentar na tsrceira discussão da 
lei do orçarnento. Suas observações são ti\o dignas 
de consideraciill, que sem duvida merecem que 
até seja ouvido a r~speit.J o procuraJor-fisclll • . O 
nobre deputado tuca sem duvida em objectos 
imp;,rtautes; mas não deve accusar; e quando 
•tccuse, o accusadll deve ser ouvido antes de ser 
julgado. 

O Sa. REBOUÇAS:-N•io accuso ninguem. 
O Sa. MxNrsTao DA FAZENDA :-Vejo accusar 

o con~elbo de estado, o mioistro da fazend~ 
e o mini:>tro do iruperio. Vamos ao conselho 
de estado. Senhores, per•nittão·me que eu diga 
que o conselho de estado muito bem serve ao 
seu paiz: auxilia aos ministros. E ninguem pense 
que os negoeioa do conselho de estado sejão nego
cios de olaria: não se improvisão; são negocios de 
meditação; exigem conferencias. O conselho de 
estado não se poupa: os ministros tambem têm 
grandes desejos de fazer alguma cousa ; mas, 
:senhores, nem por muito n1adrogar amanhece 
mais depressa. [Apoiados.) O governo com tanta 
precipitação poderia confundir os negocias publicos 
sobre que se devem ouvir pessoas entendidas, 
como reclama o nobre deputado. Falla no regula
mento dos diamantes I é negocio tão facil, tão 
simples a legislação I Queria o nobre deputado 
que o ministr.> sobre a perna fizesse um regula· 
mento e o mandasse expedir 'l 
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O Sa. REBOUÇA.s :-Dez mezP.s é sobre a perna? 
O Sn. MINlSTB.O DA FAZE:NDA-: Sim, dez 

me.Z<'S; quando elle cá vier, o nobre deputado 
verâ que !lerá um codígo. E.:.te negocio 
não é tão simples que não tenha sido 
ouvido a l'espeito o conselho de estado, que com 
toda a circumspecção tEm tratado o negócio. O 
meu antecessor teve a maior attenção sobre este 
negocio, consultou pessoas intellif!entes, com· 
metteu-o ao conselho de estado, e o conselho 
de e~tado se occupou delle incessantemente. 
Dapois que entr.;.i na a•lrnil.istração tenho exami
nado o nngocio tndos os dias, a toda hora, e 
todos os dias conheço que não é objecto tão 
facil. F~i hontAm que se pôz a limpo a consulta. 
Mas á só snbre diamantes? O que vai sobre o 
ouro? Desconhece o illustre deputado como 
estam'ls .... não sei que palavra use ; parece que 
se quer tirar a acçiio do governo. A legislação 
tem·se contradicto. tem dado escapulas. O caso 
é que ha uma lei que manda cobrar 5 por 
cento do ouro, que não se cobrà, e quando 
algum appal'ece é-se obrigado a dizer que a 
apprehensào foi má. Eis como estão estes nego
cios. Eu gosto de fazer projectos e de andal' 
dP.pressa: mas, Sl'. presidente, os negocios do 
estado não se tratão com precipitação. 

O que vai mesmo sobre o trafico da escravatura? 
Não dormimos sobre uma cratera? Cuida o nobre 
deputado que a admioistl'llção está muito tranquil
la, muito socegada? Não seria necessaric, senhoras, 
entender-se o govel'no com o corpo legislativo, 
olharmos para o nosso paiz e fazel'mos alg11ma 
cousa que posS-!. ser-nos pl'oveitosa 'l (Apoiados.) 
Acaso cuida o nobre deputado que o con~;elho de 
estado abandona esse negocio ? Perdóe-me, e 
permitta que lhe di~a que não estava bem ao 
facto. Se fosse consultar os arcbivos, se visse a 
maneira porque trabalha o conselho de estado •••• 

Senhores, eu que assim estou !aliando não 
desconheço que o conselho de estado deveria ter 
~lguma.. modifi~ação. Q~ando se discutio o pro
Jecto d1scorde1 em vanos pontos; ainda tenho 
estas discordancias; mas porque as minhas idéas • 
não são inteiramente as que passárilo, hei de 
negar os serviços que f,az o conselho de· estado? 
Não. O nobre deputado estava mal informado. 

O nobre deputado fallou tambflm aq&ti sobre 
o sello das letras como regulamento do 
governo. Póde ser que eu esteja enganado, por 
que não posso estar eom a legislação na mão, 
mas supponbo que este sello não é de regula
mento, é de lei, que o ministro não pôde alterar. 
C•mviria talvez, em lugar de o nobr'l deputado 
fazer esta reclamação na terceira discussão, 
propór uma resolução alterando a lei. Assim 
teriam os melhor feito. Mas para que perder seu 
t~mpo nesta occasião, quando póde muito bem ser 
aproveitado 'I 

Sr. presidente, eu acolho com todo o prazer 
muitas das opiniões do nobre deputado, e estou 
prvmpto a cooperu com elle ; o nobre deputado 
ha de saber que não é de hojll. Mas não era 
lugal' proprio. 

8<.1bre as heranças ha tambem muito a fazer; 
não duvido mesmo que llisso os regulamentos 
sejão defP.ituosos ; mas assevero ao nobre depu· 
tndo que a attenção do governo não estâ distrahida 
a este respeito. Elle sabe que ha tres ou quatro 
annos que passou um regulamento sobre bypo
thecas e sobrE! necessidade e conveniencia de se 
attender a isto. O governo não se tem descui
dadt• um .só momento; mas se o nobre deputado 
qu1zer coasultar estes papeis, estimarei muito. 
Se eu tivesse tempo ouviria ao nobre deputado 
en1 muitas eousas ; conheço o seu talento, quanto 
se applica, e quanto podia ajudar a adminia· 
tração. Mas não é assim : a censura não é bem 
cabida. Não digo que ec seja impeccavel, e que 

a administração não t<lnh'l defeitos. Não podemos 
fazer tudo de uma vez; e uiio convém compro
nwtter na terceira discussão a lei do orçamento. 

Fali arei um pouco ••. nilo é possiyel acompanhar 
tudo: fallarei no juizo dos feitos da fazenda. 

Sem tluvida o meu antecessor no seu relatorio 
por elle feito e por mim ad\'ptado," diz que a 
t>xperiencia não prova bom a favor d~sse juizo. 
Tenho lho dado toda a attenção, mas confesso 
que não ouso ainda emittir um juizo seguro sol:ore 
a convQniencia delle: todavia não direi 'JUe elle 
se :~bula. O juiz,, dos feitos, quando não teuha 
outra co usa, quando outro bem não tenha, basta. 
o ameaça. aos devedores da fazenda publica. 

O SR. R!!BOUÇAS:-E~tão muito familiarisados 
com eS8!1S ameaças. (ApoiadC's.) 

O Sa.MI!-.'l:STRODAFAZENDA:-Familiarisados 1 ... 
Eu vou dizer a,, nobre deputado, infdizmentil as 
idéas do progresso (não me servirei da palavra 
transacç.ão) fazem com que nós tenhamos hoje 
em virtude não pagar á fazenda publica. 

O Sa. RoDRIGUES DOS SANT<lS:-Iss•J nã•J é pl'O· 
gres8o, é vici<J. 

0 SR. MINISTRO DA FAZENDA.:-Pois bem, eu 
vou-me denunciar. E primeiro que tudo note a 
camara que eu me tenho em conta de llomem de 
bem. Eu sou contribuinte de algumas eousas, 
como do fóro de terras de que sou fureiro á 
nação, decima dd casa~. imposto de tlscravos 
(parece-me que tambem isto muito pouco) e até 
mesmo de tre.- moleques que se me distribuirão. 
E V. Ex. cuida que eu vou lá levar o meu 
dinheiro na occasião do vencimento 'I Não, senhor, 
espero que o venhi\o buscar, e se não vêm, não 
o vou levar. Algum dos senhore'l faz o contrario t 
(Risadas e apoiados. ) 

O Sa. REsooçu:-Pois eu mando pagar. 
O SR. MINISTRO D.\ FAZEND.t:-Deus permittisse 

que eu pudesse vel'iftcar isto. Eu espero que 
mandem buscar o dinheiro á casa, do contrario niio 
mando lá. Eu acho que a legislação até devia ser 
aiterada. a &ste respeito. Não se espere que o 
contribuinte vá á casa do collector ; deve-se 
determiuar que o collector vá receber, embora se 
imponha uma commis:;ão como outr'ora aqui havia. 
para aquelles a cuja casa se ia. 

O Sa. FuNQA. LEITB:-Ain·ia ha: ba a multa. 
O Sa. MtNt!ITBO DA. FA.ZBNI>A.:-Não estou certo 

disso; o que sei é que não pergunto quanto é a 
quem lã vai, pago. 

O Sa. FRA.NQA. LEITB:-Eu tambem pago, mas 
vejo o que pago. 

O SR. MINisTRO DA. F.tZBNDA.: -Mas tambem 
espt<ra <JUB lá vão. (Risa<las.) 

O SR. FRANÇA. LEITE:-Sim; para isso estou 
sujeito á multa. 

O SR. MlNISTilO DA. FAZENDA: -Ora, eis-aqui ; 
é preciso que eu esteja dizendo o que se passa. 

Quem julga que lhe sou devedor. que venha 
bater á minha porta. Qual {, o homem que vai 
pagar o dizimo de legados t Deixa-se dcar em casa; 
e são bomens de bem, note-se. Mas com o esta
belecimento do juizo dos feitos, immediatamente que 
a recebedoJ"ia ameaça' que vão para· o ju'izo, eotl'íio 
com o dinheiro. Eu digo que a recebed•lria (eu estou 
!aliando com conhecimento de causa, com papeis 
que tenho debaixo de minha mão} -que a recebe
doris do mllnicipio pôde, existindo o juizo dos 
feitos, dar 50 ofo mais do que rende. Ninguem 
quer a justiça· na sua port11. Depois, ha. outros 
males ; não é do estabelecimento do jnizo dos 
feitos. Como é que com estes ma,vin>entos 
a;:celerados de mudanças de autoridades· pôde um 
presidente de provincia attender a todas estas 
cousas, e· mesmo aos abusos ·que por Tentura · 
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possão haver na arrecadação dessa juiz,, ? Sem 
duvida ao ministro, ao presidente facil é ver 
quaes as cousas commettidas ao. juizo ; póde 
mesmo fazer com que estns autoridades cuonprão 
bem o seu, dever, mas nessas mud11nças rapidas 
e acceleradas póde·se . •. ? Como, sem ter esco
gitado estes meios, se ba de dizer:-não presta o 
jnizo dos feitos ? Não é um- juizo precipitado 'f 
Digo que não me acho ainda habilitado para dizer 
que este juizo foi prejudicial. 

UM Sa. DEPUT.t.DO :-No relatorio. 
O Sa. MINISTRO DA FAZENDA:- Sim, disse-o o 

meu antecessor, e disse·<) com tal qual funda
mento. Eu estou vendo as observações que ha 
sobre este objecto. 

Senhoreil, nossas leis não são tão más como 
alguem as inculca : é melhor executar as má:; leis 
do que estar todos os dias fazendo leis, precipi
tando os direitos e deveres de cada um. 

O Ss REBOUÇAs:- Conforme. ( Apoiador.) 
O SR. MINISTRO DA FA?.ENDA:- Bem má é a 

legi"lação criminal ingleza, como sabe o nobre 
deputado, que é jurisconsulto; ella não tem as 
sympathias da civilisação. 

. O Sa. REBoUÇAS dá _um aparte que não ou· 
VImOs. 

0 SR. MINISTRO DA FAZENDA.: -Sim, está no 
espírito publico; e quem melhor o póde encami• 
nhar é n governo, com seu exemplo, com seu 
comportamento. (Apoiados.) 

Deixe pois o nobre deputado mais algum tempo 
de experiencia; deixa o governo fazer seus e5forços; 
111\e virá manifestar á casa qualquer embaraço 
qu.1 tenha a este respeito. Mas dizer que não 
cuida nisto, que era necessatio revo~ar já! ..•. 
Senhores, não era occasiào. O nobre deputado tem 
suas idéas sobre o juro convencional; conte com 
o concurso do governo, mas apresente .... 

O Sa. REnooçu :-Já apresenttli. 
O Sa. MINISTRO o& FAZEI'<'DA :-Pois bem, o 

ministro da fazenda o apoia. 
O Sa. SouzA. FBAN<:O :-E eu contrario. 
O Sa. MINISTRO DA FAZENDA:- Senhores, eu 

tenho a reclamar uma cousa da camara dos Srs. 
deputados; eu venho fazer uma petição, e 41 que 
não passe nenhuma das emendas qutl estão na 
mesa. Eu sei, senhores, a tendencia naturnl de 
todas as camans dos deputados, a sua ori~tem ; 
a popularidade não é cousa má ; eu a des10jára, 
e ee ella se uão encontrar aqui nilo sei onde se 
encontrará. 

A camara nas melboreA intenções, presumindo 
que faz benelicio ao seu paiz, apresenta uma 
emenda ácerca dos caixeiros estrangeiros. Per· 
mitta a casa que eu digl\ que em lugar de um 
serviço faz um d~::oserviço, que não ailivia seus 
constituintes de nenhuma maneira; pelo con· 
trario, vem pOr embaraços ao goJverno; vem dar 
privilegio a alguem que não é brazileiro. O 
que se faz com esta emenda? E' dizer-se que 
os francezes sejão exclusivamente os caixeiros no 
pa!z. 

O Sa. RooBIGIJES oos S.I.:t."TOS :-Não apoiado. 
O Sa. MlNisTao DA FAZENDA:- Póde ser que 

eu esteja enganado, mas elles têm seus artigos 
perpetuos. 

O Sa. RoDJ.UGo.tts Dos SANTos :- Não implicão 
com a emenda que passou. 

O Sa. MINis-rao DA. FAZ&ND.I. :-E' uma inter· 
pretação que eu desejara que a camara fizllsse 
antes de Rdoptar a emenda. Não é tão facil este 
negocio. Que a condição dos brazileiros está, 
permitta-se-me a palRvra, rebaixada em relação 
aos estrangeiros (apoiaàos). eu eoneor.lo. 

0 SR. P. DE ALENCAR :-E quem é a causa 
disto ? 

O Sa. MINISTRo DA FAZENDA:- Hei de Súr eu, 
naturalment'l ha de llflr o ministro da fazenda ; 
mas o que é ver•iade é que este ministro desde 
que se sent'lu nesh casa ba vinte annos que 
rechma cor..tra a lei do recrutRmllnto essa 
lei..... não direi infame , mas estive q~asi a 
dize\·o, 4ue põe os bra~lileiros em condição muito 
inferior aos estrangeiros ; que põe os brazileiros 
fóra da lei. Todo o ouus tem cabido sobre os 
brazi leiros. 

A este respeito já expendi minhas opiniões no 
que t<Jca á repartição da nPuinha. Supponho que 
já veio um offiçio á V. Ex. pedindo dia para 
apres•mtar uma !'roposta. Espero fazer alguma 
pr.reosta, atte~dendo á posiç~o triste em que se 
a.:bao os bra:!:1le1ro;; em relaçao aos estrangeiros. 
Da minha partl3 eu faço o que posso. Trabalhemos 
para pôr-nos naquella posição em q11e a nossa 
c.tlr.stituição nos C•Jlloc.a, e · que o sentimento e a 
existencia. da independo ncia exigem sem aban
donar outros pontos es:>enciaes. 

Pela emenda não se faz bem algum ; pelo con
trario, vai-se pôr embaraços á. administração, e 
dar motivo a reclam"ções que talvez aejão justas • 
Quando se tem tantos objectos de reclamaçõ~s 
injustas, era mais conveniente nii.o dar occasião 
a que houvesse reclamações justas. 

Nesta mesma sessão nós podemos fazer alguma 
cousa debaixo deste sentimento, que occupa a 
cnsa, de elevar a condição dos brazileiros. 

O Sa. R. Dos SANTOS :-Ma.- a tratado perpetuo 
embaraça, ua opinião de V. Ex.? 

O Sa. MINISTRO D.I. FAZENDA •- O nobre depu
tado bem sabe a minha opinião a respeito dos 
artigos perpetuos c~o~m a França ; não a mandei 
dizer atraz da porta . 

O Sa. Ronruao&s Dos SANTos :- Mas elles estão 
em vigor. 

O Sa. MINISTRo DA. FAZENDA.: -E' verdade, 
algum cousa é preciso fazer ; mas é preciso que 
n~s entendamos; é preciso qu& as vpiniões dos 
'ministros que são em ravor do paiz sejão auxi-
liadas pelos representantes da naçãc.. · 

O Sa. R. nos SANTos :-Pó de contar com toda 
o auxilio da camara nt>ste sen\ido. 

O Sa. MINISTRO DA. FA.zE~DA.: -E' necessario 
fazer as cousas tambem em tempo opportuno, 
g~o~ardando as a\tenções a quem de direito ellas 
pertencem. 

Já sabe V. E~: . e a casa que, no caso de 
pauar a emenda, eu hei de advogar a sua re· 
vogaçil.o no se na lo. Sei muito bem que é muito 
popular. Eu ts.mbAm go>sto de popularidade. O 
que eu mais ambiciono entre as minhas maiores 
ambições, que não são pequenas, é a estima 
publica, a estima dos meus concidadãos ; mas 
para tol·a é necessario qne eu me comporte de 
maneira ta\, que me não i\luda, que consulte 
seus verdadeiros interesses. Na minha consc:ieneia, 
estou persuadido de que esta emenda não é de 
interesse ao paiz. Poderei estar em erro ; será a 
posição de ministro que me faz fallar assim; mas 
eu desejaria que não passasse. 
UM~ Voz: -Mas os estrangeiros não podem 

fazer commercio de cabotagem. 
O Sa. MlNISTRO DA FAZENDA.:- Sem duvida; 

lli vem na minha proposta. Alguma cousa estou 
que se podia fazer ; bastava simplesmente entrar 
no nosso direito; mas tudo são resistencias. O 
governo carece do concurso, do auxilio da ca
mara. E' isso, senhores, o que eu apresento mui 
francamente. 

Talvez eu tenha di to muita cousa que não 
devia dizer; mas, eaafim, eu o que julgo é que 
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para este anno basta de 3• Jísr.ussão do orça
mento, e que se deve passar a outros objo;ctos; e 
que a camara, concedendo ao governo o que e\le 
pedio, satisfaz {ls neces,;idades. Não convém, não 
é nada airoso que se apresento um deficit, •1uan lo 
nós podemos mostrar que temus alguma attençào 
é.s despezas publicas. 

Assim mesmo, para que não haja deficit, é 
preciso algum esforço da administração ; peço á 
camara que a auxilie. 

O Sr. Potnpêo :-Sr. presidento. pedi a 
palavra para resp••nder ao nobre deputado de 
Minas, presidente do Espíríto-St<nto, que, con
testand'l as asserçõ~s que avancei no discurso 
que outro dia pr•)nnnciei nesta casa ácerca das 
providencias do governo para o Ceará, taxou-me 
de inju~to, e quiz provar que o governo, longo 
de merPcer as censuras que diz ter-lhe eu feito, 
pelo contrario, tomou a tempo todas as medidas 
possíveis para socorr'lr e alliviar a sorte das pro
víncias do norte victlmas da fflme. Antes parAm 
de responder ao honrado deputado, devo do1r uma 
explicação á casa dos sentimentos quo dictárão o 
meu discurso, porque quero ser comprehendido, 
e ser julgado conf,,t·mo minhas intenções. De
putado novatv, novato na politica, e até mesm':l 
no mundo, eu não tenho por guia de minhas 
acções e de minhas palavras senão as iospi · 
raçõP-s de meu coração e convicções de minha 
consciencia : fallG com ellas, e com ellas me 
devem julgar. 

Qu-ndo outro dia fallei, não foi de minha 
intenção a<icusar nem censurar ninguem ; tive em 
vi~tas unicamente excitar a attenção do governo 
e da camara para o estado da minha província; 
não obstante porém serem estas RS minhas 
intenções, só se tem querido enxergar no me11 
discurso uma censura, e uma censura forte ao 
governo. Para chamar a att~nção do governo e 
excitar a benevolencia da camara em favor de 
medidas que julgo necessarias á minha provincia, 
julguei preciso reproduzir em geral alguns factos 
dolorosos, e declarar que o governo ainda não 
tinha apresentado ao corpo legislativo medidas 
para melhorar a sorte dos infelizes daquella 
província. 

Ora, se esses f<~etos fazem carga a alguem e 
peziio na consciencia de algnem, não e culpa 
minha; porque reproduzindo-os nesta casa, não 
fiz mais do que repetir aquillo que todos jl\ Rabião, 
e nem lhes diminui ou augmentei a gravidade. 
Entretanto o nobre õeputado que acabou de fallar 
tachou-me de injusto e alguem fóra desta casa já 
me tem chamado ingrato •••• 

O Sa. F. P&NN.t.:-Ingrato nilo. 
O Sa. Po:MP1!:o:-Não me refiro ao nobre depu

tado, que só me chamou injusto; fallo de outr11s 
pessoas. Senhores, é preciso que nos entendamos: 
nin~uem preza mais a gratidão do que eu; é 
uma das virtudes christãs que mais P.nnobrcce o 
coração do bnmem ; o vicio npposto, a ingratidão, 
degrada o homem na sociedad.,., e é um crime 
aos olhos de Deos ; portanto doer-me-hia muito se 
por veJttura ~:om justiça se me pudesse lançar 
esta pecha. Mas a gratidão presuppõe rla parte 
daquelle, que a ella tem direito, um favor ; e 
um favor suppõe da parte que o pratica carencia 
de qualquer obrigação legal : porque se o acto é 
reito em virtude da lei, deixa de ser favor, é 
pelo contrario a satisfação de uma obrigação 
legal. Ora, eu creio que o governo, que é mero 
executor de leis não pôde como tal fazer favores, 
mas tão sõmente executar aquillo qu"' lhe e 
determinado, o neste caso cumpre uma obrigação 
legal : logo, quando eu negasse serviços por 
elle foi tos á minha província, não se me poderia 
tachar de ingrato ; q•1ando muito, poderia ser 
injusto Ponanto já vê V~ E.t., Sr. presidente, 

q11e a pecha de ingratidão não me assenta. 
(Apoiados.j Mas vojamos se fui injusto. 

Primeiramente, Sr. presidente, eu não neguei 
que os soccorros remlittidos, a inda que tar<ie, 
pelo governo, não tivessem servido ; pelo contrario 
estará lembrada a casa, e nhi flstá no meu 
discurso declarado que eu c"nfessava que esse>~ 
soccorros sa\várào grande parta d·t população 
da provinch. Eu diss~ que o governo nem tinha 
apresenta'io medidas na,; camaras para soccorrer 
ao Ceará ; e nem se tinha apressado em executar 
aquol\a que a assembléa tinha V•)tnrtn o anno 
passado. O nobre deputado de Minas contesta 
estas duas assercões, e avança que não só o 
governo niio tinha sido indifferente á sorte 
daquellas províncias, como que se tinha apressado 
em pedir um credito ás camaras, e que tinha 
mandado a tempo todos os soccorros ; leu mesmo 
um officio do Exm. ministr'o do imperio de então 
petiindo a esta camara autorisação parR fazer 
soccorros ás províncias fiagelladas da sêcca. E11 
devo declarar que ignorava com eft8ito a cír
cnmstancir• desse officio que o nobre deputado 
acaba de ler : como sabia que a resolução passada 
nesta camara autorisando o governo a fazer as 
despezas necessarias para soccorrer essas pro
víncias tinha sido apresentada por alguns Srs. 
deputados, ignorava que o governo tivesse 
intervindo; e por isso neguei-lhe a iniciativa : 
p•ném isso mesmo não destróe a minha primeira 
a;;serção; porque eu intentava fallar de outras 
mlldidas que não são essfls soccorros puramente 
materiaes. (Apoiados.) E11 queria dizer que () 
governo, sabendo do estado miseravel de milhares 
de farnilia& a quem a sêcca deixo11 nos apuNs 
da indigencia, e~molando o pão para viverem, 
niio tem até h-:>je apre5entado alguma medida 
para melhorar esse estado, e que só com farinhas 
que o governo tem remettido não e que esses 
inftllizes hão de rehabilitar-se e tornar-se cidadãos 
uteis ao estado. 

Era portanto a falta de medida dessa ordem que 
eu lamentava não ter o governo apresentado ; a 
tanto era neste sentido, que eu disse que na 
parte de outra providencia do governo tínhamos 
nós os deputados dessas províncias offerecido á 
camal'a um projecto pedindo um imprestimo para 
ser distribuído com os agricultores e fAZendeiros 
daquellas pr•1vincias. Ora, o nobre deputado não 
mostrou que o governo tivessH ja\ apresentado 
alguma modida semelhant~ ; logo, não provou a 
fllsidade de minha asserção, logo, não provou a 
minha injustiça nesta parte. (A.poitJdos.) 

Vejamos porém se provou na outra quando 
aftlrmou que esRes soccorros ehega\rilo mui to a 
tempo á" províncias, e que o ~overno fol muito 
solicito nessa! reme;1sa~. Senh11res, para reRponder 
á Isso, bastava citar 'J facto da horrorosa mortan
dade de innuml'ras pessoas que na minha província, 
Par~thyba e Rio Grande, perecêrão á fome. 
(Apoiadol.) Ora, pergunto eu, se esses soccorros 
tivessem chegado tão a tempo, como disse o nobre 
deputl\do, teriii.o morrido á fome tantos infelizes 'l 
(Apoiado,.) 

Mas eu quero fazer um appello para os nobres 
deputados da Parahyba e Ceará. Dizei, Srs. de
putad•lS da Parabyba, quanJo à vossa província 
chegárão os soccorros do governo já não tinhão 
havido tantas calamidades 't (Apoiados.) O pre· 
sidente da província póde remetter esses socc8rros 
para os pontos do interior, onde elles se tornavão 
mais precisos? Diga o nobre deputado o Sr. Dr. 
Acauãa que foi testemunha de tantos horrores, 
quantas victimas succumbirão em sua comarca, 
e se pôde lá che:;(ar algum soccorro ? (Apo>iados.) 
Dizei, Srs. deputados do Ceará, o governo diS 
província maodou ou teve farinha para mandar 
para o Icó, quando aq11ella eamara viva e instao
temente representou á presidencia J>edindo soe
carros 'l (ApOiadol.) Quando naquella cidade se 
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vendia a saeea de farinh a a IOOSOOO ; quando os 
presos morriãn de f.,me 11a ca,léa; quando as 
igrejas se enchiã,, d ~ ca<.laveres m nrtns á f ume'! 
(Apoiados .) Diga o meu nobrll amigo e co !lega 
~ecr,,tario do governo no C~ará ,) Sr. Dr. Pantplo •a, 
quanta,; \'eZns a camara da I:nperatriz raprésentou 
ao pr,,sidente na lin~ruagam d.1 desespero pedindo 
soccnrros, pe(lin •lo L~rinha para o p;,vo que 
ruorrL1 ã fom e ? {Apoiados . ) Dig~t, se o pn's id P. nte 
mandu•l ou pvdia mandar esse,; soccorro ~ • .á l•n
peralriz, quil aliâ:; di stava <ta co. pita! só 30 lt guu:>? 
Digão os nobres deputa:!os do c~arã, em que 
tempi'J f ti di· igida a S11a ~lagestade uma r eprese a· 
taçiio dos habitante;; <l o\ capital pedin<io s o~corrüs 
ao gnverno imperial 't Não foi est<l anno, em 
Janeiro ou Fevereiro 'I (Apoiados.) Pois ent:lo se 
esses s•>cC•)rr c. s t ivessem !li cb~>gado o a1•no passado 
tão a tempo, >li nda es~e ann•J d irig iríamos urna 
repri!s rntação neste sentido ao governo imperial? 
(Apoiados.) A h I ~enhoro;~, não rn'! forC•liO ã d.;sc~r ~ 
detalhes, a det !lhes d t· factos que eu tão pod ~m mais 
pezar na CJ!lScie'lcia dtl muitos .•. Crei•1, Sr. pre
sid,Jnte, ter sufficient'3tnente demonstrado a verdade 
de minha segunda proposição, e por conseguiuta 
desviado tambem do; mim toda accusaçào de 
injusto ••. 

O Sa. l<'ERREI!U. PENNA:- M'1s a respeito do 
credito que disse ter o ministro affirmado que 
estava esgntado. 

O SR. PnHPtiJ:-E' verdade, assim o disse; 
mas vejo agora pelo relatorio que o nobre depu· 
tado leu, que estava enganado: Rceiti'J nesta. parte 
a correcção do nobre deouta.do. Parecia-me ter 
lido ou ouvido que o nÔbre ministro assim o 
dizia; mas reconheço que foi engano meu. 

Tenho respondido ao nobre deputado ; mas 
torno a repetir que só tive intenção no meu dis
curso de chamar a attençàn do governo e da 
camara para tomarem !\lguma medida mais con
veniente e proveitosa ao estado de milhares de 
famílias desgraçadas de minha proviocia. 

O Sr. Rodrigues dos Sant;o.,:-Ell não 
pretendia mais tomar parte nosta discussão, por· 
qu~ bootem já manife:.tei á casa o dedejc> de que 
ella se c"ocluiss:J para podermos votar : mag as 
opiniões que o nobre ministro da fazenda hoje 
emittio sobre uma das disposi.;ões approvadas 
em segunda discussão, relativa nos caixeiros 
estrangeiro~<, obrigãrãu me a ratificar os funda 
mentos dessa medida e contestar uma proposição 
do Sr. mini.stro que me parece merecer imm~
diata e t~éria reftltação. 

Sr. presidente, nã<> posS•1 occultar a sorpreza 
que me causou R maneira por que se expressou o 
nobre ministro Acerca do~ dirtlitos que possa ter a 
França contra a provideneiR do que trato; desde 
que um ministro da coróa lcgltirna, p'lr uma 
man.,íra tii.o formal, as futur11s reclamações da 
diplomacia franceza a respeito do imposto sobre 
o~ caixeiros estrangeiros, creio que se tem desar
mado de todos os meio~ para resistir a qualquer 
solicitação que por ventura se faça contra esta 
providencia. U\luitos apoia<;Ws.) Confussu franca
mellte a V. Ex. q11e desanimlli, e quasi que perdi 
toda a contia.nça no resultado d~ tal medida; 
as declarações que fez o nobre ministro a inutili
sãrão ; a legação r~an~eza se ha de prevalecer 
dell"-s para combatel·as, e, á vista di:it '• nada 
pó ie apadrinhar o àireito dcs brazileiros. (Apoia· 
dos.) O g.Jverno já se cotnprometteu a attender 
ás reclamações do governo francez desde que 
serve -se dellas para contestar a disposição que 
approvamos: esse infeliz recurso importa uma 
especie de compromettimento, e co:npromettirnento 
que eu encaro como uma especi., de reconheci· 
mento do direito que têm os francezes da se 
opp~rem a esta providescia. 

D,ploro, Sr. presidente, que o nobre ministro 
não dt!parasse com outro meio para SU:itentar 

sua o ;,ini~<) ·. P.sse qun empregou não é efficaz, 
mas torna. muito diffic\l a posiçito do gov~rno 
puae~te o estran:;{rli rü . ("'fuitos apoiados. ) A provi· 
dotlt:Í tl. que a camara \'Ot•1 U, n .J Lttento de melh<~rar 
a ' ort•l d0s evncida-:lào~. ·lssa providencia cuja 
nece:>si<lnd'l á Stl :lti ia u lsd~ mu\t·l tc'lltp·1, o 11:1 

qual libra vamos t :ultas esperanças. c< tà annullada 
ú•!s:i e h ojil pela.; d~claraçii e s ..lo Q:lbre ministro; 
por isso talvez fosse mais pruJent.: rõtiral ·a. Como 
p•1d.:rà o g<;v.; t·no braziltliro S•tStentar, como lhe 
cumpre, o voto d·J parhmllnt•l contra as interes · 
~ oiras e ~mbicios IS rBclam 1çõe~ do estrange ir o, 
quando um membro do govorno j;\ as prllvine, e so 
as n iio uutorisa, pelo menos as julga !Jiausiveis e 
funrlat.!as no tratado'! (Apoiado:~.) 

!>!:1s permitta a camara que eu ccnteste esta 
opiui!lo pouco refie.: ti .la d.o Sr. ministro, o que 
demonstre qu'l qualq11er r~cl ,unaçã:o que pnr 
vMnttiN appar.-·c;a nà<Y se pôde fundar nn tratad.) 
P•'rpetu:J. Fallando dos nrtigo,; pt-rpetuos com a 
Fnwça, eu já tive occ,lssião de dar algum desen· 
volvimento ás genero!;aS e patriotica» aspirações 
do nobre 1nini.;tN, quando nesta casa manifestou 
o J~sejo de vei ·O annullado: eu então iudiquei 
os varias modos por que se podia conseguir 
este resulta<io, e creio poder asseverar que a 
r.amarn deu completa adhesão a essas idêas (apoia
dos), e é por isso qu~ eu lloje disse que podia 
contar o governo com o auxilio da camara 
quanJo sériamente tratasse de obter a annullação 
rin umd convenção cujo primeiro defeito é ser 
impropria dll pov.~s regidos pelo syst•lUJa eonsti· 
tucional. (Apo~aJos.) Ninguem póde contestar o 
nosso direito a este respeitoJ, elle se acha firmado 

, nos mais triviaes princípios do direit•> social, e 
é fortificado por urna nacessi.hde imperiosa e 
indaclinavel da nossa pa.rte. (Apoiados.) Entre · 
tanto o que me con ~data é ver que não pa~samos 
além dos desejos: observo que o governo limita ,se 
a maaifestal-os, e que não empre&a os muitos 
rec11rsos que tem á sua disposic;ão para realisal-os, 
ao passo que nada podemos tentar de verda· 
deiramente ulil para o paiz som que se nos 
apre:>cnte o espantalho dos artig>s perpetuos para 
embargar -nos o passo. Principie o gabinete por 
empregar os meios diplomaticos, d9monstrando 
ao governo franeez a injustiça e illegaltdade de 
tal convenção: se tôrem ioefficazes es.sd!'! meios, 
recorra a outros mais terminantes, mostre que 
t<Jm consciencill dos seus direitos e confiança no 
auxilio do paiz para sustP.ntal·os (apoiados): 
faça-,;ll algum esrorçn, pnrquo eat.>u conv~ncido 
d,; que, se houver constancia e uma prudente 
energi~ da parte do ~overno brazlleiro, aeua 
esrorç<18 neste 11entido hila de ser atioal coroados 
d<> mais !diz resultad.J. 

E' doloroso, Sr. presidente, ver que noa 
achum.Js Rmbaraçndo~t por elisa con1ençio, quando 
ellll, aindn qu<J niio fone nulla de pleno direito, 
está de ftlcto annulla<ia pela fdta de observancta 
de suns estipulações da. parte da Franca li Qual 
é a dispo'3íç!io dos artigos pP.rpetuos que pMe 
Ler alguma relaç.i'b com a mat~ria que nos occupa? 
Percorrendo esses aTtigo-1, eu não encontro senão 
o artigo 'l•, para apoiar qualquer reclamação 
contra a providencia sobre os caixeiros ostr.tn· 
geiros. D iz esse artigo que: «Os subditos fran
cezes po•ie1n e ·>mme~eiar a exercer todo:t os generos 
de industria entr'3 nó-;, sujtlitando-se .ás Jeis do 
paiz,-e que nllo pu.garálJ impostos maiores d.o 
qu.! os que pag!lo ou vierem a pagar os bra
;ileii'OI. » E1s-aqui a unica disposição desses 
artigos perpetuos que póde ter relação com a 
providencia tle que se trata ; mas por ventura 
ella tende a impór algum tributo especial sobre 
os sllbditos de algurna naçlio em particular ? Não ; 
ella comprehP.nde todao> as easa'3 de commercio, 
quer sejão brazíleiras quer aejão estrangeiras, 
que tenhão mais d~ um certo numero de caixeiros 
estcangeiros. (Apoiados.) Portanto entende-se 



Câmara dos Deputados -Im presso em 14/01 /201 5 15:04- Página 16 de 18 

S~SSÁO EM 17 DE JULHO UE HH6 
com todos os commerciantes, e não pMe dar 
direito a reclama~ões da parte da ~'rança; dia 
tem direito de exigir que seus sub1ito~ sejão 
tratados com igualdade; esta igualdade existe, 
por.1ue a imposição recahe soore as casas de 
commercio nacionaes e estrangeiras. (Apciados .) 

Demai,;, ,;e o 'tratado p~rpetuo désse algum 
direito a reclamações, por ventura o governo não 
estava em circumstancias de as repellir, mos
trando que a França não cu>npre para comnosco 
o tratado'/ Não se sabe que não é permittido 
a um br·•zileiro em França ter connr.ercio de 
ret~lhô '/ (Apoiados.) E entretanto üãa se acha 
isto garantido no tratado 'l O tratado estabelece 
uma perfeita igualdade, mas onde está. ella. pata 
com os brazileiros em França ? Poder-se-ha negar 
que os estrangeiros estão lá de peior cond1çào 
em relação aos r..acionaes ? Se assim é, como 
não se póde negar, á vista de inf,,rruações officia<:>S 
que o governo possue, não é mani!esto que o 
tratado '8nnullou-se pela falta de observancia 
de uma das partes? Embora pois a legação 
frauceza reclame contra a lei do orçamento, eu 
entendo que o governo serve bem o seu pa1z, 
defende seus mais legitimas e valiosos díreitus, 
protestando contra essas reclamações. p,,r ventura 
um governo que está baseado na justiça e na 
expressa determinação dos tratados póde receiar 
alguma causa ? s~ fõrmos reprovar esta provi
dencia com receio de futuras reclamações, então 
nada faremos (11poiados . ) é melhor cruzarmos 
os br.aços, po1que toda a tentativa que fizermos 
para equiparar os brazileiros aos estrangeiros, 
ha de excitar reclamações; e portanto sejào os 
brazileiros coodemnados a viver eternamente 
de t~mpregos pub\icQS, perpetue-se essa vida 
degradante para a nossa mocidade de andar soli
citanoJo por tooJa a parte o dinheiro do estado 
para pod..:r viv~r, euraizem-se desde a mais tenra 
idade os babitos de bumiliação e depenoJencia para 
os brazileiros ; porque estão excluído'' de todas 
as outras proflssõ~s nubres e lucrativas donds 
p1Jdià0 tirar uma subsistencia indepeudeote. 
(Muitos apoiados.) 

Nã0 trep1demos pois em sustentar a deliberação 
da camara: não rt!cUemo:> anto:s o frívolo re.:eio de 
reclamações da França, porque essas podem ~er 
coutesladas victoriosamente, ou com a propria 
l•·tra do tratado, ou com o f:1cto muito valioso 
da falta de rc(:íprocidade de execução. Mas 
supp.>nbnn.os por um momento que f,,sseul tão 
futulam~ntaJas as reclamações francP-zas que o 
governo tivessP. de fuzer uma exccpc;s\o àcerca 
dos subditos francezes; por vcntur ''• quando se 
re~<liso t~ste c11su (o que ruio julgo Kd>nitltliveli, 
nà•> tinlutmus feito um grande bem incluindo na 
disposição todos os estrangeiros subditos de 
outras naçõés com quem não temos tratados? 
Niio fazíamos todo o bem P•>ssivel, mas alguma 
cousa fllziam')s, E o paiz que até o present'l 
tem presenciado nossa inacção não núS agmdece• ia 
quando alguma cousa faz·m~os em seu beneficio 'l 
(Apoiados. I En penso assim ; e niio me importa 
que esta disposição dê lugar a reclamações. Ellt~.s 
serião infundadas, e facilmente rebatid!ls pelo 
nosso goverr.o, apoiando ·se nos princípios g<!raes 
do ·direito publico universal, na prime1ra letra 
do trat:1do, e por ultimo r.os factos existentes 
que são auxiliados pelos mais explícitos e iuc •• n
tl!staveis dictames do direito internacioud. 
(Apoiados.) Por isso hei de continuar a sustentar 
eom todas as minhas forças a disposição quo 
mereceu o assenso da camara na B<lgunda 
discussão:>, e espero que ninguem proporá a sua 
suppressão. 

O nobre ministro por vezes tem r.presentldo com 
toda a fidelidade a miseria dos brazíleiros, que 
nunca podem concorrer com vantagem nas divers11s 
industria~. porque os estrangeiros, prevalecendo-se 
dos favores e i~enções que a legislação lhes con-

cede, e;;torvào e tornão impossível que os brazi
leirns possào concorrer com elles; o que cnnvém 
pois que façamos '/ E' remover os obstacu!os e 
decretar leis tendentes a fazer desapparecer um 
estado de cousas l.ào des~raçado e ignon•inioso. 
Hoje não temos tratado com nação nel)huma à 
excepçào dos infelizes e ruinosos artigos perpe· 
tuos com a França; mas tenho demonstrado qua 
a França não póde sensata e razoavelrneute re
clamar; e se reclamar tomos a letra do tratado em 
nosso favor, exijamos o seu cumprimento da parte 
da França, e teremos em nosso apoio a opinião 
da!! nações civilisadas. (Apoiados.) E nem se 
cuide que este apoio é fragíl e inefficaz ; elle tem 
produ'l.ido todas as grandes modiftca.;õ~s que se 
têm verificado de certo tempo para cá- Não poucas 
vezes temos visto nações fortes e poderusas re· 
cuarem dtl seu~ iníquos desígnios, Ut·gidas pela 
r~provação da opinião do muudo civilisado; é 
e~sa opinião hoje o mais seguro refugio das 
nações fraca:J, a mais forte garantia contra a 
prepotencía das m>\iS fortes. (Apoiados.) E. ella 
que f~tz a a\liança anglo-franceza recuar no Rio 
da Prata; é a opmião do mundo que tem obrig~tdo 
os governos dessas duas poderosas nações a pro
curar ultimamente· explicar e definir a sua posição 
e comportameRto nas margens do Prata, de modo 
tal que fiquem salvos e ill~sos os princípios do 
direito das gentes. Quem attendet· ao que se passa 
oa Europa ácdrca des~a questão, quem estudar o 
eff~ito que têm produziJo as reclamaçõ•Js generosas 
da tribuna e os protestos energicos da impronsa 
euro!Jéa ha de reconhecer que a attitude da França 
e .ta Inglaterr.• têm mudado do cAracter, e que os 
dou,; mundos da interveução armada, nag questões 
americ,nas, tem recuado de seus prim'liros d'l· 
signios em pre~ença das reclamações da opin1ão 
publica, manifestada;; niio só no-; respectivo& 
paizes comu em todos os que têm interssse na 
ma.tuteuç.:\o do<l princípios tio dire1to int<~ruacional. 
Espero que o mesmo aconteceria a nosso respeito, 
se por ventura a França nusassd violentar- nos 
por qualquer maneira, quando persisti,-s~mos em 
defander nossos dirtlitos. Tenho toda u confiança 
n.t ju_stiça dll um governo tão es~larecido; mas, 
se qu1zesse abusar ue ~ua força, a resisten.:ia dos 
brazileiro.o Sdria a mais legitima, a 1nais santtl 
(apoiados) . teria pvr aux1liares os vot•JS Jns 
nações cultas, e ;' França seda forçada a vir a 
um accordo amigavel. (Apoiados.) E podllriarnos 
ser supplan~11•ios' CJnCedo es~a puss1bilidade; 
mas 11inoJa assim su,.tent" que do:vcriamos int~istir; 
nossa derrota Stlri<~ Kloriosa (apoiados), e prova
riamos ao IDiliiJ•J que uma nação po..Jerosa póde 
siUl Clllcfll' uos pós n""sos direit<Js, poréo1 n.io 
encoutrou de no~RI\ parte uma cobardo~ de11istencia 
(apoiados); e ainda nesta caso a opinião do mundo 
seria por nó"~ «!la não uppiAudiria o triumpho 
da força matarial 8vbrt~ os princípios do direito ; 
e no uia am .Jite tiv~rruus força bastante pa•·a 
defendêl-os, o triumpho será. glorioso para nós, 
e receb~rom10s os applausos das nações cultas. 
(.\fuitos apoiados ; viva adhestlo.J 

O Sr. Hollanda Ca.valcanti (ministro 
.da {a:zenda):- E1l já e~:perava que o nobre autor 
da emenda me désse a resposta q11e acabo de 
ouvir. D~v•.> diz~r:- não ó minha opinião que 
dará direit" an govcrrto francez ou qualquer outro 
ítOverno áccrca •le qualquer reclamação. Potiem 
havP.r reclam~tçõ~s que embaracem a adminis
traçã~'. Esta mtuha bypothese já tem acontecido: 
a casa sabe que já passou em lei esta disposição e 
que não f.,i executa.ta. _ .. 

O SR. R- oo:; SA.:STOs:- Por causa do tratado 
com a Inglaterrn. 

O Sa. MINISTRO FAZENDA.:-.... e que a camara 
a revogou na seguinte lei. E~tes antecedentes 
por isso dariio mais r..,rça a uma ou v11tra recla
mação. 
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Senhores, emquant'l os brazildros fórAm sujeitos 

ao recrutllmento e ao sr:rviço da guarda nacional, 
como actualmente se pratica, emquanto mesmo 
houver jurados e ellúil estiverem collocados em 
nma posição muito inferior á dos estra.ng6iros, 
ninp;uP.m quererá para caixeiro um brazlleiro, 
estabeleção o imposto que quizerem. Ha um 
n1eio n1ais facil de babílitar o governo a servir ao 
paiz sem esta lei e:>pecial, porque não é só em 
caixeiros que têm os brazileiros de ser empregados; 
não é ~6 por esta medida que se ha de chegar 
ao fim. Sd o nobre deputado quer chegar melhor 
ao seu fim, proponha autorisação para o governo 
dar os regulamentos necessarios sc-bre os mer
cados pela mesma maneira que fazem as nações 
civilisadas, applicando reciprocamente por meio 
de regulamentos o que estas nações applicão em 
sua casa : assim não haverá motive; nenhum de 
reclamação. O governo, tendo ex•lcta informação 
do que essas nações praticào comnosco, obrará 
reciprocamente. E1s uma medida quo não <iá lugar 
a reclamações algumas, e que deixa livre a a ~ção 
do gov,mw. As minh!ls opiniões não são fundadas 
em meras tbeorias: nem me levo por meáo; mas 
quero que obremos com prudencia, com conheci
mento de causo. e com informações. Eis o que eu 
tinha a dizer. 

O Sr. Toscano de Brito:- Não t~ncio· 
nava, Sr. presidente, tomar parte na discussão, 
não só porque meu estado de saude me não 
permitte, como porque raras vezes costumo oc· 
cupar a attenção da camara, limitando-me a dar 
meu voto conforme entendo depois das materias 
terem sido suflicientemente discutidas e eluciolndas 
por muitos e diversos membros d!i casa. M~~o::; o 
discurso do honrado deputado pela província de 
Minas, que teve a bondade de occupar-se de 
objecto que muito particularmente me deve inte
ressar. qual é aquell'l que diz respeito aos 
soccorros mandados pelo governo para as pro· 
viocias da Pare.hy-ba, Rio Grande do Norte e 
Cieará, victimas de uma secca horri vel, que dura 
ha mais de tres annos, me obriga a pedir á 
camara sua attençõ.o por alguns momentos, prin· 
cipalmente tendo sido inv .. cado pelo nobre de· 
palado pela pruvincia do Ceará, que hoje fallou, 
o testemuuho de nós deputados pela província 
da Parabyba 

Sr. t~residenle, eu dividirei em duas épocas 
~em ~isl~nctas as providenci>lS -1ue o governo 
101per1al JUlgou d~ver tomar a respeito das tres 
pro~incias de que trato : a prim~ira principia 
do momento em que a s.ecca ~e manifestou, e foi 
logo produzindo os maiores estr••gos nté aquelle 
eu1 que o govurno se convenceu dtl sua realidade, 
e que não erào ex11geradas as informações que 
bavia tido, e a segunda começa de~se te111po até 
o presente. 

Feita esta divisão, que me parece não poder 
..;er contrariada, f'U ~in to diZ<lr, senhores, que o 
governo imperial não deu as uecessarias provi· 
dr,ncias logo que ~ secca se manifestou ; e é 
minha convicção que se medidas promptas e 
acertadas fossem então tomadas, muitas vi· 
clima~ t~rião ~ido salvas das garras da Come e 
da nusena._ D1go s~r esta a minha convicção, 
porque _entao pudena ~er .sido transportada para 
os sertoes d o!ssas pn.-\'tncla~ grande quantidade 
de farinha e outros cereaes, e formando-se abun· 
dantes Eeleiro~ nos lugares mai>~ centraes, a 
fome nao tens apparecido da mnneira rapida e 
esvautosa que todos sabem, e muito dos dt-s
graçados que, abandonando saus lares, e indo 
em procura de alimento, perecião p~los camiuh<•s 
e estradas, certamente ainda hoje viverião, porque 
esses depositoll ou celeiros lhet~ terião fvrnecido 
meios de subsisteucia até que encontra~sem outras 
paragens que lhes offerecessem meios de vida. 

Apezar porém de reconhecer que nessa época 

o governo desprezou o estado lastimoso dessas 
províncias, ou porque lhe parecessem ex11geradas 
as noticias dadas pelas folhas publicas ou as 
participações officiaes que então lhe dirigirão os 
respectivos presidentes, ou por algum outro mo
tivo que me é desco:lbecido, nãu posso todavia 
criminal-o muito por isso- Senhores, quem não 
tem presenciado o que é uma secca nas provín
cias do norte, quem não tem vist.o IJS estragos 
que ella produz, quem não tem sido test .. munha 
ocular desse quadro lamentava! em que milhares 
e milhares de infelizes velhos, mulheres e ·me· 
ninos cobertos de trapos, reduzidos ao ullimo 
estado de magreza, já cadavericos, cruzão as es
tradas pedindo esmolas aos viandantes, e pro· 
curando pão para vil•er; quem, Sr presidente, 
não tem visto quantos desses infelizes morrem 
diariamente á fome, não póde de certo acreditar 
nos effeitos de uma secca, muito principalmente 
quando se vive em unt clima eu:. que as. chuvas 
nunca faltào. Se AU mesmo, Sr. presidente. que 
moro na capit~l da província, para poder dar 
todo credito às calamidades da secca, para poder 
bem avaliar dos horrores que ella traz comsigo 
foi mister ir á vills de Campina Grande, onda 
est1ve ultimamente, e mais que tudo, que mAu 
amigo e col!ega o Sr. Acauãa, morador no sertão, 
em que todas essas calamidades têm tido lugar, 
me contasse muito minuciosamente o que por 
alli se passa. não t! muito que o governo, 
longe do tbeatro desses horrores, julgasse exa· 
geradas as noticia~. as participações que a este 
respeito se lhe mandou. Uma outra razão ainda 
descubro eu para desculpar de alguma Córma o 
governo no pouco cuidado que tem em soccorrer 
as províncias cb norte durante o período de que 
fallo ; e é que o governo, assim como nós mo
radores des~as províncias, talvez se nutrisse 
com a esperança ; talvez esperasse que o anno 
futuro fosse invernoso, e que por conseguinte 
pud6ssem assim ser sanados os makes que o an
terior havia causado. Mas desgraçadamente assim 
não aconteceu ; a secca tem continuado, e com 
maior intensidade ; e a!! noticias que recebi pelo 
ultimo vapor são as mais tristes e a:ffiictivas ; já 
não ha e~peranças de que o anoo currente seja 
invernoso ; e a ca!l"lara que julgue da sorte que 
e::;tá reservada para essas i)rovincias. 

Se pois, s enhores, o governo custou a per· 
suadir-se das calamidades de que enlo viclimas 
as províncias da Parahyba. Rio Gr11nde do Norte 
e Ceouá; Sll eu., julgou qull as primeiras pllrti
cipações nào passav:io de um rebata falso, corno [oi 
o que aqui se deu a respeito da Babia, ~uando 
teve luRar o desmoronamento de um ped.<ço d'l 
montanha, e se em virtude destn falta de crença 
deiX•JU elle de em tempo providenciar conveniente
mente, é mister confessar que logo que teve elle 
convicçi\o dfl qae era real tudo quanto os jornaes 
publicavão, e lhe dizião as p!lrticipações officiacs, 
deu as mais promptas ~roví<Jencias. enviando 
soccorros a essas províncias; e contando que 
esses soccorros terião de muito avultar, e mesmo 
de dunr por muito tempo, o governo dirigio-se no 
anno passa·lo ao corpo legislativo, que pela re
s olução, creio que de 16 de Agosto, approvou 
as despezas feitas e o autorisou para continuar 
com todas aquell,ls que fossem nt:cessarias para 
rr:ioorar os males desses povos victimas da secca. 
Em consequencia o governo expedia as mais ter
minantes ordens aos presidentes das províncias 
de Santa Cllthariua, Bahia e Alagóas. e p~nso 
que de Pernambuco e Maraubii.o, mandando que 
fizessem enviar carregamentos de [arinba para 
Parabyba, Rio Grande do Norte e Cearé, e or· 
deno11 aos p•·esideutes destas que a distribuíssem 
gratia pela populaçãv, vendendo a porém no caso 
c.te assim o julgarem mais conveniente. 

Sendo porLanto este o meu modo de pensar a 
respeito dos soccC~rros mandados para as provinc:ias 
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do norte, e creio que será este tambem o dos meus no· 
bras amigos deputados pela Parahyba, bem vê o 
honrado deputado pelo Ceará que não posso ap· 
provar todas as suas prnp?Sições qu!l sobr~ esta 
materia se lêm no seu discurso hoJe publicado. 

O honr11do deputado pela provincia de Minas 
que se oceupou deste obje<:tó disse que, se os 
soecorros havião sido mal applicados, não era 
certamente o governo que tiuhlf•culpa disto ; e 
pareeeu-me que o honrado deputado quiz referir
se aos presidentes dessas provineias. 

Sr. pr,llsidente, permitta-me V. Ex. e a casa 
que eu diga sobre isto duas palavras, e só 
em referencia ao que se ha passado em minha 
província. 

Logo que, senhores, 11. secca se manifestou na 
província da Parahyba com caracter as81lstado~, 
o mui digno presidentí' que actualmente a. adm1· 
nistra, o Sr. Fr ·derico Carneiro de Campos, se 
mostrou solicitn em prevenir seus estragos ; elle 
fez ss mais minucioslls communicações ao go· 
verno . imperial, de quem solicitou providencias; 
e entret11nto, emquanto estas não chegavão com 
os fracos recursos que lhe subministravào os cofres 
provinciaes, mandou comprar farinhas a Pernam· 
buco, por intermeàio de seus J~residentes, que 
sempre se prestárão a isto com a . melhor boa 
vontade, encarregando da compra e remess" ao 
arsenal de marinha ; essas farinhas erão vendidas 
na repartiçíi:o de rends.s provinciaes pelo preço 
que havião custado, e desta sorte obteve elle o 
consideravel resultado de abastecer o mercado da 
capital a J>Onto de não encarecer este genero de 
primeira necessidade, sem que diminuíssem os 
dinheiros publicas, e até, senhores, tumou em
pre:>tado dinheiros que empregou na co1npra de 
farinha, e por consideração sómeute a elle, não 
se lhe levou juro algum por esses dinheiros. Tal 
era o empenho, o desejo que tinha . d& minorar 
os males dos povos qu.e lhe forào confiados I 

Mas infelizmente por falta de recursos não pOde 
o di~no presidente dn provincia mandar para os 
sertões os cereaes que alli erào tão necessarios. 
E quando chegáriio os primeiros carregamentos 
m11ndados pelo governo, elle empre~tou todos os 
meios de fazer chegar até os sertões a farinha 
!!aqui enviada; as ordens mais terminantes, as 
providencias que parecião mais adequadas e 
efficazes Iõrão dadas : porém tudo se frustrou, 
por~tue os caminhos já se acbavão intransitaveis, 
·e ninguem se q11eria encarregar de levar ama 
sacca de farinhll ao sertão, tendo certeza de q11e 
o ~tnin1al quaudo lá chogasse, o que era dllvi
doso, não voltaria · certamente. Na persuasão 
porém de que sua presença poderia muito con
tribuir para que uma porção de saccas de farinha 
que se achava na villa de Campina Granéis fosse 
enviada para o sertão, o Sr . C.&rn~iro de Campos 
não heRitou, apezar dos incommo.tus que sat>ia teria 
de sotrrer, e alli foi ter ; e entào, desenganado 
que não conseguiria o fim que teve em vista, 
mandou-a distribuir pelos ceotenares de desgra
çados que naquella. villa e em seus arrabaldes 
vlviR:o morrendo á fome, tendo por casa as 
arvores I Estabele::eu, além disto, um celeiro 
nessa villa, e outro na povoação do lngá, no
meando para agentes admini~tradores pe,soas 
honradas e mui capazes. Dest'arte a viajWm do 
Sr . Carneiro de Campos, f., i sempre mui pro
veitosa; porque, pel,as providencias- que deu, 
muitos desgra~;ados forã.o arrancados da~ ~tarras 
da Come e miseria, e talvez da morte I E, Sr. 
presidente, de tal fôrma se ha conduzido o presi· 
dente da Parabyba na quadra calamitosa em qae 
tem estado a província, que elle tem grangeado 
a estima e gratidão de toda a população. ;.d.poia· 
dot.) 

Vou concluir, Sr. presidente• mas antes de o 
fazer agradecerei .o bonrado deputado . por Jli n .. 
por ter chamado a dlac:ualio para eate ponto, a 

TOMO IJ 

qaBI trará sem duvida a grande vantagem do 
governo dllr toda a SU'l attenção ao estado n1ise· 
ravel das tres províncias do norte, prineit>~tlmente 
depois das ultimas noticias que dalli vierão. E 
eu espero que o governo se não limitará a mandar 
sómente cereaes : ll.oje me parece mais que tudo 
necessario pór â disposição dos presidentes al
gumas quantias com as quaes elles possão formar 
companhias de trabalhadores compostas desses 
infelizes que não t~m que comer, e que estão 
morrendo á fome, afim de serem empregados em 
alg~ma obra publica de grande utilidade, eomo 
sejao as estradas ; dest'arte conseguir-se-ba o 
beneficio material do paiz, dar-se-ha subsistencia 
a centenares de indivíduos, e evitar-se-hão muitos 
crimes, que são consequeacia da fome e da 
miseria. Esta medida, solicitada pelo digno pre· 
sidente da Parahyba, me parece dever ser tomada 
em . toda a consideração pelo governo, tanto 
ma1s por me parecer que este systems é mais 
economico do que o que até agora se tem ado· 
ptado. 

Tenllo conclui do. 
O Sa. MACHADO DR OLIVEIRA. : - Se já ha os 

disr.ursos do regimento, peço o encerramento da 
discussão. 

O SR. lo SECRETA.lUO : - Ha 11 contra e 10 a 
favor. 

O Sa. MACHADO DE OLIVErru.:- Peço o encerra· 
mento. 
Con~ultada a camara , approva-se o encerra

mento. 
O Sa. FERREIRA PENNA propõe, á vista da hora 

{2 Y2), que se reserve a _!Otaçiio, que deve levar 
multo tempo, p>.ra amanha, no que não descobre 
inconveniente, a ates conformHade com o que 
dispõe o regimento. 

O Sa. RoDRIGUES DOS SANTOS entende que se 
não póde admittir este requerimento, porque não 
estão preenchidas lls 4 horas que deve durar a 
sessão. 

O Sa. D . MANoEL julga tambem preferivel 
que a votação tenha lugar amanhã, para que o 
Sr. presideute tenha o tempo necessario para 
coordenlir o l{rande numera de . emendas que 
ex1ste na mesa, porque do contrario é de reeeiar 
que b~tja grande confusão, e passe a lei talvez com 
algum d~feito ou irregularidade. 

O Sa. PRESIDENTE responde que não lhe é 
permítLid<? ·alterar o regimento, além de que, as 
emendas Já estão classificadas. 

Os Sas. MouRA. MAoALBÃEs E CoELHo BuTos 
declarão-se tambem a favor do ad1amento da 
votaçlio. 

O Sa. ANTÃO p~de que se mande consultar os 
preced~ntes d~ caas, pois que é informado que 
precedentes ex•stem. 

O Sa. PaiCSIDENTE insiste em mandar proceder á 
votação. 

O Sa. TosoA.No DE BBlTo oft'erece o seguinte 
requerimento : 

« ~e<tueir? o adiamento da votação para a 
sessao segu1nte. » 

O Sr. D. Manoel, posto se incline a votar 
a favor do requerimento, não sabe ae elle é 
muito conforme c0m o regimento. Espera que o 
DObre AUtor do reqaerimento apresente razÕeS 
que o couvenção de que o requerimento não é 
opposto ao regimento, e então nenhuma duvida 
terà em votar por e\le. 

. O Sa. Toscuo DE BRITO sustenta o seu reque· 
r1meuto. 

Dada a hora, tle6 a materia adiada; e levan~-se 
a aepào ia 2 .hora• ·• 8{4. 
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SESSÃO EM 18 DE JULHO DE t8.i6 
Scssi.o em 48 de Julho 

PBESIDENCIA Dtl SR. M:'OJ;."IZ TA.VA.RES 

SoliMARIO. - Expediente. -Negocias da Bahia. 
Discurso do Sr. Barros Pimentel.-Ordem do 
dia. - · votaçllo das emendas ao orçamento. 
Debate caloroso. O Sr. Peixoto de Alencar é 
ma~dado sentar.-Projecto do Sr. Sou;a Mar
tins proponào favores á navegaçilo.-Projecto 
do Sr. Dias da Mott" para se erigir um.:. 
estatua de bron-te em memorin. do fttnd.ador 
do imperio o Sr. D. Ped1·o I.-Outros projectos. 
-Negocíos particulares. 

A's 10 horas e 40 minutos da manhã, abre-se a 
sessão, lê -se e approva·se a acta da antece· 
dente. 

EXPEDIENTE 

Um officio de Sr. ministro do imperio, parti
cipando que S . :M. o Imperador ro;ceberá a 
deputução desla camara no paço de S. Christovão, 
á uma hora da tarde do dia immedíato ao do 
nascimentn do serdnissimo príncipe ou princeza 
que der á luz S. M. a Imperatriz.-Fica a camara 
intP.irada. 

Do Sr. ministro da fazenda, tran,;mittindo cópias 
dos officios ns. ~ e 73 do presidente da província 
de Mattv Gr<>sso, do lo de Maio e 31 de Outubro 
de 1833, acompanhado dos relatorios da commissão 
e~pecial encarregada dos trabalhos da thesouraria 
da mesma provincia.-A quem fez a requisição. 

Do Sr. ministro d:l guerra, tr:1nsmittindo com 
todos os papeis que lbe são relativos a consulta 
da secção •le guerra e marinha do conselho de 
estado sobre o officio do vice-presidente da pro· 
vincia do Rio Grande do Sul de 21 de \iarçn 
ultimo n. i:i6, e conselho de investigação a elle 
annexo feito aos orientaes, no mesmo mencionados 
por denuncia de estarem seduzindo praças das 
forças imperiaes estacionadas em Bage para de
sertarem para o estado limitrophe.-A' commissão 
de r;narinba e guerra. 

Não ha mais expediente. 

NEGOCIOS DA B.\HlA. 

O Sa. BARRos Pzm:.'il:EL: -Eu tenho de off.;recer 
á camara um requerimento para o qual peço 
urgencia. E' sobre negocias da Bahia. 

A urgencia é apoiada e approvada sem de· 
bato. 

O Sr. B :.Lrro• Phnontol:-Sr. presidente, 
apresentando urn requerimento, eu tenh<1 de Íd.zer 
algumas consideraçõe~ tendentes a destruir uma 
falsa e erronea opinião que se tem costume de 
fc>rmar contra qu:~!qner membro da maioria q11e se 
lavant·a para fazer qualquer vbservação ao governo 
sobre QU~tlquer aa.wmpto. Tem·se querido f4· 
zer acreditar que nqutlle membro da maioria 
que se abalança a pedir informações ao go
verno, ou tem commettido um acto de inftae· 
lidada, ou tem feito fé de oppllsicionlsta. E' pre
ciso, Sr. presidente, desconhecer inteiramente as 
condições do systema parlamentar, é preciso 
suppór que um membro desta casa dá o seu apoio ao 
governo, abdica a sua razão, a sua dignidade para 
privar-se do direito de chamar a attençiio do 
governo sobre qualquer mataria, sobre qual
quAr facto que por ventura seja contrario não só 
a os principias do mesmo governo, como ao interesse 
politico. (Apoiados.} No meu fraco entendet, o 
contrario se devia inferir; julgo que se devia 
agradecer a qualquer membro t1a mai•>ria que, 
habilitado pelo seu contacto mais immediato com 
o governo para conhecer seus lnslinctoe, suas 
tendencias, pede explicações sobre qualquer facto, 
s vbre qualquer acontecimento que por ventura 

o governo não pos~a encarar de um modo in
teiramtmte favoravel ao interesse publico, e que 
entretanto não julga que elle seja o.ffendido, pela 
convicção em que está de que o seu delegado 
cobrou seropre com a. maior prudencia de accordo 
com as suas instrucções. 

Eu, apres.;ottando um requerimento sobre os 
nltionos successos occorridos na Bahia, tenbo de 
pedir escusa aos nobres deput~dos por r.quella 
província se por ventura julgão que me apressei 
em tomar-lhes a dianteira. Esperei dous dias, e 
jula;c1 que é tempo sufficiente para nesta tribuna 
pedirem -se algumas explicações sobre successos 
um pouco desagradaveis e que podem trazer 
comsigo eonsequeucias ainda mais desagradaveis. 

As folhas publicas, S:-. presidente, já derra
márào por toda esta cidade, senão por todo o 
imperio, um lamcntavel succosso que teve lugar no 
theatro publico da Bahia em o dia mais festivo, 
mais nacional naquella província, no grande dia 
2 de Julho. Não houve quem não se enchesse 
de tristeza por ver que a ordem foi aUí alterada 
de urn modo tão ignobil, que a dignidade do 
homem foi alli ultrajada da maneira a mais 
d6ploravel. Entretanto, Sr. presidente, antes da 
chegar à or.currencia do dia 2 de Julho, permittir
me-ha V. Ex. que eu faça um retrospecto sobre 
a presidencia do general Andréa, de quem vou 
fallar com o maior acanhamento, por isso que nelle 
reconheço muitas qualidades dignas de apreço e 
de elogios; mas não siio estas •1ualidades par
ticulares do individuo que me farão calar no 
coração certos Stlntimentos que so casão inteira e 
exclusivamente com o interesse publico. 

Nenhum indivio.luo, Sr. presidente, chegou a 
uma provincia do imperio debaixo de melhores 
~uspicios como o g•lDeral Andréa chea-ou á Bahia. 
Estava a província, como aint.la hoJe se acha, 
sofrega por promover seus interesses materíaes, 
sofrega por dar um els.sterio, um vôo á sua 
intellrgencia, para elevar a instrucção publica. a 
m:Lior grão, sofrega por se estender no caminho 
da civilísaçã•• seguida por outras proviucias. Foi 
portanto o nobre general, a quem tinbào prece
dido optimas informa.;ões, de quem fazia-se a 
cllrtos respeitos mui bom juizo, encontrar um 
terreno todo disposto para sar bem explorado, 
uma pr:~vincia que o recebeu sem prevanção. 

Mas, Sr. presidente, bem depressa se farão 
desvanecendo tão lis<logeiras idéas I As adminis
trações do nobre general que antorisavào a sua 
capacidade, parece que farão, não direi desmen
trtlas , . porém desmerecidas e rebaixadas pela. 
sua administração da Bahia : parece que a sua 
má estt·e Ua o conduzia áquellas plag11s para que 
perdesse aquPlle !'rest i ~io que de outras pro
víncias tinha trazido. Eu reconheço no nobre 
gener.1l as melhores qualidades, repito, deploro 
que nesta occasi:\o seja obrigado pela força do 
meu dever, da miuha consciencia, a trazer o 
seu nome á discussão, mas o interesse da. pro
víncia da B:1hia está muito acima do de um 
individuo. 

Foi debaixo das melhores disposições, dizia eu, 
que chegou o nobre general àquella província; 
todos os braços se abrirão para recebêl-o ; todos 
esperavão delle a realiaação das b.Jus idéas 
apreg.;radas nos seus bem feitos relatorioe. Mas, 
Sr. presidente, o nobre general levava sobre ai 
um pesadelo : o nobre general, fustigado jl\ em 
outras presidencias pela opinião publica, por 
causa de sua nímia rigidez, e tendo-ae~lhe lndl· 
gido o ferrete de absolutista, da n4o querer que 1e 
siga senão a sua vontade; Sllm attender á~ leia, 
o nobre general ch•!gou à Bahia, e, contra toda 
a expectativa, acobardou·se. 

U:ll Sa. DEPUTADo :-Não. 
O Sa. BARRos PmENTEL:-Eu o provarei ao 

nobre deputado. 
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E;;perava · 'EI c.,m t•>da a sociedade differentes 

melhoramentos, e melhoran::ent"s palpitantes ; 
mas o nobre general, a quem se d.;u tempo para 
pe11sar, a quem se deli tempo para conhecer o 
terreno, jà com dous annos de administração 
nada tem feito que possa justificar as bell:ls 
esperanças, as bellas idéas que delle se tinha 
formado. 

Eu não acompanhllrai a sua aclmini;traçiio 
pas~o a passo : o meu fim é provar a improprie· 
dade da presider:cia do ge'!eral Andréa na Bahia ; 
foi para este fim principalmente qu.; pedi a 
palavra, foi para e~te fim que formulei o re· 
querimento que vou manda1· á mesa. 

Quando, Sr. presidente, um administra·lor 
qualquer chega a perder a força moral nE~cessaria 
pnra da1· vigor a seus actos, elte torna-se incapaz. 
inbabititado de dirigir os negocias publicas. O 
nobre general Andréa, querendo desmentir o 
ferrete que se lhe infligia de ~bsolutista, qu\z 
usar na Bahia de uma brandura tal, que 
degenerou em fraqueza, senão lax.idão : diantll de 
qualquer funccionario ficara o nobre general 
como diante de um phantasma ; quaesquer que 
fossem os desvios desse funccionario, os seus 
desregramentos, mudo e quedo ficava o general ; 
nc1nhuma medid>t tomava que .fizesse sentir o 
espírito e a força da administração. 

Ora, neste estado dll cousas, Sr. presidente, 
facil é adivinhar quaes as eonsequencias que 
ddhi sernpre resultào. Aquelles que costumlio 
11empre gritar contra o governo, ncbando·se em 
frente de um governo fraco, mais alto levantavão 
sua voz, denunciavão os seus mãos actns, e até 
conseguião d6snaturar os bons,- os regulares. 

Dahi nascêrão ns desagradaveis oecurrencills 
que tiverão lugar, nln sei se em Novembro ou 
Dezembro do anno passado. Em conseq11eneia da 
tibieza do nobre general, a ordem publica este-v~ 
para ser gravemente alterada, e .com grande peze.r 
vi que o nobre general, nã.o sendC\ bastante ex.acto 
(talvez contra sua intençã.o) na sua sua exposição, 
fez com que o governo imperial approvasse a sua 
conducta, aii·é.s digna de toda. a reprovação. 

Para provar, Sr. presidente, o estado de medo 
em que se acha o presidente da Bahia, eu 
citarei o facto do cham>lmento doti guardas na· 
cionaes para o serviço activo, e dahi vêr-se·hll 
que o nobre general, sem ter força moral 
bastante para fazer executar as llll&.s ordens, 
tantasiava revoluções, fdzia encher a sua ima· 
ginação de espectros, pois que nilo erão senilo 
al'prehensões que se lhe faziiio chegar sf.mpre 
falsas, sempre despidas de fund:amento. 

E' costu111e, Sr. presidente, na cidade da Bahia, 
na proximidade dati festas <10 Natal, dobtuem-se 
os destacamentos. O nobre presidente, não tendo 
força de linha sufficiente para manter a ordem 
que se receiava realD!ente ser alterada pelos 
factos, fez demorar na provincia um batalhão de 
artilheiros que o gabinete de 2 d~ Fevereiro 
Rl&ndava para Pernambuco ; acto aliás prudente, 
acto que certamente o governo não r~:provou. Mas, 
niio tendo lhe chegado ainda ordem do gabinete 
para fazer alli ficar aqueUe batalhão, resolveu 
o nobre general chamar ao serviço activo os 
guardas nacionaes dos dous batalhões da~ fre• 
guezias de S. Pedro e de Sa.nt.a. A.nna que -pot 
ventura se quizessem a isso prestar. Com esta 
medida espRlbou-se a notícia de que tinhll sido 
nomeado para eommandar o batalhão que se ia 
orgQnisar um bomem cuja imprudencia tinha 
sublevado contra si, no animo ·dos guardas de 
um desses dous batalhões, a maior animosidade, 
a maior indignação. Repugnárã-1 ; muitas repre· 
sentaçC!es particulares e ofticiosas forão dirigidas 
• autoridade competente, ao commandante sa
perior, para que fizesse conhecer ao presidente 
da _jlrO'YIDc:ia que os guardas do batalhãQ de 
ti. Pedro nlo ae aojei&.aviio ao eommando de um 

officiaJ de quem tinbão recebido alguns insultos 
em uma parada publica. O eommandante superior. 
fiado talvez na sua bravura, não quiz dsr credito 
ás observações, ás admoestações queRe lhe faz;ião ; 
e por consequencia as noticias que chegavão &os 
ouvidos do pr~sidente não púdião ser nem exactas 
n<lm fieis ; não tomou medida alguma que fizesse 
arredar o official nom.cado do commaudo do 
bat •!hão refundido que se ia organisar. 

Approxima-se o dia em que <t;;vião formar os 
dous batalhões : corre de plano na cidada que 
uma intmbordinação ia ter lugar, que o batalhão 
d.r. freguezia de S. Pedro não queria aquartelar. 
De facto chegou o dia em que se devião reunir 
os dous batalhões ; o commandante do batalhão 
de S. Pedro, acompanhado do commandante 
superior, fazendo appello áquelles sotdados que 
por ventura se quizessem alistar no servrço 
activo, não só teve de vêr que nenhum se 
prestava áqut)lle convite debaixo do commando 
·do indigitado commandante, como que nenhum 
se sujeitava aos regulamentos militares, tão 
impropriamente applicados aos guardas nacionaes 
que se prestão ao serviço acLivo. Dahi veio que 
a noticia chegou aos ouvidos do presidente, e 
immediRtameute, estando a partir o batalhão de 
fuzileiros, estando já embarcado, ordem foi ex
pedida para desembarcar . Ordens forão dadas a 
todos os pontos militares para se municiarem, 
finalmente um alarma geral deu-se na cidade, 
parecia que ia baver um grande rompimento. 

Acode o presidente em pessoa, é e:~::plicado o 
facto, pergunta qr.•aes são aquelles que aão se 
querem prestar ao serviço publico, quaes aquelles 
que não se qtterem sujeitar so eommando de um 
official por elle nomeado. E' preciso confessar em 
honra dos soldados da guarda nacional, não houve 
um só que diante do presidente se animasse a 
praticar um acto de insubordinação ; todos se 
calárão, todos se dirigirão para o commanda. te 
superior como que solicitando a eattl (Jfticial que 
interviesse naquella indisposição em que elles se 
achavão de se sujeitar ao c<>mmando de um homem· 
que lhes causava tanta repugnancia. Volta o pre
sidente para o sen palacio convencido que nada 
havia; entretanto na sua auseneia clama o bata
lhão que não se sujeitava ás ordens do tenentt~· 
coronel Carvalbal, que debaixo de seu commaudo 
não queria prestar serviços ao governo. 

E' digno de deplorar, Sr. ·presidente, que n'uma 
cidade como a da Bahia não [ivesse em algumas 
horas o presidente lia provincla um conhecimento 
exacto do e~<pirito dll.quelle batalhão. Referia-se
lhe que, depois do~ viva11 por elle dados, o 
batalllào se tinha resignado a servir sob o com
mando do Sr. Carvalbal, entretanto que um só 
mornento não deaistio elle da pretE"nção de aub
trahir·se aos arrebatamentos daquelle ofticial. 
Não obstante, Sr. presidente, dispersou-se o bata
lhão ; o de artilharia já se havia embarcado, e 
a ordem publica parecia ter entrado em seus eixos : 
apenas tiohâo ficado no quartel 10 a 12 soldados 
e um official. Quereis eabllr o que praticotl o 
preeidenta da província quando certificou-se que 
ainda não esta vão conte11tes os guardas de S. Pedro? 
Mostrou·se tranquillo, quasi satisfeito; fez partir 
a charrua, mas com ordem ao commandan1e de 
voltar e de desembarcar o batalhão pela madrugada, 
e de, a essa bora, cercar o respectivo quartel e · 
iotimar-lhe, ou antes ao pequeno numero de 
soldados que alli se acbavão, . a dissolução do 
batalhão I Que modo imprudente de.obrar I Tinha 
com efteito o batalhão resistido> ás ordens do 
go-verno ? Não ; e tanto não que já se tinha 
dispersado, e alguns soldados com um official 
se acP.avão de estado •. Era isso motivo sufiiciente: 
para derr&mar o terror na cidade pela alta noite, 
para usar de meios que só autorisão a desobediencia 
e a insubordinação 7 Foi este procedimento, que 
de nenhum mo<lo se póde justificar, que ia trazendo 
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á cidade da Bahia fanPstns consequenc!as. O povo 
póz-se em alarma todo o dia, o susto e o terror 
apoderou-se da cidade. Que coasequeucias se 
podem tirar deste facto ? Que o illustre presidente, 
acobardado, receiou que suas ordens fossem me
noscabadas, e impól-as sob as bay<Jnetas. Não 
salta á vista de qualquer que a dissolução pura 
e simples do batalhão teria restituído á autoridade 
toda a força moral de que .:arece, e que nenhum 

.. soldado e nenhum official se opporião a um acto 
legal do presidente t Seria preciso desconhecer a 
qar.Jidada daquelles soldados e daqueJlea officiaes, 
que por mais de uma vez se têm dedicado ao 
paiz, homens probos e abastados para suppôr que 
elles querião anarchisar a sua terra. Não terla 
com um lapso de penna evitado o preside"Dte 
tanta acrimonia, tanta animosidade contra a sua 
administração '! 

Releva, para ser justo, fazer recabir sobre o 
commandante superior grande parte desses erros, 
porque nem sempre deu fiei:. informações ao pre
sidente da. província ; o que pertence sómente ao 
nobre general é não tel-o immediatamente, logo 
que conheceu as suas faltas, exonerado do com
mando. Aquelle desembarque, aquelle ataque 
nocturno a homens incftcnsivos, foi geralmente 
recebido como uma oftensa a um pov1• brioso. Se 
geralmente os brazileiros são doceis, permitta· 
se-me dizer que os bahianos se excedem no 
prestimo de servir ao goverao, de obedecer á 
nutoridade ; tambem se qualquer autoridade não 
usa das formulas legaes, dos meios brandos, como 
seu caracter, nenhum povo sabe mais resentir-se. 
Entretanto estes acontecimentos forão de tal modo 
referidos ao go~erno imperial, que o governo 
imperial louvou ao presidente l Trouxe este facto 
á casa parA provar que se o general Andréa 
confiasse em si mesmo, teria poupado aquellas 
acenas, que, a não ser o bom senso áos bahiauos, 
podião ser bem fnnestas. 

Mas. Sr. presidente, não ha só este facto ; eu 
poderia trazer outros muitos, mas o meu fim não 
ã denegrir o caracter do Sr. Andréa, é provar a 
sua impropriedade para dirigir a administração 
da Bahia. 

Vou mostrar que o nobre general não está apto 
actualmente para presidir qualquer província em 
estado de paz. O nobr-e general prescinde muito 
das formulas. deixa-se levar muito facilmente pelas 
pessoas que o rodeião, e no systema representa
tivo, senhores. ba certas condições de que não 
se póde prescindir. O jogo do poder executivo 
com as camare.e é infallivel, é indlspensavel: 
quando não ha harmonia, ·quando nio ha in· 
telligencia entre esses dons poderes, de certo 
a admlnistraçilo não pôde marchar com regula· 
rldade, a ordem publica pbde mesmo perlgar. 
Chamarei para a casa factos occorridos entre a 
assembléa provincial da Bahia e o nobre general, 
factos que tendem a provar que o nobre gene
ral despreza as formulas representativas, é muitas 
vezes levado a commetter faltas, a commetter 
erros realmente imperdoaveis. Entrincheirado no 
principio falso ~te que legisle a assembléa como 
quizer, que o presidente governará como en
tender, deixa o nobre general a assembléa, com
posta alils de tantos moços de talento, o andar 
em um aystema de oscillaçilo que realmente mostra 
a inexperieneia da maioria dos membros que a 
compot!m. Nós vimos a &saembl6a provincial em 
aclos de muita magnitude tornar r.o breve eapaço 
de oito dias du111 medldat iutelrament' oppoetas, 
tendo uma dellas inteiramente contraria ao aeto 
addicional. O nobre presidente, prescindindo d4 
infiuencia que devia wr, e que facilmente teria, 
porque. a maioria da aaaembléa parece prestar
lhe o seu apoio. deixou que a assembléa provincial 
andasse ás apalpadelas, fosse de frente, ni:> digo 
a um aviao mini1teriál, i:Du ao acto addicion-11. 

Ora, senhores, poder-ae-ha escusar um preai· 

dente de província que, sem se importar com o 
espírito quê domina na assembléa provincial, 
de1xa muitas vezes que sejão feridos principias 
vitaes do nosso pacto fundamental, e que ao 
depois se veja obrigado a commetter actos que 
nem elle mesmo pôde explicar? Eu deixarei de 
divagar·, vamos aos factvs ; citarei um exemplo 
que r,.rova mais que nenhum que o nobre general, 
com o seu systema d6 governar sem se importar 
com eamaras legislativas, dá certos passos que 
por ventura lbe tirão t >do aque\le prestigio que 
deveri.q ter pa ra presidir qualquer província. 
Votou a assembléa provincial da Babia a creação 
de uma freguczta : todos :lÓS sabemos que um 
aviso ba do governo que insinua aos presidentes 
a se oppôrem ás subdivisões de freguezias, de 
comarcas, a tudo quanto póde trazer augmento 
de despeza. Mas passou a lei na assembléa pro
vincial; o nobre general com toda a justiça 
(não entro na necessidade da creação da freguezia), 
se oppóz á lei. e deu razões mu:to attendiveis 
para não !>ancci.onar. Volta a lai à assembléa 
provincial; a assembléa a faz passar por dous 
terços, e a reenvia ao presidente. Quereis saber 
qual foi o procedimento do presidente da Bahia 1 
Respondeu á assembléa nestes termos : - Como 
esta lei não é da natureza daquellas que o pre
~idente é obrigado a publicar, eu a guardarei 
na minha gaveta.- {Rise~das.) Ora, Sr. presi
dente, por certo foi bem desagradavel este modo 
de obrar dos nobres membros da ass~mbJé,l que 
apoião ao illustre presidente ; to a não ser uma 
intervenção arnigavel que appareceu da parte dos 
honrados deputados, a cousa se tornaria mais 
escandalosa ; porém no dia seguinte. como era 
para desejar, apreaenta-sE: na assembléa provin
cial um officio do nobre general, dizendo que, 
tendo bem re:flectido na mataria, mandava publicar 
a lei. Ora, bem se vê que este desprezo com 
que se trata o corpo legislativo póde trazer com
sigo consequencias desagradaveis. 

O Sa. FERRAZ:- Isto não foi desprezo. 
O Sa. B.a.aaos P.we:NTEL:- Certamente foi um 

erro absoluto, um desprezo; qual era o dever do 
nobre general? Reenviar a lei para ser publicada 
pelo presidente da assembléa e não guardai -a ; 
mas elle queria guardar o autographo na sua 
gaveta, suppondo que deste modo faria com que 
a assembléa prGvincial não pnzesse em execução 
aquillo que tinha deliberado. 

Eu, Sr. presidente, poderia apresentar muitos 
desws actos ; porém rileeio fat1g•u a camara : 
apenas citarei mais um que por sua curiosidade 
e natureza não póde passar desapercebido na 
camua; elle ma1s que todos prova a falta de 
energia, a cobardia em que se acha o presidente 
a ponto de occultar os seus actos com medo 
qu~ sejão expostos á censura da opinião publica, 
e de escusar-se com empregados que forão rnéroe 
executores de suas ordens. 

Estava preso por ordem da poHcla um lndi· 
viduo que, vendo que não se dava andamento 
nenhum ao seu processo, pedio um habeas-corpus 
á relação; a relação immediatatnente concedeu
lhe, Eil&S passãrão-se tres mezes sem que fosse 
a ordem de habeas-corptu executada I Ora, é 
isto crível no estado aetual da nossa civiliaação f 
Parece que não, porém na Bahia, aqui bem perto. 
na segunda cidade do \mperío, ae paaaou eate 
facto, trea mezes ae paaalrlo aem que roaae 
dada execução a um llabetJs-corpu.s da relaçlo. 
Por multo eacandaloao, este procedimento pro
vocou a lndlgnaçiio de um llluetrado e eloquente 
deputado que offereceu à aaeemblêa urn reque
rimento com o ftm de pedir explicações ao governo 
sobre semelhante facto. Sabeie qual foi a res
posta do general Andréa ? O nobre general, que 
tinha mandado por ordena secretas prender a 
esse individuo, que o fez conservar na prieio 
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até segunda ordem, desculpou· se perante a assem
bléa com o delegado de policia I Sei que o nobre 
general ordenãra ao delegado de fazer continuar 
aquelle individuo na prisão , não obstante o 
habeas-corpus, pois que sobro elle tinha de t:rar-se 
novas inquirições . . . 

O Sa. PRESIDENTI!::- Etl devo lembrar ao nobre 
deputado que são passadus os tres quartos de 
hora marcados pelo regimento para a leitura e 
discussão dt•S requerimentos; o lSr. deputado 
pôde proseJZuir o seu discurso, e apresentar o 
seu requerimento na sessão seguinte, visto que 
se venceu a urgencia. 

O SR. BAaaos Pt:r.tENTEL:-Pois bem, accederei 
ao desejo de V. Ex. ; ficarei para no dia seguinte 
COf!tio~ar o meu discurso e apresentar o meu 
requertmento. 

ORDEM DO DIA 

Procede-se c\. votação :~obre as emendas á lei 
do orçamento. 

São approvadas as seguintes emendas: 
Do Sr. Rodrigues dos Santos.- Supprima-se a 

emenda additiva, que consigna, etc. 
Do Sr. Antão. - Supprima-se a emenda ao 

§ 18, etc. · 
Do mesmo. -Supprima-se o artigo additivo, que 

antorisa o governo, etc. 
Da 2• commissão de orçamento. -Capella im

perial.- Ao art. 2° ~ 10, etc. 
De diversos senhores. - As folhas periodlcas 

nacionaes ou estrangeiras, etc. 
Do Sr. Rodrigue~S dos Santos. - No § 15 da 

receita-depois das palavras, etc. 
Do Sr. Moura Magalhães. - A despeza com 

os cabidos, etc. 
Da com missão de marinha e guerra. -Ao§ 86. 

Em lugar, etc. 
A da mesma commissão que diz assim: -Ao 

§ 14 diga-se- Elevando-se, etc.-ficou empa:tada. 
O SR. Pa:s:stDENTE interrompe a votação por 

se annuneiar a chegada do Sr. ministro da 
marinha, que vem apresentar uma proposta por 
parte do poder executivo. 

S. Ex <• Sr. ministro é introduzido eom as 
formalidades do estylo, toma assento A direita 
do Sr. presidente, e lê a seguinte proposta: 

« Augustos e dignissimos senhores representantes 
da naçao . - Já de longos annos se tem reconhecido 
a aussncia da compilação de doutrinas, que de
vessem formar entre nós um acto de navegação: 
o nosso commercio externo á falta delle não se 
póde estabelecer ; e o mesmo de cabotagem soffre 
infinitamente pelo mesmo motivo, existe em todos 
os animas a convicção dtlsta verdade, e é ella 
mesmo que induzia S; M. o Imperador para que, 
em quanto se não organisa definitivamente um acto 
de navega~ão, vai presente, senhores, a seguinte 
proposta: 

« Art. 1.• Os individuas empregados no alto mar, 
costas e rios em embargações nacionaes, serão 
reputados brazileiros, para o serviço da marinha 
de guerra e mercante. Aos que servirem por trea 
anuas na marinha de guerra se passarã carta de 
naturalia~tçio. 

« Art. 2.• Nenhuma embarcação estrangeira po· 
derã aer empregada no serviço dos portos, babias 
e rios. 

« An. S.• Nos navios e barcos de cabotagem, não 
aerã permittido .matricular t~scravos em numero 
maior do que a metade da trip(llaçio. Todo o 
capitão, ou mestre de barco, em que se reconhecer 
que ba mais escravo& do que o numero permittido, 

soffrerá em cada viagem, em que isto se. verificar, 
a multa de 40011, por cada escravo que de mais 
tiver a seu bordo. 

« Art. 4 .• Todas as embarcações nacionaes, de 
l'O até 200 toneladas, serão obrigada,; a ter sempre 
um praticante de piloto, livre, menor de 18 annos: 
as de 200 a 400 toneladas dous praticantes : as de 
400, e de maior porte, tres pr&.ticantes. 

« Art. 5. • Estes prlltic!lnte,; de piloto , serão 
livres de todo o recrutamento. 

«Art. 6.• Todo o navio brazileiro, tripolado 
inteiramente por homens livres, serã is•mto dos 
direitos de ancoragem em todos os portos do im
perio. 

cc Art. 7. o Igual isenção terá todo o na vi o 
Edrangeiro, que conduzir cinco homens do mar, 
para se matricularem no serviço das embarcações 
nacionaes. 

« Art. 8.• O serviço da armada nacional será 
feito pelo corpo de imperiaes marinheiros; e, 
sendo necessarlo, por destacamentos, tirados por 
escala das classes alistadas nas capitanias dos 
portos, conforme o disposto no art. 2• do decreto 
de 14 de Agosto de 1815; cessando, aos lugares 
em que houverem capitanias de portos, o recru
tamento forçado para 'l armada. 

u Art. 9.• Um regulamento especial marcará o 
tempo de serviço dos marinheiros destacados na 
esquadra. 

« Art. 10. Haverá em cada porto do imperio 
uma autoridade encarregada de proteger os ho
mens do mar. 

cc Art. 11. O governo é autorisado para regular 
a nacionalidade dos n11vios brazileiros, seg11ndo 
melhor convier 110 desenvolvimento da marinha 
nacional. 

« Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de Julho 
de 1846. -Antonio Francisco àe ·Paula e Hr.l· 
Zanào Cat>alcanti de Albuquerque. • 

O mesmo Sr. presidente, declarn que a proposta 
será tomada em consideração, e vai remettida á 
commissão de marinha e guerra. 

Finda a leitura o Sr. ministro retira·se com as 
formalidades com que tinha sido recebido. 

Conlinúa a votação do orçamento. 
Do Sr. Meirelles. - § S2- Imperial aca

demia, etc. 
Do Sr. Wanderley. -O iOverno na proxima 

sessão apresentará, etc. 
Do Sr. Ferraz. -Com o pagamento a Manoel 

Joaquim de Sant'Anoa, etc. . 
Do Sr. Lopes Netto. -Com a conclusão das 

obras, etc. 
Do Sr, Carvalho e Silv11. -O governo fica 

autorisado a pagar, etc. 
Do Sr. Gomes dos Santos. -Para gratificação 

dos directores, etc. 
Do Sr. Queira?. Coutinho. - Fica o governo 

sutJrisado, etc. 
Do Sr. Ayres do Nasciménto. -O governo fica 

autorisado a mandar pagar, etc. 
Do Sr. Ferrein. Penna. - Eleve·ae a verba 

consignada, etc. 
Do Sr. Pompêo. -Artigo unico.- 01 bono

rarioa dos professores, etc. 
Da 2& commill!là() de orçamento. - Em lugar 

de 17:0968-diga-se~ etc. 
Do Sr. Machado de Oliveira. - Depois da 

palavra preaidencias, etc. 
Do Sr. Coelho. - Para aperfeiçoamento da 

estrada, etc. 
Do Sr. Penna e out.ros. -Do valor doa dia· 

mantas que se exportarem, etc. 
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Do Sr. Wanderley. - A•·t. 2o § 22- canaes, 
pontes, etc., 78:0935, segundo pas~ou em 2• dis
cussão. 

Do Sr. Rebouças. - O governo contractará, etc. 
Do Sr. Toscano de Brito e outro~ seuhores. -

Os paquetes de vapcr entraráõ, etc. 
Da com missão de orçamento. -A presente lei 

regerá, etc. " 

• nha (note-se bem) que o nobre ministro da fazenda 
não tinha ree.:bido o officio da camara dos Srs. 
deputados; a camara p,.rém julgou que não devia 
approvar n meu rllqueric:ento. Nestas circum
stallcias, Sr. presidente, procurei informar·me 
particularmente se o offir.io tinha sido ou não 
~ntregue, e pude com eff<lito. saber que elle foi 
entregut>, e que a causa da demora era porque se 
tinbJo extraviado alguns documentos. 

Ora, bem vê a camara que, teudo eu dito que 
suppunha que o n" bre ministro da fazenda não 
tinha recebido o officio, eu lhe não podia lançar 
:ls maneira nenhuma a culpa Ja demora em 
virem os documentl) s a esta casa. Tendo mesmo 
sabido do extravio dos docum~ntos, eu me calei, 
n11da mais disse, e nem me:~mo pretendia dizer, 
pelo respeito e consideração que tributo ao nobre 
ministro da fazenda ; antes eu pedi a Deos que 
um esquecimento total se apoderasse da camara 
dos Srs. deputados sobre este facto, afim de que 
esta falta dll repartição do nobre ministro ficasse 
para sempre encoberta, talta que podendo de
nundal-a nesta casa, não o fiz. O nt,bre Sr. lo 
sect·etario está "bem ao facto de quanto occorreu a 
este respeito. Entretanto a camara vio a susce
ptibilidade e imprudancia cvnl que aqul se portou 
o nobre ministro da fazenda, e por esta razão não 
posso deixar de dizer alguma couea. 

Fi nd:1 esta votação, que o ccupo•l perto de duas 
horas, durante as quaes a camara prestou a 
maior att~nçào, levantào·se muitos d.:putadus. 
Reina susurro no salão. 

O Sa. DIAs DE CARVALHO pede urgencia para se 
dis:utir a E:meud'a empatad~ que au~~:menta os 
ordenados dos amnn uenses do hospital militar. 

A urgencia é apoinda e entra em discussão. 
o Sr. Peixoto de Alencar : - Voto 

contra a ur~encia, Sr. presidente, porqu~ vejo 
que o melhor é ni\o discutirmos mais causa 
algum&, e entregarmos tudo ao governo ; eu vi 
que por uma emeuda nos dispensamos do trabalho, 
ou antes do d.:ver que temos de di~cutir Wdos 
os an11os a lei do orçamento ; e foi com muita 
razão , f,,i muito judiciosamente que o nobre 
deputado pela Jirovincia das Alagóas disse: -
morreu a consLituição- quando vio que a emenda 
fóra approTarla. Eut verdade é extraordinario que 
a camara dos Srs. deputados quizesse por esta 
maneira renunciar á primeira e mais importante 
d!l suas attribuições, qual a de investigar se as 
rendas publicas são bem ou mlll dispendidas. 

ÂLGtlY:t.S VazE~:- Não se póde fallar contra o 
vencido. (Movimento lk attenção.) 

O Sa. P.ElXoTo DE A.LENCAB:- Pois bem. Voto 
tambem contra n ur~encia, Sr. presidente, ain,la 
por outra consideração. 

Eu acho que davemos adiar esta questão, 
devemos adiar a discussão da emenda que foi 
empatada para que a ella venha assistir o nobre 
miniatro da fazenda. Visto que temos adoptado 
como principio que sO devemos votar quando o 
ministro se lev~onta, justo é que o nobre ministro 
da fazenda venha nos dar a sua opiuião a 
respeito dessa emenda. Esta minha opinião é 
baseada em factos. 

Senhores, hontern a camara foi testemunha do 
incidente desagradavel que:. nesta casa provocou 
o nobre ministro da fazeni}a. 

Senhores, todos sabem que em 13 de Maio, 
permitta a camara que eu conte e11ta pequena 
historia, a ver se tenho ou não razão na con
clusão que vou tirar. Como dizia, em 13 Je 
ll~a.ío deste anno, eu pedi certos documentos do 
luesouro. 

O SR. PRESIDENTE:- Isto não tem r!!lação com 
a urgenci11. 

O Sa. PEIXOTo DE ALENCAR:- Perdóe: V. Ex. 
verá que tem toda a relação. 

O Sa. Pas:sms:NT&:- Veja que se trata da ur• 
gencia, e que ... 

O Sa. Pxtxo:.To DE A.L&Nc&a:- E' contra a ur
gencia mesmo. V. Ex. não póde saber onde vai 
parar o fio do meu discurso. (Numerosos; apoia· 
dO$.) 

Agradecendo A camara doa Sra. deputados 01 
apoiadoa que acaba de daar•ms, eu eontlouarei a 
expór aa razões .pelae quaea voto contra a urRent:ia. 
Em 18 de Ma1o fiz um requerimento, pedindo 
alguns documentos do theaouro : decorrêrão doas 
mezes, e esses do.:umentos nio appareeêrão. Fiz 
então em 13 deste mez um 'lUtro requerimento 
pedindo que se enviasse segunda VIa da requidição 
da carona dos Srs. deputados, porque eu suppu-

O nobre ministro ao principio do seu discurso 
disse que por um acaso tinha hontem vindo a esta 
cttsa. Confesso ingenuam\lnte que quando o nobre 
ministro pronunciou estas palavras, eu não pude 
bem comprehendêl ·o. 

O Sa. PR&~IDENT.E :- O Sr. deputado attenda a 
que não se trata disto agora. (Apoiados.) 

O Sa. PEIXOTo DE ALENCAR : - Eu vou con
cluir. 

O Sa. PRESIDENTE : - O Sr. deputado redicta 
que o que diz: não tem C"nnexão nenhuma com 
a mataria em discussão . Desta maneira •.•• 

0 Sa. PEIXOTO DE ALENCAR:- E11 mostrarei a 
V. Ex. e á c11mara que tem toda a relação. 
Eu vou concluir : vou tirar a conaequencia que 
pretendo. V. Ex. tenha a bondade de me 
ouvir. 

O Sa. Pa&sii>ENT.& : - Não posso pelo regi
mento. 

O Sa. Pux:oTO DE à.LJtNCAB :- Mas eu não me 
opponbo ao regimento. Eu vou tirar a cou.:lusão: 
eu mostrarei a V. Ex. que lhe tenho todo o 
respeito, toda a consideração, e que estou muito 
na ordem. 

Como ia dizendo, eu não pude bem comprehen
der as palavras do nobre ministro, mas no fim 
do seu di;;curso, parece-me que pude saber a 
causa da sua declaração, ou eu estou enganado; 
mus se estou enganaJo não posso deixar de mQ 
admirar que tendo o nobre m1nistro vindo a esta 
caaa P'lr um acaso, tivesse tido a prevenção de 
vir com uma palmatoria na algibeira ( ndo 
apoiados) para tão rigorosamente castigar a camara 
dos Srs. deputados (est,.ondosos não apai:zdos), 
só porque ella teve a ousadia de approvar o meu 
requerimento sem a prévia licença do Sr. ministro. 
(Signacls de desappro~acao.} 

O Sa. PRESIDENTE:- Eu chamo á ordem o Sr. 
deputado. Deve só tratar da urgt~ncia. 

O Sa. PEixo·.ro D& ALENCAR:- Eu obedeço. 
Sr. presidente, nós devemos votar contra a 

urgenc1a, porque realmente no esLado em que 
estão aetua\meute as cousas eu entendo que 
convém que adiemas est<~ questão, niio aó para 
di~cutil·a cem mais calma, com mais moderação, 
como me11mo para que, como já disse, o nobre 
ministro da fazendll nos venha dizer se e11e 
augmento de ordenado é ou não neceaaario, por-
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que do contrario poderá !'ucceder ,que elle venha 
dizer-nos : - vós obrastes mal, vós não podieis 
fazer isto-, assim como disse a respeito dos 
documentos : ·- não se devem pedir originaes ás 
repartiçõe~ ; os originaes devem ficar no archivo 
( muitos apoiados) porque, sendo remettidos á 
camara dos Srs. deputados, são entregues a 
qnem fez a requisição, e 11ssim não ha garantia:-. 
Senhores (exclama o orador), eu responderei a 
esta urbanidade do nobre ministro, perguntando
lhe tambem que garantias ofterece elle para 
ter em suas mãos as chaves dos cc.fres naeio
naes ? ••.. 

(Rompe de todos os lados da cam.ara violenta 
explosão de grit&s á o1·dem, que dura algum 
tempQ, e cob1·inào os vehem.entes protestos que 
va1•ios membros dirigem ao orador.) 

O Sa. PRESIDENTE ( batendo com forço. na 
e.<c,·evaninha, e procurando dominar u tumulto) : 
-O Sr. ministro tem muita honra. (Numerosos 
apoiados.) 

O Sa. Lmpo (com força) :- Apoiado. 
O Sa. 0TTONI ( com muita forca) : - Offerece 

todas a5 garantias; tem muita honra, muita pro
bidade. (Apoiados ge1·aes.) 

O Sa. VALDETARO E MUITAS VozEs:-A sua vida 
toda inteira. (Muitos apoi~dos.) 

(Ntlo é possieel reproduzir as reclamaclíes que 
partem de todos os lados.) 

O SR. PEIXOTO DE ALENCAR (com violencia):
Que garantias offerece elle ? .•• 

MuiTos GRITos:-A' ordem, á. ordem I Que indi
gnidade 1 Isto é infame 1 

O SK. D. MANOEL:-Isto é de encommenda. 
O SR. PRESIDENTE (com (or~a):-Sente-se, Sr. 

deputado. 
(Redoõrllo os p1·otestos contra as palavras do 

orador. O Sr. presidente e muitos deputados 
gesticulao com força dirigindo· se ao orador. 
Reina grande confusllo na sala.) 

O Sa. PEIXOTo DE ALENCAR (com paus11):- Eu 
me s~uto, Sr. presidente; porém ••.. 

O Sn. PaEsiDENTE:-Já disse ao Sr. deputado 
que se sente. 

O Sa. PEI:tuTo DE ALENOAB:-Pennitta-me V. Ex. 
que eu faça uma reli<:>xãu. Eu disse isto, mas eu 
ia modificar esta expres>~ào ; eu ia dizer que o Sr. 
ministro me respunderia sem duvida que suas 
garantias erà"o a sua honra e a sua probidade, 
que eu aliás muito r6speito. Creio que tenóo 
dado esta explicação, não poderá V. Ex. me 
mandar sentar. 

O Sa. PaESIDENTE:-Eu o mandei sentar, porque 
não estava na ordem ; tratava-se da urgencia e 
não do que disse bontem o Sr. ministro na casa. 
O Sr. deputado deve obedecer. 

O SR. PEIXOT<l DE ALENCA.&:-En obedeço, sou 
muito obediente ; mas assento que um ministro 
qualquer não póde insultar a um deputado. 

ALGUNS SENHORES:-Não insultou. (Apoiados.) 
O Sa. PRESIDENTE: - Eu seria o primeiro a 

chamai-o a ordem se elle tivesse insultado a um 
Sr. deputado 011 á camara. 

O Sa. Lnu>o:-Nem a camara soffria insultos; 
(Apoiados.) 

O Sa. Pmxt>To DE ALENCA.n:-Ninguem considera 
insulto porq11e é com este deputado que está fal
lando. 

O Sa. PusiDENTE~-Tem a palavra o Sr. Ma
rinho. 

o Sr. Ma.r.lnh.o: - Sr. presidente. talvez 

conviesse não continuar esta discussão (apoiados), 
porque em verdade o nobre deputado que acaba 
de sentar-se por tal modo se excedeu, que eu acre
dito que a melhor resposta que qualquer depu
tado poderia dar a um tal orador era não lhe 
responder. (Muitos apoiados.) 

O SR. D. MANoEL:-Apoiado ; façamos isto. 
O SR. MAIUNIIO:-Entretanto eu pedi a palavra 

para dar uma explicação e invocar o testemun~o 
do mesmo nobre deputado, a sua reminiscencia, 
para que elle mesmo decida se por ventura foi 
JUSto no virnlento ataqne que acaba de dirigir 
ao muita honrado e pr,;bo Sr.Hollanda Cavalcanti. 
(Estrondosos apoiados. ) 

Senhores, o que disse o nobre ministro 1 Que 
documentos de secretaria, principalmente originaes, 
vindo para a camara, poderàõ desencaminhar-se. 
Ora, eu declaro á camara que cu mesmo tenho 
receio de conduzir para minha casa documentos, 
porque posso, na melhor fé, perdêl-os entre muitos 
papeis qua tenho, como um milhão de vezes acon· 
tece. Quantas vezes, Sr. presidente. quanto mais 
qubremos acautelar um papel, mais depressa o 
perdemos, ou, pelo menos, esquecemos o lugar 
onde o temos guardado 't Ora, isto·põde acontecer 
com um documento de muito gra11de importancia. 
E1s pois o que disse o Sr. mini~tro. O qu,; porém 
é de uotar e 4ue o uobre deputado que acab'a ds 
fallar foi o mesmo que já nesta casa (apoiados) , 
desse mesmo lugar (apoiados), aceusou a outro 
deput~·io de haver subtrabido documentos manda
dos s mesa. (Muitos apoiados.) Ora, como é 
que elle se esquece disto para fazer um crime ao 
Sr. ministro por dizer que documentos vindos 
para esta camara se poderàõ desencaminhar f 
Para que, senhores, t!ntender certas proposições 
pelo lado peior 'l Mesmo nas pastas das com mis
sões pode01 perder-se papeis. 

Portanto, eu entendo que o Sr. ministro da 
fllztlnda r.ão era capaz de dirigir insultos a nenhum 
homem, menus a UID deputado, e muit•> menos 
á camara dos Srs. deputadcs. (Muitos apoiados.) 

Perguntou o nobre deputado que garantias offe· 
rece o nobre ministro para guardar as chaves do 
thesouro ?I ... E eu lhe perguntarei: -E quem as 
offerece melbor•l~ dG que o probo e honesto Sr. 
Hullnnda Cavalcanti ? .•• (Numerosos e repetidos 
apoiados.) 

Eu lastimo, senhores, que •.. Hoje parece ser 
ttm dia fatidieo para o systema representativo. 
Talvez que da nossa votaçao de hoje aljlUma infe· 
rencia se po~sa. tirar contra o ,;ystea,a r"presenta• 
tivo. e à vista do que ar.aba de acontecer na 
camara, poder-se-ha talvez dizer que nós os brazi
leiros não estamos por manAirll n&nhume. prep&· 
rados para o systemto representativo. 

O SR. PEIXOTO DE BRITJ t: MuiTos SENHoREs: 
-:-Não apoiatlo. 

O Sa. MouRA- MA.GALHÃ.E~ E OuTROS SENHORES: 
-Apoiado. 

U:r.~ Sn. DEPUTADO:-Peiores causas têm appa• 
recido no parlamento da Inglaterra. 

OuTRO Sa. DEPUTADO:-Nas nações civilisadas 
apparecem co usas extraordinarias. 

OuTao Ss. DEPUTADO:- E' muito ministeria
lismo. 

O Sa. PSESIDENTE:-Ell peço ao Sr. deputado 
que haja de cingir-se á n:~ateria, que é a urgeneia. 

O Sa. MA.RINHo:-Eu peço á camara que se 
lembre da miAha expressão-poder-se-h& d:zer
porque se a caml\ra se q11er il!udir, se não quer 
reconhecer que ~<Xiste um partido que se esforça 
por desacreditar •.• Devo, antes de cclntinuar, ex
plicar-me: não trato aqui do partido que é opposto 
ao meu, trato talvez d'3 individualidades apenas, 
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não digo que exista no palz um partido que delleja 
desacreditar o systema representativo, mas que •.• 

o sa. PBEsiDI!NT&: - Isto niio tem eonne~io 
alguwa com a a~~aterb em discussão. 

O Sa. MABI.'IU:•J:-Eu dev" explicar a minb& 
proposição. (ApoioGics.) 

O Sa. PtUUil>ltt·nE; - A urgencia é d~ q 11e 86 
trata. 

O Sa. M.lJUNBo:-Eu enunciei urna proposição 
que nio foi bem tlcolhidll pela caw:tra; devo ex· 
plical·a. Nega-se-me toste direito' 

ALoUNil SENSOBii:S:-Não, não. 
O Sa. M.t.lUNllo: -Eu pois q_u.eria dizer que aa 

indívidualídadeR (não direi partido) ll!Qnos tdfectu 
ao systema representativo, de um facto ~emelb11nte 
podião tirar infereocias contra eue ~ystema. Eis 
o que quero dizer; e t~mbem a camara, se se 
quer illudir, llluda·se, mas entreta.r..tG não posso 
desconhecer que ha tal"ez um d6sejo de desRcre· 
ditar-88 a propria camara, e que estft• f•ctos 
podem muito para islo concorrer. Eis a 'minha 
proposição, porqu~ por muito Jgnorant~ que eu 
Reja nt.o llO&So deacon!lecer os !accoa que tllm tido 
lugar nos patlame11tos de naçõe!!l muito eivili· 
sadas, e que são publicadas em jorilae11 que 
audão pelas miiGa de todos. 

Lhnltsndo-me i urgencia, direi qu.e a approvo, 
pçrque Roho conveniente •1ue não flqne o orça. 
D:leoto adiado por uma qu~sti!Q vordadeiramente 
pequena. 

Jolgo mala eon"eaiente que diseut8moe hoje 
mesmo a emenda, e que a avprovemos ou re· 
jeiLe!Jloa. 

MuiTos SzNEou:s:-Votos, votos. 
Cedem da palavra em favllr do Sr. ministro da 

gaerra, os SN. Soun Martins, Cllrvalho e SllviL, 
Franca Leite, Ferraz, D. ManGel e outros ee· 
nbores. 

o Sr. santo• Ba~l"eto (ministro da 
gtl<!rf'aj (profundo silencio) :-Sr. pr6sidente, t1oil 
a maia desagradavel seneaçào vej•J·me (orçado a 
IX!dir a patavra pua repellir as ierrivels ~<rgnições 
que llcabiio de ser feit>Ae ao 01eu nobre coHega 
o Sr. ministro da fazenda pelo nobre deputAdo pe1a 
província dG Ceará. Começon elle por arguir 
o n obre ministru porque dis:>l!ra-que por um 
<Xcas" tinha t>tndo hontem a sst<~ r:as~:~.-Eu. não 
po•so deaeobrit nestas expre~s~~>s o acint~, a 
cieaattt.nç&o e o mai" que o nobre depul.ado en
x. rgou ot~llr.s ; pelo contrario, abi ae vê o desejo 
que elle ti11 ba de comparecer u est~ augusta eamara 
ll&ra discutir o or~amerno. Eltpliearet agora qual 
foi o acaao que tantG ÍI\CúmnNdou o nobre d•pU· 
tadG. O nobre cninistro da faz:enda estava empe· 
nbado em uma discussão importante no senado, 
lendo para alli ido, s não navcndo eas~, apro· 
V<!itou ute tncideote, e "Prt;sootou-se nesta cusa' 
tic>· aqui o ac11so. Isto mesmo já elle htLvía com· 
muuicado aos seus collegaa n~ conferencia de 
hontea1 á noite. 

U11: Sa. DEPUTADO : - Elle assim o d&Glarou 
aqui. 

qualquer descaminho, HaVei"&, senhores, alguma 
offensa a esta augusta c:ame.ra porque um mí<Jistro 
diz qna OB docum~IDtos originaea . <!_evecn ficar 
arcllivados nas competentes repart1çoes, e que 
para aqui se et~viem cõpias t Niio ternos já 
n.emplos de se buerem p":rdído nutB mesma 
casa a.ll(ctns docanlentoa origioaas? J~ não d~~
apparecêrão daqui aetas da eleições? Ora, se o 
que aesbo de dizer é exacto, onde estA a olfenaa 
fe ita pelo mau nobre çollega, quando díz que 
reroetterã cóplat e ulto origioaes t Eu nem de 
le9e attribuo o descaminho de qual~;~uer doeu· 
mento a qualquer Sr. deputo~.do; deseJo ser bem 
comprehendído. Póde um papel extraviar-se d:t. 
aecr•taria, d .. s pastas das eQmmissões, e de qualquer 
outro lugar, seo• q_ae tonha nisto eotrado a menor 
inten~iio dK parte dos empregados da st~cretarla, 
e ainda menos dos membros das CGolmissõu. 
Di~se o nobre deputado que se não de9la tolerar 

que um ministro viesse a esta caaa de palmatoria 
na algibeira para desacatar a qualqut.r deputado. 
Q11al o desacato, qual a reprebensão dada pelo 
w • u •.obre eollega ao Sr. deputado ou a qualqtler 
outm t (ApoíaG03. ) Seriiio por ventnra o~ depu· 
ta.do~ desta cu .. capazes de tolerar esses desaeatc:.s, 
essas reprehensões t Senhores, en tenho a honra 
de ser deputado e igualmente ministro da corOa ; 
comprebondo, a<sim eomo ~odes os Srs. deputados, 
a 11ecessidado de se guardarem, d• se respeltar~m 
as publicas eonvllniencia.s, seUl o que tudo 1rt\ 
mal. (Apoiados.) Perguntarei ao nobre depu,ta<lo, 
se julgando ello que um ministro não deve de~
acstar, ou reprehender a <JIIalquer dep~t_a.do, se 
julga jnsU>, se julga decente, que um m1mstro da 
corOa sejadeaacata.do, seja ~irulenta e iajustamente 
-..g!l;redido por qualquer ~r. deputado? Senhores, o 
111~u nobre c~ Uega 11ii.o n~ocessih. de que eu o 
defenda: seu nome, suas nobres qnalidades, saus 
serviço& slt' bem conhecidos em todo o Braz:il. 
!Numerosos apoiados.) 

O Sa. P. ns Ax.ENoa.a: - Mas é homem, pôde 
errar. 

O SR. 1\.bmeTRO o.e. Gu&BIU : - Concedo que 
possa errar ; mas ucn erro OJereee as invecüv11s, 
&li rudes expressõa" e R~ earregad~;~s arguições 
que o nobra de!Jutado acaba do prof8rir ~ Tanto 
mata inju~lr.s q uandll s11 niio acha n pr~ente o 
lll'lU nobre collega, no que, pnmitta-me o uobre 
deputa<to que lhe diga, fc>i bem pouco gene
roso. 

O Sa. P. DE ALBSCA.ll : -.l!:u era .:apaz de o dizer 
em sua presença: eu hontem o quíz dizer, ma11 oiio 
me derli.o a palavre. 

O SR. MINISTRO n• GtEIIIU:-0 nobre deputn!lc:. 611· 
t.ava ião ballucinado, que até pensou que a ewenda 
de que ae trat• perhucia â repartição de fazenda, 
quand.:, eliQ e da reparti~o <11l guerra, otrerecida 
pHia íllustre commiasio de U\arinha e guerra 
a pedi<to meu. Ella versa sobre o angmento 
de ordouado para 03 amanuensee do bospl~lll 
militar, que tendo apenas lUS anaua.e_s1 nao 
podew ser eseolhldos <1'entre pessoas bablht&1as 
jl&ra bem de!\empeobarem aeus denres. bto 
mesmo eu já bnia ditG na ultlma se11siio, quando 
della tratei no discur•o que se achava impresso 
no Jorft<ll de hoje. Foi portento injusto o nobre 
d6pntadc> quando pre~nds11 que o oGbre ministro 
da faztnda vie•se aqui d•&cutir esta emenda. 

Dtrei, finalmente, que voto pela urgencla, a1im 
de que ~e possa terminar hoje a vo~ào da lel do 
orçaUHiniO. 

O Ss. l't[I!<ISTBo D4. GuERRA.:- Eu niio estava 
presente qu•mdo o Sr. minietro da fueoda o 
dise~ aqui. O qu., ba pois de eensuravel nisto ' 
Onda s fRita de rc8pGlto a esta au.guata eama.l'a 
da parte do meu. nobre eol!egs ? Isto é ~xtrema
:wente injusto. 

Foi 111ais arguido aerilnoniotament6 o mea nobre 
collega por não ter ain<h\ msndado certo• docu
mentos que o nobre deputado ui gira da reparti~ào 
do thesoaro, e por ter dito que mandaritt. ~piu 
e nio os origiaaes, eareceodo-N para isto do · 
tempo nece11arlo, \'isto deverem o• origí11asa 
c:on1ensr-ae no uehivo do t.beaonro pan, ee niw 

REPETt:P.u Vozu : -Muito bem I muito bem I 
Votoa I 'I'Gtos I 

Dk·11e a urgeneia por diaeqtida, e é appro
'fada. 

Entra em dffcussio a emeuda. 
Nio havendo quem peça a palatta, dtl.·•• por 

cliJc:utida, e é appro"adil· 
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O projecto é adoptado com as emendas. 

LEITURA. DE PBOJECTOS E INDI~&ÇÕES 

O Sr. Souza. Martins:-Sr. presidente, eu 
J)<ldi a palavra para offerecer á casa um projecto 
de lei, que julgo ser da mais subida importancia 
para a pro ,; peridade do paiz. Eu desejava antes 
de o apresentar expeuder algumas razões pelas 
quaes siio juslificadas as principaes disposições 
desse projBcto, que tem por fim conceder favores 
á navegação do imperio, a qual segundo creio 
pelas informações que tenho podido obter, vai 
marchando em uma decadencia continua, e talvez 
tenha em breve tempo de desapparecer intei
ramente das relações de entre curso com as 
nações estrangeiras, se continuar sob a infiuencia 
deploravel da legisla,.ão existente. 

Mas, Sr. presidente, depois de tão prolongada 
votação que . acabamos de proceder ácerca das 
emendas da lei do. orçamento, parece que as nossas 
attençõ9s ficérão demasiadamente fatigadas, prin· 
cipalmente depois do ultimo incidente que teve 
lugar, em que um nobre deputado pelo Ceará 
se mostr0u tiio indignado contra o Sr. ministro 
da fazenda. E~ta occurrencia ft:z que os animos 
ficassem tão preoccupados, que apenas poder-se-hia 
agora conciliar a uttenção da camara para as 
razões com que eu pretendia motivar o meu 
projecto, e por isso pre~umo, Sr. presidente, que 
ficaria quasi perdido o tempo e o trabalho com 
que eu houvesse de occupar a camara na expo
sição dos fundamentos em que se baseião as 
principaes disposições deste projecto ; o que aliás 
eu reputava da mais alta importancia para 
informação de muitos factos interessantíssimos, 
que com;laboriosas indagações t'3nho podido colher 
ácerca da nossa navegação, os quae" muito podem 
auxiliar os Sr!l. deputados que houverem de tomar 
parte na dit~cussão futura desta lei, se acaso ella 
houver de ser posta em discussão nesta ca
mara. 

Em presença, Sr. presidente, destas circumstan
cius que têm oceorrido, e que me impossibilitão 
de fazer com fructo a exposição desejada, lem
brava.•me pedir a V. Ex. e á cama.ra um outro 
arbitno, que poderá talvez supprir a f"lta de 
meu discurso, com que tencionava fundamentar 
eshl projecto dt> lei. 

Pelo regiuHlDto da casa se autorisa a qualquer 
d&putado que apresenta um projecto de lei o 
actJmpunhal-o de um preambulo escripto em que 
se deduzão as razões e motivos do mesmo pro
jecto. E11 tinha fllito uma especie de brava me
moria justificativa das principaes disposições do 
projecto, e neste caso a quero offerecer juntamente 
com o projecto, como exposição justificativa dos 
seus mot1vos; e venho agora pedir á camar" a 
impressão de uma e outra cousa. Por esta maneira 
se poderá talvez supprir a falta de um discurso 
circumstanciado, motivando as disposições em que 
se funda o projecto que tenho a honra de offerecer 
á consideração dos Srs. deputados. Por isso peço 
lir.ença para remetter á ml!sa. não só o projecto 
como a exposição justificativa e os mais docu
mentos que o acompanbão, para que a camara 
haja de os mandar imprimir , Stl dignllr-se 
Sj;proval-o, e julgai-o digno da sua conside
ração. 

Ea:posiçcto justiftcatit:a do projecto de lei sobre a 
na:oegaç4o do Bra.ril 

« O imperio do Brazil está felizmente situado 
no globo para ser uma grande nação commercial. 

TOMO 11 

Na costa oriental da America entre os 4° gréo de 
lat. do N. e 8! de lat. do S., elle occupa a 
posição central das relaçõ~s do commercio -e 
navegação do mundo. Tem a dous mezes de 
viagem pouco mais ou menos os porto~ da Europa. 
á menor distancia os da America do Norte, e ilhas 
interpostas ent,re a Europa e America. A costa 
accidental d'Africa lhe fica a menos de um mez 
do viagem, e os portos da India, da China, da 
Australia, e do mar Pacifico na America do Sul, 
geralmente !aliando, ficão-lhe é di stancia de tres 
mezes -:!e viagem pouco mais ou menos. Sob a 
relação de sua Situação geographica acha-se em 
mais feliz posição para o commercio que a Ingla
terra, qlle os Estados-Unidos, e que todas as 
nações européas: e se por· ventura elle possuísse 
uma grande marinha mercante seus portos se1·ião 
necessariamente o entreposto natural das merca
dorias da Europa para o coma:ercio da Asia e do 
mar Pacifico, e vice-versa, das mercadorias pro
cedentes da Asia, e do Pllcifi.co para o commercio 
do Europa ou do norte da America. Os portos 
do Brazil quasi que occupão o meio da distancia 
entre as duas e11:tremidades da navegação do 
mundo, e são os mais bem situados para servirem 
d€1 refresco aos navios que fazem a longa Jerrota 
da Europa para os mares da Asia, e vice
versa. 

« Por outro lado possue o Brazil um desenvol
vimento de costa marítima de mais de 900 leguas, 
e a este respeito só os Estados -Unidos e a 
Inglaterra lhe fi.:ão superiores. Todas as outras 
nações do mundo não possuem uma tão extensa 
periferia de litoral, sem grandes parceis, sem 
correntes perigosas, sem embaraços de gelo no 
invernn, e não expostos a vendavaes e ás tor
mentas frequentes que assolão as regiões proximas 
aos dous pólos do globo. Nes"e tão extenso 
litoral se achão muitos e excellentes portos, 
bahias, an~ras a ancoradouros. T<lm seguramente 
mais de 600 rios navegaveis, entre os quaes figura 
o Amazonas com os seus innumeros tributarias, 
prestando-se á mais extensa navegação Jl:lvial 
que talvez exista em todo o mundo. Po>ssue 
excellentes madeira; de con:;trucção : suas costas 
e rios são abundantissimos de pescado ; e suas 
diversas províncias não só fornecem abundantes 
objectoa de permuta entre si , mas além disto ' 
<>fferecem um consideravel excedente de generos 
coloniaes, que se exportão para as naçõe~ es
trangeira~. e alimenta o commercio de impor· 
tações que dt~llas recebemos : st~a~ exporta.;ões 
montão em valores é cerc<& de 46.000:000SOOO an
nna.,s, e suas importações sobem a ma1s de 
5j. 000: ooosooo. 

« O transporte dos artigos de commercio entre 
o Brazil e paizes estrangeiros é effdctuado an
nualmente por cerca de 1,900 navios, cuja lotação 
orça por 500,000 toneb.das brazileiras mais ou 
me110s ( ou p"or pouco menos de 400,000 toneladas 
inglezas). Desta som ma de navios e tonaladas 
pertencem ao Brazil 150 navios com cerca de 
2!,000 toneladas, sendo todo o resto da navegaçiio 
pertencente aos estrangeiros : isto significa, em 
outros termos, que na navegação externa nossa 
tonelada figura como um vigesimo da tonelada 
total que frequenta os nossos portos ; eis o que 
se pôde verificar á vista da seguinte tabella da 
nossa navegação externa nos aunos de 11:142- 43 
e de 1843-44. 
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.llovlmea&o da na'\'egação de loago eu.rso nos annos abaixo declarados 

I 

l ! 
TOTAL DE TODAS NACIONAES ESTRANGEIROS AS NAÇÕES 

I ENTRt\DAS I 
N. 0 DOS I N.0 DAS 

I 
N.0 DOS N.O DAS N.o DOS I N.• DAS 

I NA.VIOS :TONELADAS N.\VluS TONEL.I.UAS NAVIOS ' TONELADAS 

--I 
1-184]-1843 .. I 140 23.575 

18~-lSH •. 

I 
161 22.115 

SAHIDAS 

18t2-1843 •. 158 

l 
25.910 

1843-lb!4 .. 181 27.778 
I 

a Pela inspecção da tabella supra reconhecer· 
se-ha que a nossa tonelad11. regula como um 
vi<>esimo da estrangeir11. qull frequenta o~ nossos 
po~t<Js. Esta pro~orção é tã~ insignificante, tiio 
tnferior ás da.- d1vers:~s naçoes da Ettropa, que 
possuem marinha mercante, qne niio pôde deixar 
de excitar um movimento de sorpreza a quem 
considernr o estado tão degradante da nossa 
navegação. E•n ver.lade, diril, como é possível 
que uma nação dotada de tiio felizes disposições 
natura~:s para ser uma L!Iande potencia marítima 
e commP.rcial, se ache reduzida a posição muito in· 
ferior ás mais pequenas mon~rchias da Europa,que 
apenas possuem tres ou quatro portos e algumas 
leouas de costa marítima ( 1). E por que motivo 
não tem o governo brazileiro tomado providencias 
convenientes a salvar a sua marinha mercante de 
um estado tão deploravcl T Est~t questão enten
demos nós a~ora responder com o projecto de lei 
que acompanha esta exposição. 

« E' pois o primeiro ponto que nos propomos 
avenguar 1\e~ta suscinta exposição:- Qual o 
motivo pr.r que no comrnercio de entre~.:urso com 
as nações estrangeira~ a nossa. tonelada. apenas 
che~a á vigesima parte d>l estrangdra que fre· 
quPnta os nossos purtos ?-0 segundo ponto será: 
- Qnaes os m~ios que DCJS cumpre empre~ar 
para q11e a naveRução brazileira se anime, cr~sç:<, 
e v•nha a elevar·se ,\ metade ou mais da metade 
dos navios que r .. zem agora este commercw d ... 
erotrecurso com as nações estrtwgeiras T- Esta 
ultima questão, segundo o nosso pensu, será 
resolvida com as disposições do projecto de lei 
que vamo!! offerecer á consideração do corpo 
legislativo brazileiro. · 

Primeiro ponto 

n A navegaçãc é uma industria que como todas 
as outras doresce ou definha, segundo o ·maior 
ou menor lucro que Clllhem os 'lue se dedicão a 

(1) A Din&ma.rca. com uma população de 1.2oo,ooo 
habitantes tem uma marinha mercante de 3,800 navios com 
134,000 toneladas. A Sardenha com 4 milhões de habi
tantes e apenas um bom porto, o de Gcnova. ~ pois que os 
outros são apenas portos ou ancoradouros insignificantes) 
tem Ullla. marinha mercante maior que a do Brazil, e 
maior do que a. estrangeira. que frequenta os seu& portos. 
A Sueeia, com igual popuLação, tem inda ma.is conside
ra,.cl marinha superior á. estrangeira que -vai aos seus 
porto•. Até Portuga.l, cuja ma.tinh"' mercante estava tão 
aniquillada ou inda ma.is decadente que a do Brazil, hoje 
a tent superior depois do decreto de 16 de Jan.eiro de \837, 
que estabeleceu OI direitos düiereneíaea em f .. ..-or da b&n· 
deiro, pol'Wgur.za !! 

------ -----
1.767 508.82.'3 1.907 5:!!.398 
1.769 456.601 1.930 478.716 

1 .648 

I 
483.745 1.806 514.6-1:5 

1.687 485.162 I 1.868 512.935 

esta profissão. Como todas as demais industrias 
ou ainda mais do que outras, está tambem esta 
sujeita 4 grande lei da concturencia; de sorte 
que a nação qu~ póJe construir os seus navios 
por mais uuato preco, e que os póde naveg:lr com 
mais economia, deve estar certa de supplantar 
a~ àuas rivaes no grande campo das especulações 
marítimas, que é a vasta superfície do uc.ceano. 
Ei,; em uma palaVl'a a solução do primeiro ponto 
da nossa investigação; porquanto se não po· 
damos competir com as nncões e~trangeiras na 
industria da navegação, é por que as nossas 
const~ucções são mais c:1ras do que as de nenhum 
outr.> paiz : e os nossos navios são navegados 
com m&iores despezas do que os das outras 
nações. Mas estas asserções precisi'õo de maior 
des.~nvolvtmt>nto pnra authenlicar e tornar evi · 
dente a nos;.a tbese; e é isto o que agora vamos 
emprebender. 

« Se as construc<;.ões nauticas no Bra:;.il são 
mais caras do qne em paiz nenhum dos que se 
dediclio é. navep;açào, fica demonstrado que neste 
pouto ni\o p!ldtlmos competir com as nações -es· 
trangeiras com q11em nos achamos em relnção, e 
SP.rl\ lambem eonsequencia necessaria, que t~m 
QUIInt<l persistirmo:~ nesta situação seré. impossível 
ao nosso governo au~mentar a proporção r"lativa 
da n.1ssa rnarinha m•:rcaute. Ora, as laboriosas 
indagaçõ~s que a tal r•:speito havemos ernpre· 
lwndtJo, habilitào-nos a asseverar que esse é 
realmente o facto que entre nós se verifica; e 
que o custo da nossa construcção por tonelada ê 
pelo menos 768 011 808 mais cara do que as das 
outras nações marítimas com quF:m nos achamos 
em concurrencia. Segundo os dados que podemos 
conseguir. o custo da construcçii.o nautica no 
Rio de Janeiro para um navio de 100 a. 200 
toneladas regula de 160S a lSOS por tonelada 
brazileira, e para os navios de maior capacidade 
é impossível que seja menor do que este ultimo 
preç,), o qual corresponde a 2358 por tonelada 
ingleza (1). Este cu>to é calculado em um navio 

(l i Não se podem imaginar os peniveis esforços que 
havemos feito para conseguir a verificação do custo da 
tonelada de construcção no Rio de Janeiro. Parece 
que 08 eonstructores nrro estando" ha-bituados a fazer 08 
seus ajustes :por tonelada, nada sabem de certo, ou pro
va.vel para. regular o preço desta.. O Sr. José Francisco 
da Costa, nm dos collStructores melhor conceituados, 
apenas informou, que o brigue < D . Affonso :o, por eU e 
construido, e a.rqueado em US toneladas, importara n.a. 
quantia. de 26 contos. O Sr. José Fecreira Campos res
pondeu á. pergunta. de quanto custaria um navio de 
~ toneladas-q_ue poderia ilnporta.r em 28 contoa. No 
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completamente acabado, e prompto a navegar com 
todo o seu apparelbo, ma~tros, velas, ancoras, 
amarras, etc. Das outras províncias do imperio 
não temos noticia alguma !2). e supposto presu
mamos q•1e em algumas os preços das cons
trucções sejào mai;; moderados do> que no Rio 
de Janeiro, com tudo estamos certos, ·que ainda 
assim a differença não será mui j:!rande : e que 
mrsrno nessas províncias elle será ~x:ce~sivamente 
subir! •) comparativamente aos das outra~ nações. 

" Se agora cousiderarmos o custo d>l cot.strucção 
nautica nas nações de. Europa " Am.,ric,\, que 
se uchão em relação cum o Br11zil, não nos 
adm iraremos m.ais de qt·e ex:istão entre nó~ t iio 
poucos emprehendedl)res desta ind11stria, visto que 
os ;;:;trangeiros a P"•1em exercer por muito m\lnor 
preço. Se.:uud•) informações officiaes, que o 11:0· 
verno imperid acaba de r!lceber dos nossos 
agentes consulares na Europa " America, o casto 
das construcções nessas nações faz ex:traordinaria 
differença do que entre nós existe. Nos Est,.dos
U .. it.!os d' America est,; custo regula termo médio a 
nos por tonelada, o qu~ é devido·principalmente 
á abundancia e barateza de suas madeir,.s: mas 
tambem os seus. navi0~ são P•>uco duradouros, 
sendo o termo médio de sua existencia de 12 a 
20 annos. Em Hamburgo um navio forrado. e 
cavilhado de cobr~, prompto a nave~ar, custa 130S 
por tonelada. Em Dantzic. na Pruss&a, o pr11ç0 
da tonelada da um it:l'ualnavio regula d•1 75$ a 80S. 
Em Autuerpia. 11a Belgica, vem a ser 153$360. Na 
França, no Havre, o preço eleva-se a 2058560 
para os grandes navios, mas em Bordeaux é 
muito menos, e regula por 1268. Da Inglateru 
nos não vierão informações otliciaes, mas ern 
fnlt'ldestas podllmos seguramente e:uiarmo·nos pelo 
diccionario commerci>•l de Mac-Coullac, que nos 
informa ser lá o custo da construcção de 10 a 
12 lbs .• ou de 92$ n 1118. Sabemos t<lmbem por 
outra font<J não menos segura, que em Am
sterdam, na Hollanda, o custo de um nnvio para 
o commercio interno re~ula a 1108400 por ton~
Jada. mas os grandes navios para o commercio da 
India não custão menos de 1848 .• Em Cupenh!lguo, 
na Dinamàrca, um navio forrado e cavilhado de 
cobre, custa 1388450 por t.melada.. Eis-aqui pois 
os preços de construcção nas principaes naçõds 
ccmmt:rciaes do mundo ; e á vista delle,., prin
cipalmente dos da lnglaterra. Estadot~·Unidos. 
Prussia, Dinamarca e cidades H11n~eaticas, reco
nheceremos a completa impossibilidade em que 
nos achamos para coocorrer com estas nações na 
indu6tria da nave~:ação. Estes preços, e ainda 
os de outros lugarHs, sé acbão lodos comprehen· 
didos na tabella (Al que acompanha est•• exp.,. 
siçiin, arranjada conforme informaçõlls otliciaes, e 
quanto á Inglaterra, Hollanda e Dinamarca, o 
sabemos · por outras font~s não meno!l seguras, 
que a obra intitulada-Tariffs and regulation• o{ 
several states o{ Europe anà America , mandada 
publicar por ordem · do governo britannico. 

«E' fórt~ cte duvida, que o alvo a que d~vemos 
mirar é attingir uma tal barateza de construcçào, 

pritlleiro caso sabe a. tonPla.da. brazileira. por 1 75~945, e 
redw:id10 á medida. ingl9za por 232Sl43. No segundo caso 
sabe a. tonela.da. bra.zilcira a 140.~ e redw:ida á ingleza por 
184.<818. Parece que os orçamentos não oendo feit<•S com 
muita exactidão, dão lugar a frequentes enganos. No 
cas<> do brigue " D . Affonso ~. que foi justo por 24 
contos~ depois de construido veri.ficou·ae pelas contAs do 
const:ructor que elle importava. em 26 contos, donde re. 
sultou o proprietario prefazer esta quantia, não obstante 
o a.juste a.nterior. 

\2) Sabemos que o na.vio <Norma:. pertencente ao Sr. 
Jooé Maria de Sá, dA lotação de 2U\l tonelada•, construido 
em Campos no anno lli44, forn.do de cobre, e cavilhado 
de metal, prompto a na.vega.r, custou 30 contos, o que dá 
o pre~o de l4=l~áol0 por touela.d& brazüeira ou de 18M330 
por tonelada l.ngleza. Cremos que em nenhum outro lugar 
do Brazil se poder.< construir maia barato. 

que possamos competir com as nações que .maior 
concurrenêia fazPm nos roossos portos : isto é, 
com os Estados- Ur.idos, e com a Inglaterra, e como 
actualmente nossas construcções custão o dobro 
ou quasi o dobro das qua HS fazem nesta~ nações, 
póde calcul>\r .se qu,•es dnveráõ ser os favorss e 
vantagens que dflvemos conceder ás nossa~, par!l 
elevai-as ao ponto de se equipararem áquellas em 
barat~za . Verdad., é qu~ nasle t.mpenho devemos 
faz~r tambem entrar outro elemento de calculo, 
que é a duração do navio ; pois que quanto mais 
lunga vi•ia tiverem este~, tanto maior vantagem 
alcançará a nação que os possuir, se forem iguaes 
os custos da construcção. Nesta parte creio que 
o Brazíl não cede a nenhum outro paiz, e que 
nossas madeiras de construcçào são tão dura
douras como as melhores de qu<~lque r nação 
europêa; e supposto não termos dados sufficientes 
para e;,tatuir o termo médio da duração dos 
nos~os navios, cremos que os construidos de boas 
madeiras não dut·ão meuos de 30 a 40 annos, 
sujeitos a reparos. 

« Pas:;emos ·agora a averiguar outro elemento 
qu<J não pouco infiue para obter a superierídade 
na industria da navegação, que é a ecOI\omia nos 
gastos com a equipagem. Esta economia póde 
provir t ... nto da barateza dos salarios, quanto 
da reducção no numer<> dos homens da tripolação, 
e em ambos estes casos nós estamos muito 
inferiores ás nações com qut~m concorr"mos. Eutre 
nós um capitão de navio não se paga por menos 
d" 120~ mensaes, um contramestre por 50S, e 
cuda marinheiro por 228 a 25S. Se conault~rmos 
a tabella annexa em n. 2• (B) veremos quanta 
vantagem neste ponto nos I e vão as uações euro
pêa:>, cujos capitiies de navios tem ~olda•los de 
4211 a 508, e os marinheiros de 13$ a 15S, e 
quando muito 20$ por mez. Os salarios pagos 
ncs Estados-Unidos á gente de mar, posto se 
approx:imem aos que se pagão no Brazil, isso 
não obsta a que essa industriosa nação possf\ 
competir vantajosamente com as mais commer
ciantes do globo; por muitas razões que infeliz
manta não militão em nosso favor. A primeira 
é a summa barateza das construcções; a segunJa 
é que elles navegão com muito menos trip••lação 
do que os brazileiros, e talvez do que nenhuma 
outra nação ; a terceira é a dextertdtida de seua 
marinheiros, o simplicidaJe do apparelho doi 
seus navio>, que lhes permittem ser manobrados 
com manos braços : e finalmente a ligeir•lU e 
velocidade de t!IIUS vasos, o genio av•mtureíro 
dos seu:> navegantes, e sua experiencia Gm se 
aproveitarem das mouções. dos vento11, e da op· 
portunidade das e~peculações. Nó~ pelo contrario, 
além da carestia das construco;õas, u.;amos de 
trip•Jlações mui numerosa,; ; por e:x~mplo, um 
navio de 150 a 200 tvneladas na.; viag·JDS para o 
Rio Grande do Sul levão 12 m&rinhAiros c .. mo 
cvnsta d>t tab21la (0,: este mesmo navio segundo 
a legislação ingleza estaria regularmente tripa
lado com 8 marinheirvs, por•JUe a sua taxa legal 
é um marinheiro por 20 toueladas; e Uh1 navio 
de 200 toneladas brazileiras, e1uivale a outro 
de 15i inglez·•s. S<~gundo ns infolrmações que 
temos da habilidade e af,,uteza dos americanos, 
um navio de igual lotaç:'io pócle ser navegadn por 
elles ainàa com menor tripolaçào do que· ll fixada 
na lAQ;islaçiio ingleza. 

c Por cumulo de todas as desgra-.as que op· 
primem a nossa marinha, accresce, que nós nunca 
estabelecemos direitos differenciaes em favor da 
nos>a navegação, sendo a nossa bandeira equi
parada a todas as estr~&ngeiras, tanto nos direitos 
do porto ou de tonelada, quanto nos que p ·•ga o 
carre~amento do navio ; quando todas as nações 
de Europa (sem excepção de r..enhnma) os têm 
creado em favor d •\ sua bandeira. e o mesmo 
fazem os Estados-Unidos d'America, sem prejuízo 
dos principios lib~oraes que segue esta naçio no 
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seu direito internar.ional com os outros paizes. 
Verdade é que os Estados-Unidos, a Inglaterra. 
e outras nações comaJerciantes offerecem igualdade 
de tratamento a todas lls nações, que lho »ão 
inferiores nesla industria, porque então toda a 
vantagem dessa igualdade reverte em favor Ja 
nação preponderante; mas cllas guardão-se bem 
de hzer iguaes offertas à~uellas que lhe~ são 
superiore~ ou mesmo que lhes sãu iguaes. As-<im 
pois, além dns desvantagens gue nos vêm da 
carestia das co!lStrucções, e dos gastos excessivos 
com a tripolAçào, accrescem os encargos dos 
direitos differenciaes que acsbào de erg•ter o 
muro de bronze que fecha os portos das uações 
estrangeiras ao iugresso dos navios brazileiros. 
E com isto cremos ter averiguado (qut~nto é 
possível em uma exposição succinta) as priucipaes 
càusas que mantêm a nossa mariuba mercante no 
estado de abatimento, e degradação a que a 
vemos reduzida; o qut; constit:Ie o primeiro ponto 
da nossa investigação. Agora passaremos ao 
segundo, que é tambem o mais importante. 

Segundo ponto 

a Os resultados que nos convém obter para 
animar, e tornar ftorescente a nossa mario!Ja vê~ 
a ser os seguintes: 1°, faz~r construcçoe, tao 
baratas. e perfeitas que possamos competir van· 
tajosamente com as nsçõe~ nossas concurrentes : 
2o, tornar tuais economi<'O os gastos que f<~.zem 
os nossos armadores com s tripolação Jo navio. 
E como nunca :~erá possível ne~ta parte em· 
parelharmos com as nações européas onde os 
salarios são mais baratos que na America, 
coa vém -nos em terceiro lugar crear sufficiente 
interesse para os nossos armadores, de modo que 
os lucros que percebem do armamento sejiio 
bCJ.stantes para compensar os maiores salarios da 
tripolação ; sigamos pela sua ordem cada um dos 
preditos objectos . 

cr l . o O custo da construcção divide-se natural· 
mente em duas partes : custo de materiaes, e 
importe de salarios dos constructores. Os ma
teriaes tambem se dividem em daas especies, 
uns que são prodazidos no paiz, como todo o 
madeiramento de que se fabrica o casco ; e outros 
de producção ou manufactura estrangeira, os 
quaes entre nô!l occupão a parte principal uo 
armamento d.l navio, como são os mastros, e 
vergas de pinho, as lonas, e brins, o cobre para 
forro e cavilhas do nllvio, ancoras, amarras, 
poleame, e cordoalha, etc. Quanto ás madeiras 
de producção nacional não sendo actaslmente 
sujeitas a impostos, cão temos meio algum de 
as tornar mais baratas, salvo por meio de 
regulamentos que impeção a destruição das 
mattas adjacentes aos portos ou rios navegaveis, 
ou que ordenem o plantio de madeiras de cons
trucçiio por conta do estado, como é pratica 
em todas as nações da Europa. 

« Mas a respeito das matarias primas ç_ue 
nos vêm do estrangeiro, temos seguramente 
meios de as tornar mais baratas ; e vêm a ser, 
o isental-as de todos e quaesquer direitos que 
pagão Pa importação. Uma m .. dida legisl>Jtiva 
neste sentido produziria um cffeito iucalculavel 
na barateza de todos os generos de construcção 
nautica, desde os grandes navios empregados na 
navegação de ioogo curso, até os mais pequenos 
chaveeos . usados na cabotagem das costas. E' 
esta uma medida da mais elevada importancia, 
que urge ser adopt&.da sem demora, pois que 
os direitos que actualmente pagiio estas materias 
primas são enormes, e incompatíveis com o 
favorecimento da nossa marinha. Os brins, lonas, 
eordoalha, poleame, ancoras, amarras, e madeiras 
pagão 30 oJ• ; o cobre, e alcatrão 25 : e os 
1ne\rumentos, usados na navegação 10 •/•· A 
importaneia a que se eleva a somma dea&ea 

direitos, pagos pelas mat~ria.s primas de um 
navio, é na verdada tão excessiva, que não sobe 
a Inenos d" 50S a 60S por cada tonel~da, como 
se poderá verificar p€1La tab<Jlla. (O) que vai junta 
a esta exposição. Ahi se mostra com toda a 
evidencia gue a abolição de~to3s direitos deverá 
tornar ~~~ nossa-s eoastrucções mais barata,; de 
508 a 60S por tonelada, e este !!!.VOr já não é de 
pequena rnon ta. • 

" Não jul~arnos quA á adopçi\o de uma tnedida 
legislativa para esse t!m s~ pos~a oppór objecção 
valiosa, salvo a diminuição d:1 renda publica 
proveniente desses dircit<ls, dirninuiçà-> que tem 
seu peso no momento nctual, em qne a nossa 
rP.ceita ainda não equilibra a despeza publicfi. 
Mas segundo os dados que pudem•IS obter, os 
direitos percebidos na" alfandegas pela importação 
destas matarias primas não podem importar em 
mais de 240 contos, se a tanto chegar, pois 
que os arrecadado:> ,;obre altas na al[andega do 
Rii) de Janeiro no anr10 11ltimo, foráo sómente 
120:474679.2, como se verá. da tabella (E) aqui 
annP.xa. 

« Para achar uma compensação a e~se deafalque 
de receita, bastaria elevarmos a 40 •/o os direitos 
de importação sobr., o peixe secco, e todos os 
mai,; productos da pesca estrangeira, o que 
tambem operaria como 11m direito protector ás 
nossas pescarias. Se est~ augmento de receita 
ainda niio compensasse :;utficienternent~. ha muitos 
outros artigos d~ importação, onde utna elevação 
de direitos pôde produzir augonento de renda, 
e designaremos especificadamente os vinhos, 
aguardentes. e bebidas fermentadas, cujos di· 
r.;itas não devem Silr menores de 80 °/o ou mesmo 
mai.Jres, como é costume ser taxadas em todas 
as nações commerciantes da Eurnpa. e Americ·'· 

'' Mas a despeito do não pequeno favor d~do 
às constmcções nacionaes com a. isenção dos 
direitos sobre as matarias prima.s, que entrão no 
fabrico, e apparelho do navio, ainda assim somo& 
fc~rçados a reconhecer que o custo da eonstrucção 
brazileira excederá muito do d•\ estrangeira, 
principalmente da dos Esta.ios-Unido:~, e da 
Inglfltr!rra. Por isso é indispcnsavel darmos 
tambem um premio áe animação aos nossos 
constructores. ao menos p'lr espaço de alguns 
annos, até qud tenhamos abundauc1a. sutlic1ente 
de officiaes coostr11ctore.s, os quaea não d~i:nrálí 
de a1lluir ao Brazil logo que con11tar os ravorea 
concedidos 11 esta industria pelol presente pro
jacto de lr!i, se fór adoptado pel11s camaratt. Jt. 
a nossa l!li do orçamento do anno de 1815 no 
art. 36 concedeu um premio de lOS por toneiuda 
aos constructores nacionae" ; ma& se é exacto 
(como reputamos, ã vista dos !~~octos authentieos 
consignados na tabelta A) que a d:ffereuça do 
preço da,; construcções entre nós comparativamente 
á estrangeira não é menos de 70S a 80S por 
tonelada, claro fica que tal prentio não pôde ter 
a infiuencía necessaria para animar as construc
ções brazileiras ; além de que a lei restringindo-r. 
aos navios de mais de 200 toneladas, excluio 
grandíssimo numero dos que podem ser entre 
nô:~ applicados à navegação de longo curso, 
principalmente a que fazemos com os estados do 
Rio da Prata, e com os portos d'A.frica e Portugal. 
A Belgica onde (segundo apparece d<\ mesma 
tabella) o custo da co11strucção nautica é meuor 
que no Brazil, comtudo .inlgou ainda necessario 
animal-a com premias maiores do que esse por 
nós estabelecido ; e por uma lei de 1837 concedeu 
a gratificação .de 30 francos por tonelada aoa 
navios forrados, e cavilhados de cobre de mais 
de 100 toneladas, e o de 32 a 40 francos aos barcos 
de vapor de qualqner lotação. E se neste antigo 
paiz da Europa civilisada, onde a. mão d'obra é 
baratíssima, e a industria da navegação praticada 
de tempo immemorial, ainda ae iulga necessario 
animal-a com premias, com <!uanta maior razão 
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não o deveremos nós fazer? Parece que isto não 
se I•Óde contestar, só póde ser objtlcto de duvida 
a t nxa do premio que nos convdm. Esta porém 
será facil determinar, á vista da apreci~ ção que 
temos feito do custo da nossa t()nelada de 
coustrucção. • 

« Nà v~rdade esse custo no Rio de Janeiro não 
-póde ser menor de 220 a 2308 por tonelada 
ingl t za, e nas outras província,; uão póde OO I) ntar 
a menos de 1808 a 190$ por dita tont!lada. Logo, 
para que o preço das uossas construcções se 
possa nivelar com o da Inglaterra, e Estados~ 
Unidos, é mister que cnncedumos ás construcções 
brazileiras um favor não menor d" 70S a 80S por 
tonelada. Já vimos que a isenção das materias 
primas realisa um favor equivalente a 50S per 
tonelada, por isso entendemos que um prt>mio 
de 238 accrescentado ã esse favor, prefa:o: a 
quantia de 758, que fará de,apparecer a diff~ rença 
do preço das nos~as construeções, ao menos para 
as províncias onr!e essa cust<J fôr menor que no 
Rio de Janeiro. Tambem esperam<•S que a maior 
duração das nossas madeiras nos dará alg-uma 
vantagem sobre o preço das const.rncções inglezas, 
e principalmente sobre o das americana,., cujas 
madeiras são incontestavelmente inferiores ás 
nossas sob esta relação. 

« 2.o Não basta porém tornar nossas construc
ções tão baratas como as estrangeiras, nem 
mesmo possuirmos tantos navios, quantos sejão 
necessarios para transportar os nossos productos ; 
ti ainda uecessario que o possanws navegar tão 
econumicamente ,. como o fazem as outras naçõ'"s 
rivaes nesta industria, aliás nossos navegantes 
depois de lntar improficuamente com as outras 
nas especulações marítimas, afinal depois de 
arruinados findaràõ por abandonai-as aos seus 
concurrentes, mais felizes nos ganhos da empreza. 
Para que pois os lucros dos nossos nave~antes 
se equ iparem aos dos estranhos, é indispensavel 
que as de11pezas que .fizer o arm11dor brazileiro 
com cs salarios da equipagem, não sejão maiores 
do que as que fizerem os das outras naçõtJs, 
nem s~jão mais onerosos os encargns que pes11.rem 
sobre o SP.U navio nos portos estrangeiros, ou 
sejão a titulo de direitos do porto, ou a titulo 
de direitos sobre o carregamento. Mas conside· 
remos primeiramente o artigo salarios da equi· 
pagem. 

cr Nutaremos de principio que nos paizes abun
dant~s de terras farteis e p•1ueo pov<"le.das como é 
o Brazil, todos os salarios inevitavelmente devem 
ser muito elevados, consequencia ••acessaria da 
falta de braços, e t~uperabuudancia de eu•vrego, 
comtudo julgamos h:iver entre nós algumas 
causas accessorias, qu., além desta os tornão mais 
subidos u.;. gente do mar, além de sua tilxa natural. 
Tal é, por ex9mplo, o temor do recrntamento 
ftJrçado: estA tem••r sempre presente á imaginação 
dos marinheiros, qual a espada de Damocles, 
destruindo ou n1allogrando os seus ct~.lculos e 
esperanças de fortun :< nesta carreira, influe 
poderosamente para d~ svíar da vida marítima 
muita gente que aliás estaria dispo~ta. P<lr isso 
entendo, que o ministerio que darante a paz 
pudesse isentar- os nossos marinheiros deste fia
gello, faria relevante serviço à navegação brazi
leira. Entre as causas que concorrem a essa ele
vação de salaríos, assignalaretnos a falta de 
premlos e protecção ás pescarias nacionaes, que 
é o mais fertil viveiro 011de se cri;1o, e se adestr:1o 
os marujos de todas as nações ; e a carencia de 
legislação apropriada para formar aprendizes ma· 
rinheiros a b•>rdo dos barcos pescarejua ou rner· 
cantes ; a destituição de hospícios para os inva· 
lidos, e de monte-pios para as viuvas e filhos 
orphãos dlis qutl morrem na vida do mar; e por 
fim a falta de regula~entos convenientes que 
.fixem os direitos e deveres recíprocos entre os 
patrões e maric:heirlls, e asseg11rem a estes a 

prompta cobrança dos seus salarios, e o regressei 
á patria quando sã.-. abandonados em estrangeiras 
praia~ ou por nau[ragio, ou por incuria e male~ 
Vtl lenci.., dos patrõ;,s. Este objecto reclama uma 
lei Aspecial que ainda ll>'io possuimos. 

<1 3.o A ultima causa que c0n•:orre a augmentar 
os gastos da nav.;::;ação brazileira, compamtiva
m .:nt.; á estra 11geira , sãn os direitos diff.,renciaes 
que uos porlos estrangeiros s P. achiio "'"t,.bel~cidos 
scbre nnssos nav ios, nu sobre o . arrf'g=< mento 
que elle~ tran!!portã o. E~tes dire itos diJierenciaes 
d ã<J vanlagenr rtecidida ás nações a favor de quem 
se e;tabelecem, e arredao a concurrencia das 
outras, coutca quem siio estabelecidos. Por isso 
todas as naçõ.,s devem empr<>gar de,;velados 
esforços para delles ísenta't os seu.>~ navios nos 
ponus e~tranglliros, ao passo que- têm grande 
vantagem em cri ai -os nos seus p•1rtos a C..vor dos 
proprips navios. Todas as nações qne têm flo
rescido pela sua marinh&, a fizerã.o medrar á 
sombra dos direitos diffuenciaes . A Hollanda, a 
Ingluterra, os Estados-Unidos, a França, todas 
d.esde mui antigos tempo,; hão estabelecido direitos 
differencíaes em favor da sua navegação, e actnal
meote todas as nações da Europa (sem exccpçã.o 
de nenbum a) mantêm direitos differenciaes, ou 
sobrG o navio ou. sobre o carregamento quand(\ 
importado em navios estrangeiros, salvo os casos 
em que por tratados se tem CJnvencionado a 
igualdade do u·atamento entre os nacionaes e os 
subditos ou navios da nação favorecida. Mas 
advirta-se que a igualdade de tratame .. to é o 
direito excepcional. A regra geral para to1os é 
o privilegio da bandeira nacional. A Inglaterra 
foi a nação que levou mais longe essa l<•gislação 
protectora <!a bandeira nacional, e muitas vezes 
inteiramente exclusiva da ban-:eira estrangeira. 
O seu famoso acto de navegação, publicado pela 
primeira vez, durante o protectorado de Cromwo3l, 
é a legislação mais exclusive. e protectora de qu.e 
ba noticia nos annaes da nwagação. Depoi~ da 
independencia dos Estados- U tridos, esta nação 
retaliou sobre o a;:to da navegação da Inglaterra, 
adaptando uma lei quasi copiada das disposições 
do acto da navP.ga.çlio. A França durante R revo
luç•in ft~z a masma cot1sa ; e os outros estados 
da Europa, mais illuminados ácerca de seus inte· 
r.e ~se,; commerciues, forão adaptando leis msis 011 
mano~ protectoras da sua navtlgação. Então a 
Inglaterra d os Eiitados-Unidos viergo a reconhecer 
que ne~ta guerra de reprezalias de direitos 
protectures, perdiào mais as naçõP.s que maior 
numero da navios tinhfío no commercio maritimo, 
e consaquentemente vir~ndo de bordo adoptárão 
nova política, isto é. a dos tratados de reciproci· 
dada, nos quaes estipulão com as outras nações 
o mesmo tratame11to que para· a bandeira na
cionaL 

Não obstante a nova política da reciprocidade, 
releva ponderar (IUO todRs as nações da Europa, 
e os mesmos Est!ldos·Urüdos a.inda conservão 
direitos differencía es, contra as nações co!l' quem 
não têm tratados de reciprocidade, ou. cuJa ban
deira não é assemelhada á nacional pela lei. A 
Inglaterra tem direitos differenciaes de pbaróes, 
de pilotagem, e exclue geralmdnte dos seus portos 
o commercio indirecto, salvu por transito. Conserva 
direitos dlff<Jrenciaes entre os generos de suas 
colonias e os similares de producção estrangeira ; 
e finalmente direitos ditleren.ciaes entre o al!sucar 
elo Brazil, e o produzido pellls outras nações, 
onde foi abolida a escravidão. Os Estados-Unidos 
da A.merica. conservão actuahnente direitos diffe
renciaes de t onelada e pilotagem para aquellu 
nações, Clljos navios não sã.o assemelhados aos 
naeionaes; mantêm direitos difftlrenciaes àe 10 °/e 
s obre ai taxas imposta" na tarifa contra os carrega
m'lntos transportados em navios estrangeiros ; e de 
20 ojo contra os que vêm dos portos á leste do Cabo 
da B<>a ~sporança, ou d'alétn do Cabo de Hurn. A. 
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França mantem altos direito,; differenci11es de 
tonelada e pilotagem contra os estrangeiros, e 
direitos diff~renciaes uo carregamento fdtu por 
nnvi c•s nacwnaes. ou pert~ncente a nacionaes. 
Iguaes direitos JtffMenciao:s se achào estab.,Jecidus 
na Hespanha, na Sardenha, em Napo!es, na Be!gica, 
na Prassifl, na Dinaa1arca, na Sue~ia : etc., 110 
menos para aquelles estados que não têm feito 
tratados de reciprocidade com ~ssag diJferPntes 
naçõ s, c.u cujll bandeira não é por lei assdmelhada 
á nacioo11l. 

Finalmente diremos oue Portugal, em 1837, 
estabeleceu direitos differen ci11es em iavor da 
bandeira to acionai, tanto no porto C(JffiO n0 car
regamento feito em navios portuguezes ; o favor 
concedido ac; carregamento ~;ra um abatimento de 
1;) oJ• nos direitos de importação, e quantG aos 
direit•)S do port••, erào metade meraos em os navios 
nacionacs. Esta Jegislaçiio olJend<:lU vivameut<~ os 
interesses britannico~, em cujas mãos estavâo 
qu,•si totalm ente a naveg11çào e commercio de 
Portugal . Dahi nascêrão liS desavenças entre o 
governo ingltz e portuguez. qne motivArão o 
famoso bill de lord P11lmerston, o qual só foi 
revogado depois que a Grã Bretanha fez o tratado 
de 18!2 com Portugal, em que se estipulou para 
11 bandeira ingleza o mesmo tratamento que p~ra 
a portugueza nos d1reitos do porto, e tratam,.nto 
da 1oaçào lllllis favorecida em tudo •) mais. Mas 
nes~e curto espaço QUil decorre de 1837 a 1842 a 
acção dos dirdtos d :tf.,renciae" foi tão f11vuravel 
á navegaçiio portugu~za, que no porto de Lbboa, 
a tond.tda portugueza, l'jue em 1836 era de 
268410, em lS-lO crct>Ct!U a 47$000, isto é, quast o 
,lobro em tres anr.os, como consta das discussõo~s 
das cõrtes de PortUI:III em ta.u. (1) Dast~ rapido 
augmento foi vrincipal victirna c Brazil, donde 
intlo até então c••rcn d~ SO navios brazileiros aos 
P••rtos de Portuglll, em 184.2-43 apenas foriioJ 
lü, coo10 se póde v .. rillcar p~h inspeccão dos 
mappas d~< nolilla llti\'•·~Jtçi\o, ultiuntmt:lltll culligi · 
dotl nu tht>souro. E conv~rn notar que estes 
fllctuM se tilu1 PiiS~Ildu deHoi•• l.s37 ; e 11 inda llg.ml 
continuam"" a IIUJ;portlll' o etlelto pt!rnicio<!o ·i ~ :;,;.,s 
tlirntlotl tlill'tJr.,nclaes etlt.•belo:~cid•lll pelo govarno 
portugutJ<: cnntrll ll nO•!IIl bRndeíra, s~u1 ~ue o 
Jtal>lllt•te iuq"•ri11\ p11reçu estar ain du advtortido : 
pui11 quu n•mhuma ma<Jidu r"tlllíatnria bav.:.mos 
utloptl4dO cuutra <lll navios portuguezes, ou de 

:1) 'n tllllcUtu•i\o tlC! :1 de Setembro de 1841, nu c•1maru 
<lo~ dci•ut.udo~, en1 Portu;.:ul, disse o ~r. Oliveira 

Ht~ri[~~~creto n•• ]tj de J;meiro ele 18.17, que \!!<\.ul,<'leccu 
u~ tllrdtos dlll'cr,•uciuc,, velo 'POis dur um novo alento 
iL na\'l!g-a«;üo, u em consc4Ul~Ocia n bandeira }'ortu~ueza 
'J'J~ ntc \!lltil.o tjliU~I be podi:~. dizer, sc n:1o descunltecidu. 
no m~nu~ csc,uccitla l!IU muitos portos. principiou u 
frequent ar os portos do norte, e do :Medi t~rraneo, e 
A"radualmente t'oi tomando mo incremento tal, como 
vou pl'Ovar pelos dados estatisticos da alfandega de 
Lbt>oa. : não os tenho de todo o reino ; mas por estes 
se 'Póde fazer juizo comparativo com os outros portos do 
reino. Em 183o forão despachados dos portos de Portug al 

~~~~o~5n~~f;~sa;~~~~&e;r~~ ~f.~fg ~o~~l:~.f.::'i:ã~~ ~~~i~ 
depois de se estabelecere.m os direitos diff'erenciaes, j á 
despacharão 2!1,847, e em :MO, 47,ll00 . Tambem :>e prova 
pelas tabellas da alfandega, que a tleficiencia que tem 
tido o tllesouro por causa dos dir <J itos diff'crenciaes, 
nos primeiros dou:; annos pouco exceder-a a cento e tantos 
contos : no anuo de 39-40 cheg-ou a 20oJ:OOOs, e no anuo 
de 40-41 a '27t>:OQI)~ O•l0. 

• lato prova. que a na-vega~ão portugucza tem tido UJD. 
augmento a pnnto tal, que para alguns portos do norte, 
para onde antigamente n:í.o ia nenhum navio portugue~. 
oú deste porto de Lisboa. na.vegàrão perto de 60 navios, 
e pa.ra. o Bra.zil, onde o systcme. de fretes é differentc da.
quelle que a& usa para os portos do norte, augn~cntou a 
nav~~;raç:!o :a. ponto .. que havendo entrado em 1S 4i, 4:! nn.vioe 
brazileiros com generos de 5e\1 pOlir.. em 1fl41) tsú cntrar!to 
14! Por cunsequenci& qua"i toda. a n:n·ega.ção que se fez 
entre Portugal o o Bra.zil foi e111 navio• "Portuguctea . 1Do 
Diario do Govemo.) 

outras nações que tll.es clireit03 mantênl contra os 
nossos. 

« Ü•bren.os ainda um facto, quP- revelia nossa 
in cu ria, e deieixo in<·xplicavl' l sobre ta~s >~ssumpt•>s . 
A galera nac ional Feliciana, da B,;hia, no anuo 
ultinw navegou par;t L"ndres com UDl Cllruga
tne nto de as~uear, & pa:;(OU de dire1tos dv porto 
a quant111. de l;Jl lbs. 14 sb!'< . 1 d. ou 1:400SOOO 
ao ca mbio J e 26 peni~ por l.SOOO. Este. navi u tem 
420 tonelatias. Um n aviO íngl.;z d.; igual lotação 
nos portus d•> Braz\! não p<~garia mais d<l 5008, 
e o governo ate hoj ~< a ind a n ão U S •>U da a utorisaçáo 
"Ut•• rgada pel•1 art. 7o do rt> gulamen~•> de 20 de 
Junh<J d ll ll:lH. que mand.ou devar os direitos de 
tonel ada sobre os navios daqu~llas nacõ~s que 
laoç;l ,> irnP'l~to~ àitfllr·~ncíaes svbre os nosso;;. (2) 

" Est,1udo poi,; de facto os nossos navios, ou s.;us 
carroga nwoto:" sujeitos a direitos d1fferenciaes em 
qua.;i todas &s naçõds 'lue comnosco comm.:.rcião , 
neúbuma r ·•zào ha P'lra que deixemos de crear 
igua~::s dindtos em fllvor dos nossos. Mais ainda 
rnesrno quando a~sim não succedesse, todavia 
s eria mui cauveniente, para a .. imar a nossa na· 
vegação , crear dirllitos difierenciaes em favor dell.;, 
relativamentl! áquellas nações, cuja tonelada n os 
nossos portos excede à. nossa que visita os seus. 
E;ta asserção é fac i! d.; demonstrar até a Avidencill. 

te Se urn paiz qual•lU<;r envia 1\0 Brazll200 navios, 
por eXll tnplo, co:u GO,OOO toneladas, e e<t ~s pagão 
nos nossos p•>rtos 900 réis dP- direito) diff~rencial, 
t<Jrt>mos nós arrt:cadlldo 54:000S dol dir11itos. Se para. 
o rnesmo paiz nós ma.ndarm;;s sómente quatro 
navto~ com 1.200 toneladas, o estr·•DS!eiro arreca
dara sobre os n üssos sómente 1:080$, suppondo
se que o dirAito dítrerencial seja igut\l em ambas 
as nações. C<~mo pois a nossa rend~ é .muito 
maior, podewo:> fazer uso della. ptull. animar a. 

(2) Permitta-ae.nos citar ainda outro facto, quo aceuan. 
o nosso indifi'erentlsmo pelos intereaeea commerciaes. Em 
o anno ultimo a barca <Lisia>, lota.da. em 616 tonelada& 
inglezD.s, !oi dD. Bahia, para Londres cnrregadflo com a sau
ea.r, cafê , taLuco, aguardente, o outras mercadorias ; e 
pagou de direito• do porto 213 lb. et. 1 , 1 •• 4 d. quaai 
1:966.~51~) ao cambio de 26 ponia por lSOOO • .Este• direito• 
proTinhão doa aeguiJI.tea tituloa : 

Ent1·ada 
lb . •t. oh. po. 

Plloto do Do ver &té Grt.voaende. . • . . . • • ~O - t 
De Graveaondo até n. doca de Santa 

Catbo.rlno. . . .. .. .. '! ... ... .... . .. .. ... . 
V&J>Ctr pelo co.niLl daa Dunaa até Gravo-

aondn . . ......... .. ................... . 
Direito• do pharoo• ........... . ....... . . 
De Dover o Rcmo.rgo.te .. .. .... .. ... ... . 
De doca. do descarga ................. .. 
Direito do porto do Londres ••..••••. •. . 
Recibos do solloe o correio . ........... . . 

Sahida 

Docflo de sabida.. . . . . . .. .. . . ..... .. .. .. 
Piloto das doc:1s ás Dunas ..•.. . ..• .. ... 

~~i!. ~~-~~~~~~:·:·: :·::.~ ::_::::: : :: ~:_ ::_:: 
Visita a bordo para. pôr sello e evitar o 

contraba.ndo . .... . ............. . . . ... .. 
Vapor a Gravcaende .... . ... .. . . . .. .. . . . 
Manifesto do cona~tl, e outros papeis que 

reconhece ....................... . . . .. 

fl- 11- 1 

211- ·I 
1i- (j- 6 
1- r. 
:lll- lfi 
:!- !j 

1- 5- G 

lll9- 12- 1 

]b . st. sh. ro•. 
37- 13- 2 
1e ·- H - 1 
29- 10 - - ll 
2- I:>- 16 
1- 1 

~- 2 

lU3- 9- 3 

E• te meamn navio se foaso ingl ez, e entrasse no porto 
do Rio de Ja.ueiro opa...,'ll.rill. <> "t>S"~>in\e ~ 

Direito de tonelada. em 738 a 900 ra. 66,S200. 
Contribuição da danta casa da misericordia. 
Yísita de o&ude. 
Al .;m destes direitos de porto, este navio pagou de 

direitos diil'erenciacs •o brc 249 toneladas de lastro de ca.r
vio de pedra 49 lb . st .. posto que a exportação do carTão 
seja. isenta. de dir()it.oo feita por navio• ingl&zea. 
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nossa navegação á. custa da estrangeira, ou 
applicando-a em premias ás construcções ou em 
indemnisar os nossos armadores dos direitos dif
ferenciaes por elles pagos nos portos estrangeiros, 
ou de outra qualquer maueira que as circumstan
cias possão aconselhar. Foi por isso que quando 

inteiramente estr:1nba aos iateresses marítimas, e 
a pena~ prvpria para causar emb:uaços na pratica. 
Julg11mos porém provar o coatrario com as se
guintes considerações. 

a Prussia em 1822 estabeleceo. direitos àlfferen
ciaes de navega't,;ào contra a In.glaterra, no mesmo 
decreto providenciou que a renda proveniente 
desses direitos fosse applicada especialmente para 
animar a navegação nac!onal. A retaliação pois, 
que no caso supposto quizessem exercer contra 
IIÓ5, viria a recahir sobre a nação que a em
pregasse, se nós elevassem os sobre uH seus ·navios 
o d1reito di!l'erencial 11 tanto quanto pagas~em os 
nossos. 

« O que diz6mos dos direitos· do porto tem 
inteira app\icaçiio ácerca dos direitos difl:erenciaes 
do . carre~arnento. 

« Do quo havemos expandido infere-se l•lgica
mente a necessidade de crearmos direitos di.ff~ren· 
ciaes em favor da nossa navegação, e persuado-me 
que , nas circumstancias presentes , os mais 
convenientes são a h~nsiio total dos direitos de 
tonelada para <lS navios brazileiros empregados 
:.a navegação de longo curso. e o favor de 10 
0/~ de abatimento nos direitos de importação ou 
exportação dos geoaros transportados roos mesmos 
navios. 

« Releva além disto distinguir a navegaçãCI 
directa, feita entre os portos de duas nações pelo~ 
seus respectivos navios, da indirecta que é feita 
entre duas nações por navios que a nenhum~ 
dellas pertence, ou cujo earregam<Jnto é produ?:ido 
em uma terceira nação. Esta ultima naveg~tção 
foi sempre considerada pelas nllções commer
ciantes, como um commercio usurpado àqu.,lles 
a quer11 deve naturalmente competir; " P•lr isso 
em regra costuma ser rllstringldn ll grav11da de 
m~iores impostos, por issu é claro <llln a de· 
vetnos carrtgar de maiores direitos diltP.renciaf'B 
se quiz.ermo11 animKr a nossa nav .. gaçl\o di· 
recta. 

«Na navPgoçãn índirecta deve-He particul11rmenttl 
notar a que é !eit•a por navios v1ndns dH. A~111 
ou da Au~trali:l, oq dos portos do Pacifit:<l p«ra 
o no,su pa1z. Este comm.,rcio costum~t u sur 
se1upre t'Xclus1vameuto rn~er.,udo p11rn os nucio
nae>~ , u~<.quclla,; n11ções ttuua <:nt~ndid:•s <'111 
leJ.!!iSlH.çâo cumrnerciRI ; porónl OR amuriCIUIOII, tlt! 
pnucipios tna1s lrl>craes Qllol a>~ outras nttçuiiB 
e;,urope11s, coutent!to-~e d11 exigir d(IS ~strangdroH 
qu11 f,•z••m ~sL.t nav~gRç:io pam os seu,; portus, 
lUKior .Ju.,itu di1It~rencial nu e"rregau1tmto, isto 
é, !!O ~t• mait! ul•lm <111 tarifa. Este exemplo julgo 
bem dtl BH por nós adoptaJu. 

" T11tubern é prat1ca das nações commerciantes 
isentar de quaesl.jaer direitos as mercadorias 
que, importadns em navios naciouaes, fortlm 
reexportados nos me~mos navios, pratica esta 
que nos Estados- Unidos d'America é garantida 
peh disposição da sessão 15 da sua lei das 
tarifas de H:l42, na qual se manda restituir ás 
partes os direitos recebidús da importação sobre , 
os generos que se inteotáo reexportar, salvo se 
a reexportaçã•> fôr fe1ta em 1>avws ~strangeíros. 
Est.t disposição é da 1n>~ior convenkucia que 
seja adoptadn, se quizermos partilhar o commercio 
da Asia e da Ghl!la: porque é mdispensavel, 
qn~ os nossos carregamentos para lá constem 
de manufactu•as oa E:uropa, as qu ,•es >e im· 
portadas uo Brazil, e aqui pagarem direit~s de 
transitn, não podsrãõ competir n .t Asia com as 
dus outr!l.s na~ões européas qufl par" là as levarem 

. díro>ct·•mente. 
« Entre a~o mtldidas imoortantes, p11ra animar a 

nosl.-'a navegaçl\o, reputamos ser uma a igualaçào 
da nossa tonelada á da:; nações mnis eotnmer
ciantas do globo. A.lgu.em julgará talvez que 
a UJudança desta medida Je capacidaje , é 

« Nc,taremos ;Jrimeiro que algumas nações exis· 
tem onde os direitos do porto se cobrão s~gur.do 
a tonelada legs.l registrada do navio sem nova 
arqueação~ Dahi resulta que os; navi<Js cuja me
dida legal é menor ficão mais sobrecarregados de 
impostos, do que os que · forem arqueados por 
maior bitola. 

rr Foi este o motivo por que o governo francez, 
urgido pelae muitas representações das cainara:> 
de comrnercio das cidades marítimas da França 
em 1838, alterou a sua medida da tonelada, que 
era menor do que a ingleza e americana, equi
puando-a à destas duas nações. Den1aís são bem 
frequentes as decepções em que cabimos, qoando 
.:omparamos a nossa tonelada com a estrangeira, 
usando de duas medidas nomin'\lmente ideuticas 
e tiio diversas na realidade. Se accrescent,•rmos 
que esta alteração nenhum embaraço produz no 
commercio, visto que a tonelada dos navio~ é 
fixada pelos peritos do governo em tod..,s os 
portos do imperio, reconheceremos a grande van
tag~m da mudança indicada. 

<< Logo que admittimos a necessid&de de crear 
direitos di1ferencial9s em favor da nossa bandeira, 
é consequencia necessaria fixar de uma maneira 
não suscbptivel da fraude a nacionalidade dos 
navios braz1leiros qu~ hão de gozar destes pri• 
vilegios. Est.a necessidade reconhecêrào todas as 
naçõ~s commerciantss, que ua:> suas leis sórnente 
dtllinirào como .. avios nacionae!l os de coustrucçào 
nacional, e possuído,; por nacionaes. As disposi~ões 
do nosso projecto nest!l parte são copiadM da 
lo:;tislação brtt:toaica, fra11ceza e amertcnna, que 
tod1111 são qu.asi inteiratueute unisouas com pe• 
quenas vuiações. 

" A~ dispoRições dos artR. 15 e 16_ d_o _nosso 
projecto, sà•J consP.quencias dos punctplos e 
doutnnas est•1bel8cidas nesta "xp•>siçào, e por isso 
noli •l ~Cu>lamo~ de jllstifical-as com mais indivi
duaçilo. A~ dos arts. 17 e l::l furão calculadas 
pura <lar cousll!erl\çào e importancio. á profissão 
J<l capitão de navio mercante : p11rque niuguem 
ignoru que entre nó~ esta pro!hlRilo ttlm sido UJUito 
p•luco considexada até agora ; e para qull os moços 
d.,!l llnt\s ftlmihas não tenhito rt!pu~no.ncia em 
al>r11cul·tl, pM certo mnitt1 concorrtlrá a certeza 
do1 'I"•' gozaraõ as honras de urna patP.nte militar. 
'fl\mbom !labtimo~ que todas as nações tê:n outor
gHdo honras, " privilegias aos capitães de navio,; 
m~rcantes, e algumas até fóros de nobreza ; não 
lhm\ pois inutil que alguUlas honras tambem lhes 
façamo!', procutando ao mesmo teuopo autheoticar 
a !lUa capacidade com exames, e attestados de 
me rito, quaes são as patentes conferidas depois 
de c~no numero de viagem<~ maritim:ls. 

« Terminaremos aqui esta exposição, ponde· 
randll que 8e e,;t~ projecto de lei fõr adoptado 
nas suas principaes dhposíções, esperamos qutl 
em menos de dez annos nossa tonelada de lon~o 
curso se eleve ao quadruplo ou quíntuplo do 
que é actualmente. L~mbramos que pouco depois 
da independencia dos E,;tados-Unidos, em 1789, 
a tonelada americana não chegava par.t transportar 
os seus pr.,dt.tctos, e era inferior á toueloda 
e~trll.n;!<:ira que frequentava os portos da Uoião. 
Mas em virtude de ~<uas lei~ de naveg •çào, em 
1799, a sua tonelada havia ~<e elevado ao Nextuplo, 
e a estrangeira ti11ha di>lüuuido da quanü·ia•itl 
<:Xistente em 17$9. Este ext1mplo f! anima•iur. 

« Pd-.~ contrario se pers1stiru:cs na u1areha que 
até agora llanmos trilhado ; 11e a nos~a m~&riuba 
oão t1ver f<lvoreo~ e p1 ivilegios tão amplos, •lU e 
a possa nivelar em van\.tgens com a das outras 
nações marítimas, ir-se-hão cada dia retirando 
Jo commercio de entrecurso até os uitimos navios 
que ainda ag,•ra lutào tão desvantajosamente nessa 
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carreira. Para os portos da França costumavão 
até 1836 navegarem alguns poucos navios brazi
leiros: em 1830 forão cinco navios, e nos annos 
anteriores a 1836 íão ora dous, ora tres; mas 
d<lpois de 1837 não foi mais nenhum. Já vimos 
o grande retrocesso que soffreu a nossa navegação 
com Portugal. Para os outr(ls portos da Europa, 
apenas um anno po~ outro lembra-se algum 
espe-culador de mandar um outro navio ; mbs ss 
contas do lucro da empreza na toma-viagem o 
desanín1a de continuar na especulação ; e menos. 
convida a outros para trilharem a mesma car
reir&. 

« Resta-nos apenas a navegação com os portos 
do Rio da Prata. a qual talvez ~eja ainda coa
servada em consequencia das continuas pArLur
bações que têm assoh1do estes paizes. .Mas se 
acaso a ordem publica se consolidar entre el!es, 
e os seus governos curarem de proteger tambem 
a sua navegação, nos escapará tambem este :rasto 
de con1mcrcio maritimo, e nossa bandõira não 
apparecerá mais nos mares estrangeiros, senão 
tal vez nos da Costa d' Africa, infarn ada com o 
labéo do trafico africano. Que coração brazileiro 
não se constristará com tão deploravel destino da 
nossa marinha 'l 

« A assembléa geral legislativa decreta: 
" Art. 1. 0 Todo o navio arqueado em cem ou 

mais tCineladas que, depois da publicação desta lei, 
fõr construido no Brazil, e pertencente a um 
cidadão brazileiro, tiarA ao seu propr.ietario direito 
a receber um premio de construcçiio regulado 
pela fórwa @eguinte· 

« $ l.o Se o navio fôr forrado e cavilhn(lo ile 
cobre, o premio será de 25H por cada tonelada de 
sua IGtaç:i.o. 

cr § 2. 0 Se não fór forrado DP.m cavilhado de 
cobre, será o premio de 16$ por tonelada. 

c< ~ 3.o Se fôr barco de vapor, será o premio de 
aos por touelada, seja aliás qual fõr a sua 
lotação. 

• ~ 4.o Se o navio ti"ler mais de 500 toneladas, 
o numero excedente a esta cnpacidade não tera 
direito a premio algum. 

« Art. 2.• Para ter d1reito aos premios ml3ucio· 
nados no artigo ant€cedente, o dono ou eonstructor 
dara purt~ na capital e provincia do Rio de Jll
neiro ao ministro da marinha, e nas outras pro· 
vincins aos respectivos prt:>sident''R, do dia flm 
one bO\lVer começado a coustruc\:ão, dtlclaranclo 
Ó non1e do propriet!<rJO, o nome quto pretende dar 
au navio, a lotação pr~sumidn, o telllpü qut! suppõe 
n ecess&rio para acabar de coustruil-o, e o í!Slaleiro 
em que o c .. brica ; e i,;to d•·nt• o dll quinz" dias 
depois que fór lançada a ~Uilha. 

cc Art. 3.o Al~m disto, deverá justifkar perant" 
as r,Jesma» autoridades com alt~stadus de peritu11 
competentes, a boa construcçiio do navio e sua 
lotação, e mais obrigar·Be por t~rmo RSsignado 
p r: lv proprietario e duas testemuuhas a fazer com 
que o navio navegue com bandeira 11acioual 
durante os dez annos subsequentes ao dia do 
lançamento ao mar, sob pena de restituição do 
premio receb1do se o não cumprir. 

« Art. 4. 0 Nos casos de alíenaçiio de um navio 
pelo qual o estado pagou premio de construcçào, 
o comprador fica de facto subrogado em todas as 
obrig.•ções impostas pelo art1g0 antecedente, e o 
vendt:dor é obrig>\do r. remeuer ao ministro da 
marinha uma cópia da escr1ptura ou acto de 
transferencia de doniÍuío, sob pana d~ pagar a 
multa Je 200S se o não fizer dentro de dous mezes 
dei)oJS de tffectuado o cuntracLu. 

" Art. 5.• O govflrno d .• rá 11.>1 providencias ne
cessarías 11ara que do lo de Janeiro de 1837 em 
àíante a arquellç:io de todl',; os navio>~ nacionaes 
que ora eltlstem ou p.ua o futuro exí:>tirem. e a 
<101 estrangeiros que fórem lotados no imperio, 
seja feita pela medida da tonelada ingleza, equi· 

valente a 70 arrobas, augmentando-se propor
cionalmente á nova medida, os direitos de 
tooela.:la actualuwnte estabelecidos. 

« Art. 6. 0 Os navios de construcção brazileira, 
possuidos por brazileiros, e navegados com ban
deira ndciona~ na fórma dos :regulamentos do 
governo, nas VIag'ens para portos estrangeiros são 
1sentos de quaesquer direitos de tonelada, na sa
hitla ou entrada dos portos do imperio. 

cc Art. 7 .• As m€rcadorills importadas ou expor
tadas nos navios especificados no artigo antece
dente gozaráõ, quer na i:nportaçiio quer na expor
tação, de um favor de 10 por cento deduzidos da 
ímportancia dos direitos C<Jbrados pela tarifa das 
alfandegas ou mesas do consulado. 

« Art. 8. o As mercadorias importadas em navios 
brazileiros que fórem rellxportatias em iguaes 
navios para fóra do imperio, dentro de tres annos, 
contados do dia da entrada na alfandega, terão 
direitos á. restituição de todos e quaesquer im
postos pagos na impo:rtação, nem ficar.àõ sujeitas 
a direito algum de baldeação ou reexportação. 

<c Art. 9. 0 Os navios pertencentes a mais de 
um proprietario só serão reputados nacionaes 
para o fim de gozarem os privilegias e favores 
conc&didos pela presente lei, quando todo o valor 
do casco t'ór propriedade de cidadãos brazileicos, 
e de mais o capitão, e pelo menos dous terços 
da tripolação, fOrem cidadãos brazileiros. 

« Art. 10. Tambem são considllrados nacíonaes 
para gozarem os privilegias e favores outorRados 
nos artigos antecedentes os navios de construcção 
estrangeira que fõrem totalmente possuídos por 
brazil~aos <lO tempo da publicação desta lei. 
Aquelles porém dos ditos navios que depois dessa 
época passarem a ser propriedade de brazileiros, 
não poderáõ mais obter os fóros e privilegias de 
navio naci•HJal t~alvo nos ca~os se~uintes: 

c• $ l.o Quando o navio estrangeiro naufragar 
nas costas do Brazil, e o caso fõr comprudo por 
um cidadão brazileiro, e ao depois concertado e 
rllparado nos estalt:iros d '' Brazil ; comtanto que 
o concerto venha a ter maior valor que o cu»to 
do casco. 

" ~ 2. o Quando fór capturado ao inimigo na 
guerra e julgado boa presa pel<) tribunal compe· 
tel)t•~ <1<\ impei'Í<l; e subSi!queutemente adjudicado, 
arrt:mDtadn ou vendi•lo a um cidad1i11 do Brazil. 

" SI :3. 0 Qltanclo houv~r sido confiscado como 
in!ractor uos rt,gulameutos da alfamlt>ga ou das 
J.,is r•·lntiva11 à nllvt>gaç:io e conlwerci<), e depois 
udjuliiclldo, arrematado ou v&udido a um cidad.li.o 
brazllt\iro. 

n Fóm dos casoK aqu1 especificados, nenhum 
mwio J.t! coo.-trucçào estrange1ra poderá gozar dos 
fóro" e privilt>gios de navio nacJonal. 

n Art. 11. O fóro e privilegio de navios brazi· 
leiro pe rd<~rn-se ncs casal:' seguiutes: 

cc SI 1.• Quando fõr capturado na guerra pelo 
inim1go, ou confiscado como infraclor dos regula· 
mentes t! leis commerciaes das nações estrange1ras, 
ainda que posteriormente passe ao domínio de 
cidadiios brazileiros. 

« Si 2.Q Quando o proprietario ou proprietarios 
do d1t0 navio fôrem res1dir fóra do ímperio, e de 
facto lá se demorarem por mais de dous annos, 
salvo se alguns dos propriet:uios conservarem sua· 
residencia no imperio ou se <l proprietario fór 
consul ou agentCl do gove.:-no brazileiro em paiz 
estrangeiro. 

a ~ 3.o Qua~.ndo fór concertado em paiz estran· 
gP-iro e o valor do concerto ou reparos exceder á 
quantia de lOS por tonelada da lotação do navio, 
salvo quando o propríetario ou capitão provar que 
um concerto de valor maior era índispensavel para 
poder continuar sua viagem até os portos do 
Brazil. 

« Art. 12. As mercadorias importadas no im
perio ew navios estrangeiros, vindos dos portos 
á leste do Cabo da Boa· Esperança ou d'a\ém do 
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c.ab~ d~ lloro, pagaré.õ mais 10 % sobre os 
dlreltos Impostos na tarifa. 

• ~ . 1. 0 .Excepiuào·se desta disposição as mer· 
ead~nas 1m portadas em navios pertencentes ãs 
n_açoes americanas situadas na costa do mar Pa
Cifico, c_omtanto que as ditas mercadorias sejão 
produ~çao ou ma~ufacturas ~a nação cuja fôr a 
ba.nde1ra do na.v1o, e venhao directamente dos 
portos da sua nação. 

« Art. 13. Os navios estrangeiros vindo~ de 
o~ttos quaesqu~r portos que não sejão os espe
Cificados n" art1go antecedente, com·toda ou parte 
da carga constante de generos de producção ou 
m~nufacturas . de outr11. ,nação cuja não fór a ban-· 
deus do nav1o, pagarào o dobro dos direitos de 
tonelada que pagarião se todo o carregamento 
constasse de generos de producção ou manuCa-
ctura da sua nação. · 

« Exceptua-se porém desta disposição: 
« ~ 1.0 Qg navios que trouxeram todo o seu 

carregamento de sal, ainda que não seja producto 
do territorio da sua nação. 

« ~ 2. 0 Os navios pertencentes ãquelles portos 
por onde só podem ser exportadas ou é cos
tume exportarem-se as mercadorias do seu carre
ga.nento , por não haverem no territorio da 
producção lias ditas mercadorias portos mais 
commodoa por onde se .flzeese a exportação. 

« Art. 14. Ficão isentos do direito de expor
tação os seguintes artigos , quando importados 
para consumo no impeno, a saber: o cobre em 
folbas para forro de navios, os mastros, antenas, 
cavilhas, ancoras, amarras, eordoalbas, lonas e 
brins destinados para o velame, moitões, cader
naes, agulhas de marear, oitantea, telescopios, 
chronometroa e quaesquer outros instrumentos 
usados na navegação; o breu, o pixe e o al
catrão. 

u Art. 15. O governo procurará fazer conven
ções commerciaes com as nações estrangeiras, 
n~s quaes se estipulem, para os navios brs.zi
lelros que entrarem nos seus portos, direitos de 
tonelada, phnróes ou outros quaesquer cobrados 
na entrada d.os portos, completamente iguaes aos 
que no Braz1l paglio os navios das ditas nações. 

E caso algum ou alguns dos governos estrangeiros 
se. recuse ~ tues convenções, é. o goveruo brazi
leJro autor1sado a elevar os direitos dtJ tonelad1.1 
sobre os navios da nação recusante a tanto 
quanto possa equivaler a todos os encargos quo 
pag~rem os navios brazíleiros nos portos da dita 
naç_ao , se por ventura ~sses encargos fórem 
ma.tores do que os que pagao os seus navios nos 
nossos portos. 

«Art. 16. Nas referidas convenções commereiaes 
o governo não poderá outorgar a nenhuma nação 
<Jstrangeira as mesmas vantagens e favores que 
gozarem no:s portos do imperio os navios brazi
leir~s e se.u carre~amento, salvo sómente áquellas 
naçoes cUJOS nav1os nos nossos portos represen
tarem um numero de toneladas inferior ou 
igual à tonelada dos navios bruilairos que ' fre
quentar os portos da dita nação. 

tt Art. 17. O governo é tambem autorisa:io a 
fazer um regulamento pelo qual se· concedão 
patentes honorarias de officiaes de marinha até 
a de capitão-tanente inclusivamente aos capitães 
da marinha mercante brazileira que tiverem feito 
um certo numero de viagens de longo curso, 
regulando os gráos conforme o numero e impor
tancia das viagens, e tambem segundo a instrucçiio 
e habilidade dos indivíduos, que farão um exame 
de capacidade. 

" Art. 18. As pessoas assim graduadas não 
poderáõ ser obrigadas a. servir ao estado em casa 
de guerra senão no exercício das suas patentes, 
as . q~ae~ lhe.s darão o gozo das \>antagens, honras 
e IOS1gn1as tnherentes ao seu posto. 

« Art. 19. O governo é mais autorisado a al· 
ter ar, segundo fôr conveniente, as disposições 
legislativas ou regulamentares actualmenta em 
vigor ácerca da arqueação dos navios, registro, 
matricula, passaportes · e despachos, assim eomo 
ácerca das formalidades a observar nos casos de 
transferencia de domínio, podendo impór multas, 
confiscos ou outras penas pela infracção dos 
ditos regulamentos ; mo~s os artigos penses ficaràõ 
dependendo da 8J.'provação da assembléa geral. 

« Picão revogadas todas as leis em contrario. 
tt Paço da camara dos deputado~, aos 18 de Julho 

de 1846.-Francisco de Souza Ma1·tin1. » 



(A) - Custo da eonstrueçlo nautlra por tonelacla nos (talzes abaixo declaradott 

PORTOS f)g QUAN1'<1 l'<lU DUnAÇÃU MEDIA OBSERVAÇÕES ESTADO DO NAVIO CONSTRUIDO TON~.I.ADA C· :N:;THUCÇÃO INOU,;ZA Da NAVIO 

----·-- -----------·----------- ---- ------ -----------------I"··, ............ Navio prompto a navegar ................................. 21X>$500 De 25annos ••••• Sujeito a concertos. 
llordeos . •• , •. ,. J.fem ...................................................... 126$000 Idem ..........•• Idem. 
Antuerpin .•• , • l·lom ...................................................... 153H360 Idem •....•.••..• ' 
Estados· Uni,Jo~. Idorn ...................................................... llOROOO Du 12 a 20 arrnos. Idem. 

!"'"'."''' .... J 

Prompto menos 1le ferro de cobre •• , •••.. , , •. , •.. , . , ... , , , JlúfiOOO De 20 annos., ••. • I Prompto e fnrrnolo o cnvilhndu do robre .... , .............. 1306000 l ·Jem ......... ,,. 
Dremen •.•••.. ,, Prompto e níio forrado do cobre., ......................... l'IOSIIOO Idem .•.• , •.•. ,,, 

Soj,ito a "P""• ""'"""'o'"""' do '''''"'·i StPllirr ......... Prourplo a dur 11 vela. { pnr last. Pru~siano ........ • ...... llõU200 Joe20 a 30 annos. que corresponde por tonelada ..... 64S000 
D•nlzic ......... Nilo sendo cavílhado de cobre por Jaat.,., •.• ,., .. , ••. ,,. lil6(i000 Dt130 n 40 annos. 
Napolos .••. ,,., Oustfl só do cnscu ao subir do estaleiro, idem •••••.•.••.. 3t~OOO D~ 30 annos. 
Copcnha~ue •.. , F"rrado e r.avilhado de cobre prompto a navegur,., •• . •.. 1388450 

I Arnsterd11111 ..• j ProHipto para o cornmercio inttJrHo •...•• ,,, •.•••••.. , . , . 1108·!00 
Dito para o comrnercio de Java, forrado e cavllbado de cobre 1846000 

IoglatHra ...... Prompto a nav~gar ........................ . ............ llOSOOO De 20 11 30 annos. Sujeito a repurns. I U10 de Janeiro .. Prompto a naveg11r forrado e cavilbado do cobre ......... 2308000 • o~ 30 ll 40 annos. Sujeito n reparos, sendo dJR booY madeiras. 
c .• mpos .••.•... Proonpl.o n nnvegstr idem .................................. 18!i8330 • 

---- ----------· 

' O preçojllo Hiu de Janeiro foi ct~lculndo por um navio de 114 tonelndRS; u de Campos por Ulll de lül. Nos de maior capacidade dcvP. s•Jr muito mals 

(8)- Parullclo llltltrct:dmn•lo dos snlarlos que JIOH pnbes lufran scriJttos recebem os ca1titàcs c mnls CIDIJrcgaclos "" h·IIJOh\çào de 
um na"lo do cunnncrclo externo 

PE:3SOAS DA TRIPOLAÇÃO DRASIL ~'RANÇA 
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c) - Uma embarcação de 150 a 200 toneladas, equipada para o Rio Grande do Sul cal
culada cada viagem redonda de 3 m.ezes, paga de salarios á equipagem o seguinte: 

Soldada ao capitão por viagem •...• ., ....•.....•..•••....•..•...•.••••..........•.•..•. 
Iliem ao contramestre .....................•.....•.•.••.•..............••...•.....•••.••. 
Idem a 8 marinheiro~ a 70~ ..•.....•.•••.......•....••..•...•.•.•••.•.•.••..••..•....•• 
Idem a -1 moços a 50$ ......•.....•.•.•.•....••.••.•••.••••••...••.••••........•••.••..•.•. 
Importancia de comedorias: ao capitão por viagem .•.•...•..•..•..••••..•........•.•.•. 
Ao contramestre ......•................•................................................. 
Idem a 12 pessoas de prõa por à ia 260 réis ......•.•....••...•..•..•.•..•..•.........••. 

t:~~:~h~:l e ea:l/:r~/e~r:_ -~.-~~a-~~~.:·.::·.·.:·.:::::::·:::::".".".".".".".:".".".".:·.:·:::::.:·::.:::·.~:::: 
Calcula-se pouco mais flU menos a despeza mensal de 5578706 p~tra o custeio. 
Rio de Janeiro, 6 de Julho de 1816. 

300800() 
11>08000 
5608000 
200$000 
1008000 

608000 
38120 

1008000 
2008000 

1:6738120 

(o)- Tabella demonstrativa dos direitos que pagão as m.aterias primas que entrao na 
construcgão de um. navio e seu apparelho, de 200 toneladas brasileiras, 

equivalente a 154 toneladas inglezas 

TAXA DO lli!POBTANCIA 
DffiEITO DOS DIREITOS 

700 folLas de cobre para forro de 24 a 28 onças, a 8 lb. por folha, 5.600 lb. a. 
4.00 caviltas de cobre de 5 lb. cada uma, termo media, 200 lb. a ..•...•. 
lO barris de alcatrão da Suocia, o barril a .•••.••.•••.•••.••••••••.•••••• 
2 de breu a. • . . • . . . • • . . . . . • • . . . • . • • • . . . • ••....•......••..•........•.•... 
5 de pixe a ............................................................... . 
l\Ioitões, cadP.ruaes e mais poleame na importancia de 7008 a .•••.•••.•• 
65 quintaes de massame de 6 polli'gadaa a Y. dita por quintal. ......... .. 
a amarras, sendo uma de umü pollegada, e duas de Y. com 131 quintaes a. 
3 ancoras p•·sando uma 12 quintaes, outra 10, e outra 7, 27 quintaes a. 
25 peças de brim, por poça .............................................. . 
35 ditas de lona da RuRsia idem ........................................ . 
3 mastros a SOOS, termo media, 2:400$ ................................. .. 
6 mast.aréos a 3008, termo medi o, 1:8008 a ............................. .. 
3 vergas n 1501!, termo medi o, ·1508 a ................................... . 
6 ditas a 808, termo me•lio, 4ti08 a ...................................... .. 
Gurupós· e cutel~s 1:0008 a ....................................... :: .... .. 
3 ngulh!!s todas na importancia de SOOS a .............................. . 
1 .:hronometro 4008 a .................................................... .. 
1 fogão 3008 a ............................................................ .. 

8120 
8120 

28000 
18000 
::!8000 

30 por 0 /o 
68000 
48800 
3S600 
3$600 
6H400 

30 por ofo 
idem ..••• 
idem ..... 
idem ••..• 
idem ..•.• 
10 por 0 /o 
idem •.••• 
30 por 0 /o 

Somma. 
Sobresa!flnto~. a S•lbilr: uma an.laina completa do velas.................. .. ........ 
6 vergas sortidas a 1001!, 0008 a......................................... .. :30 por 0 /o 

13728000 
2408000 

205000 
2SOOO 

158000 
2108000 
3908000 
6288000 
10!80()(\ 

908000 
22580(10 
7208000 
5108000 
1358000 
1448000 
300$000 
308000 
408000 
908000 

4:5958000 
3158()()0 
1808000 -----

5:0908000 
Dividida osta somma por 15! toneladas, cabe a cada uma 33S. 
Se accr<scentnrmos o esta parcella todos os direitos que pagão os 

existencia do navio com concertos, e renovação do apparelho que elle 
de 30 annos, em que calculamos a sua dtuação media, talvez a somma 
tonelada se não deva avaliar em msnos de 50 a 60S. 

generoe acima, durante a 
possa consumir no espaço 
de direitos pagos por cada 

(E) -Demonstração da importancia dos direitos arrecadados no anno :financeiro de 
1845-1846 sobre as seguintes m.ercadorias despachadas para consum.o na 

alfandega dO Rio de Janeiro, a saber : 

Cobre em folha para forro de navios ........................................ - ....... . 
Ancoras e amarras de todas as especies ............................... · ........... . 
Cabos e massame para o apparelho dos navios ..................................... . 
:Moitões e cadernaes para o mesmo fim ............................................ .. 
Brins e lonas para o velame dos navios .......................................... .. 
Breu, pixe e alcatrão................ .. ............................................ . 
Cavilhas de ferro ou de metal para o uso das construcções nauticas .•••.••••••.•• 
Agulhas de marear, oitantes, telescopios, oculos de ver ao longe, chronometros e 

outros instrumentos de navegação ............................................. .. 

13:762$740 
4:0638905 

38:3928313 
2208900 

44:5128620 
17:8548378 

s 
1:6671$936 

120:4i4S792 

Alfandeg-a do Rio de Janeirn, 3 de Julho de 1846.- O escrivão interino Raphael 
Pereira de Ca1·va.lho. 
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Resumo geral das emba.rcaçiies nacionaes e' estrangeims entradas e sa.hida.s dos portos do Brazil]la.ra portos estrangeiros e ,iee·ver:ro., oo anuo llniUlceiro de 1H2-13H. 

ENTB,O..D.t.S . I . . I SAUID"S 

NAOIONAES ~ -~~TRANGEIRA.S I TOTAL ' . I .l'ACIONAES I "ESTRANGEIROS I TOTAt. 

PROUEDENCIA I I . I I I . . D ESTINO • I I I 
~ . ~ ~ {. . ! ~- . ~ ~ - Q i~ ! i~ . ~ 

. ~~ og I g. ~-~ i li ~.2 i ~ ~.2 ·a I~ I~-~.[ ~ ~ ~~ ~ -g, 
l ~; "i ~ ~ ~ 1 3 - ~ ~ s .::- ~ ~ ~ ª' ~"' ~ ~ ~e .s ! 

--~ ; lo4 I§- ~;: I ~ .§. ~; ~ 6- :; ~ ...: '~ ::~ I ~ ~ §;: ~ g. 
...... ~ ~ ~ -G ..... I:Q ~ ' >.:1 ~ ~ z. ;.-..:: 

11 -~-·---1---,- ·----- -------- 1-·-1-- - --- -
I I ' I 3.7~4 .... 1 1l 3.774 ,Ru.,ia .......................... ............. J.. .. ol 1.131 . .. . ~ t.13t 

W.4.~ã ... . ; 3l lG.465 f :Suecia e Norw ... g~t ................. . ..... .... ,. . .. 16 5 .414 . ... 16 oj .4!.& 
6.000 1'" .. 1 li G.13CQ : DirJama rca. . .. •.•.. ...... .. • . •••• ··••• • ••.•••• ...• 10 a .<.'f>l . . . . 10 I a.SGI 

i·~ ::::, \~ i.~ ;\~~~f~~i:.~~~~ -~~-~-ll~~~e_u:::::::: ::::::·1::::: :: :··.:: ~~ ~:lt~ :1: : ~ > ~~ ~-~ , 
36.~-Ul ... 1 ~n 136. 6:21 Grà·Btetanba............ ....... .. .. .. .... .. . .. .. 3:1'J IO<.C<>3 ... ~ · '129 I lll7.0f>1 j 

2..97i ..•. , ! 1 2. 977 S oelgJea........... . . . .. ••.•.. • .. • ..• .• .. . . . .. .. •. 21 U.7JS .... 2-.Jt 1 G-~ , 
21.770 ... . 7~ 21.770 .~ Ci.Jadea Ha t~ses.ti cu .............. . • · ....... ··· ·I 9ti ~.572 .• . . ,= ~ 1 &!.ãT:! 
9.053 .... , ~ o.~ I Europa . . \B:itad(lg a.asb'h.eos.... .•. .. . .... .... .. .. . . ... . . •. 100 37.GS2 .... 100 37.(;8:"! 

iã:~ :::: ~ ~:~ r~~;~nh~ : ::::: :::·.-.:: ·.:·.:::·:.-: ----~- · - -~~- :::: ! ~~ ~:~ ::~: ~ ~:~ 
LA-~ .... , ~ tA-~ 1~s_s:l:il!u. ~ . . . ..... .. . .. ... ...... . ...... . ... 3! ~-~~ .... , ~ ~-~ 

·~ .... . \llha:j!o~!~~f~~:::·:::.::::::::::: :::::: ::::::: :::: 17 }:~ :::: 17 1:75? 
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3! 
17 
7 

11 
4.-lZ 
li 
n 
~; 
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';i,) 

2\l 
40 
~ 
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IS 

6!A1• ..... '229 6ü.151 I l'on.og•L.... . ........ .... ...... 1~ a.llóô .... 1~< 31.7io .... 1 129 3>-~~ 

1 .48(\ , .... a l.48ó ,Turquia ......................... "'"'! """" .... 9. 1.9iii .... ! ~I ! 9 1~ 
5.086 .. .. 20 :~.22< 1 

_ 
1 

~-$$3 .... 17 3. 816 . · p"~ssessões ingleu:~ ............ ..... . _. ' .... . .. .... li ~-ts3 . ... 1~ ~-~ . I 1 A!nc:a ... ID•t .. porhgu.............. . . .. lti 1.892 .. .. ZJ 6.1~ ·1 .. .. '1 ss s.GI~ 
:1:1 

A!la •••• . Di•ersos portos da.• ! adias.... ...... ....... .... 1 SlO :--.. l _&1.0 · ,Outr'Ja portos na eos\a d•A(rlea. 2 110 .. .. 17 3.()1)() .... 19. 3.tl6 

&l.tarlas t'nfdos... ... .. . • .. .. . .... .. .. • . .. • • . . 22-J 8LSOa '.... 239 Cl.SOS A. . . - P'oasaiõsjjes ingle:rl\~ • • .. 8 GOO .. . • l~ 10 597 J.... 18 n.tn; · 

11 ~~t~leo ....... _. .................... :· ... ;;.. . ... !1l 8.600 .... 1l ,s.sr.o ........ toutros portos ~as Í~ciiaô.::· ... : ........ ..... .. .. 1 5 l. G;JS \ ... ;, ].=. ·. 
~ Estadus dl) R•o d9. Pt·at,B. . .... llo 13.00~ .... 115 se.~ .... 200 vl-898 I . 

Amerlc•- bb;~:·::.'.'.':.'.'.':.:.::::::::::::: :·:::: ::::::: :::: 1~ l !:~ ·::: 1~ I !:~~ /i?t~~~~ Unidos ..... . . . .. . ::::::::::.:::·.:::·::: !!L~ GS-i~~ ·.:::\ 21? G3-f~ 

I 
OutrosKortos doPactfi.co . . .... .............. !l2 7.6H9 .••• 22 7.6()"9 \Estl.dos ·d~· wp· ·u·~ ·p;~t.;,:.: . . 111 17 900 . ... 233 i'•L4-'2J . ... 3-U G0.39~ 

b?:::5fr:~c~~~~:~ .... 8
_..'::::·.:·. ::·.: ··--a· "'i9-r :::: ~ i~~ :::: ~ ~ Am~riea /'bh~·:::::::: ... :::··· ·:--· :::::. :::::::::::: ·::::i 3~ 12.~I~ :::·: s~; !:! .~~; 

I 

Orttros -port os d o P~C~ft~Õ. . .. 81 1-0M .. -I l'i 6.195 . . .. 20 7.2-üS 
1 D iveraiJs pertos com esc:~-la por 1P vsses1ões Irancuas.... . ... .... 1 ii..l .. -- 1 4. Si ··· D l4. l 1 

~orlo• do hnptrlo...... .. .. .. 1 166 • ... 17G ij().lú6 .... 1 171 50.S22 ' 
·I PeSC•'·· ··· •• .•••••• ···· -·· ...... •..•• . •• •• ••. ••.• 16 4.22i •••• , 1., 4.22i Dlverso.s l)Ortos. cnm cseo.la p,,r 1 I 
I . I I I por~a ~o <mpor.o..... .... .... 6 I 1m .. .. 1 165 , 4.5.003 . .. I 172 46.~~ J 

1 1 Pel!:c.a . . . . ............ . . . . . ..... . . . ... 1....... . . .. 9 2 OG9 . . 9 2.00 

. Uõ 2s.:í75 = l.Wõ ~- ~~l.iiõ71·~ ~ 1 ·2Miõ~·=~"l.GiS I~· =~ l.SOO 5lÚ4.i'. 1- t' 11 -·--.--.---·-- - --·-.-----
OB$ERVAÇÕES 

Nio vai cheia a cclamna da ~qa~•gem por ano constar d os r•sp~tt.ifo l mappa! pudaes das me.ras d a consulado. Nio va i eompreheud ido no prcsentt mappa ô mov:meuto da nave~açio d;r.s 
Pc:orilleiu de S. Pddto do Sv.l, E~pitlto S.aoto, e Pla1.h7 por rau.a doa respee&.i't<"S map p-as .. 

&la da <:OCDtnissio de est&tbUe\ q o thesou.ro ~ublieo naciiJ~al. 18 d a J uoho d e 18 46.-0 director da eonunissio Eu:dJiiJ ,S.,oe;r-i~o Ccrr4 a. Lolr4o. 
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Resumo g·eral das ern1Ja1·ca~ões nacioua.e;; e estt·augciras Mll'auas e ~a~idas dos portos Llo l\rar.ilJial'tL.JlOrWs eskaugdrus e ~i~~-versa, uo <i,uuu linaucdro <le l tl.!3-1U U 

' ' f:N'rR>.PAS : S.\UID,\.S ', I I I l . '! 
11 I' NACIOKAES I ESTRANGEBAs i_____'l"_()_~ ___ J . NAC!ONAE~ I ESTll.ANGEIRAS I IvTAt. 

1 

lj PROCEDENCI<~. . I . I 'I I I . I DESTINO : . I I I . I 
I ~- • ~ ~- ti ê .~. ~ · ~ . · ~ ~ -: ! ~ . · 
! 1 E; .g ~I ~-~ ~ I ; I ~.2 ~ ~ I ~ ~ -2. ~ I := ~ I ~ i ~I ::: .ª i 'Ê. 
I I ~ ;;:> (, I ~ I ., .E; c.!; 1 ~ "':;: ~ 5:1.. ltl ;!> ~ ~ ' ~ :.. . :..... I ...... ""' ;;, j c 

1 ~~~~· ~ ~d~ l ~ 1 -,;·l!i.~ fi ;; q ~ 1 [ n ~ 1í 1u
1 

~ 
:~ ~ k:: lZ . ~ ~ ~ ~ - ~ "-' ~ ~ , -.. ~~ : ~ -- •Ru•,===-~ ~~~=~~~--4 -~::-l=l,-~-~-103 _:~-- ;Ru"=:~~~= -.. --1= =--G --;::-':~~+-G ' --~-;: 

fL'lr;~~~'-~·.-.--.-.-.-.-.-:·:.:::::::· ::·::: ::·:::: ::.: l g ~:ll6 .::: ~~ u~ . &~~;:·~~;,;~ ·~õ· :s~;,;,o::: :::·. :: :. :: .: .. ::,:::: ~~ 1i1:m ]: :::1 à:: ~t?Z~ lí:lú.CeU~. 8 Norwt!:ga ••••.•••. • . , ••. •••••. 'I''"" G 2 :}'07 . . a 2 .097 • iSUeCJa t: Nonv~tgll.......... • • . . . • • • • . .•• ••. :2J V.ü7G .•. .! 2!J fo. ',l'7ú 

Grl Bret;:;nba.... .. . .. . .••..•••. 2 292 .•.. SG.'3- 107.S2i3 .. .. S6:S. 108.117 Hoilano111...... . .... . ..••..• • . ... .. .. . •. 1 • • • . 10 ;J .UflO 1 . ... 1 t ll :J ,:;oO 

I 
\B~J ~ oo• ... . .. ................... [······ ·· ••• • .... 1; ~.38~ 1 .. . 1 !3 ~.O!S6 ~~rii. Bretonhl. .... ......... ..... lI lu:l 1 2.0~ 91 .0.~ :.· ·· · ~~ ~ 1 .. :1~i! 

Europa .• ~s~:~~! ~~~L~~:~~~D~:::::··::::~ ::~ · .: :~::::: :·:: ~ ~5.Tt4 .::: l* 1t~I 1 ~1~~cT~~·:::::::::: ... :::·::::·: :·: : :: r: : · :.::~ . .-: ~-í 6 -lgü ;::: : -·{ ti - ~r;;~ ~F rt~.nça • •• • · • • • • • • • • • · • •• · • •• 1

1

. · · · ·t· ·· ···i··· 100 . :ZS. õ!.>l . • .. 105 29.5l51 : Euro pa . ( C:CaJe!j Hanso:at c as .. .. . . . ... . ............ 1 . , • 713 :!-1 . .-;{;i~ ~ •• , • i O !;!L ;!t;~ 
I 1l~~~·-~:.;;:.:.·:::-:-:.-:~·:::-:::-:::: :::~~: :~:5~: :::: 1~ . 1Hf; :::: ~ ~!:~~I I~~~~~~h~~~~:~:~~~~::-:::: ::::: : .. - ~: ::::;;/:::· i~ ~H~~ (::: : ~~ ~~ :Ji~ i 

11 

1E:stados ::iiiiH'<lQs. , , , ......... ~ •• , .... 1 .... .. :.... 20 5 . ~17 .... 20 5.2 17 /Po ttngal. .,... ........ .. . .. .... ,}b 7. 800 1 ..... 11z;.· ~~j. J:3 .l 1 • • •• • l Gl l[l.I.:IH 1 

Plls.sessõ~s i nglez!ts .... . .. . ... • .•. . • •. ..• .... . G 1.;),19 ····I G 1.5~9 _ ~:t~~o~le!~~J;~~:: :::::: ::~::::: :: :: ~: ::::::::!::::; fi g:~~ :: ~ : ~~ k:~~~ ! 
I) Arr1u1~, •.• \Dltu bespau.hola' •••.......••••. . •. .• . . . • .. .• , 1 2.22 .•. . 1 ~::!.2 10 utrc-s pol' tos de italia . . ...... . . . .. .... . ..... · .... 1 12 2- !1'2~ .• • . I~ :l.!l·~~ : 

Aal 1§1~~.r.;K~~~::~:;.: i.~;;i.~: · --:, ... ~:- _:::
1 

~i :.~ ::::! ~~ :::~ ;~::~:~:.:~;~;~;::::: : :::::: :::::: i.::::::r:: ;~ ~::~ :::: :. :: ~r:~ ·
1 a. .• ··:Posseln'!õee Inglezu . ... H. ..... lJ 219 .... 1 1 2SO . •.. :2 499 Arri ea ... 10 it•SJ porta.gn eza:c-.............. l~ : 3 .000 1·· · .' :i1:j 0.3t6 .... ·~J tl.:illl . 

· ~,Ou..t.ns pcrt9!l n.a coettt. d'.!. hica. IG SM .• . . I·J ·t.l81 . . •• 8-• t> . H7~ l 

)(~[s:;~~~-~~~~~
5:·:::::::::::.:: ..... ~.~---=~· , :: 2~ 1i: ~i~ :::.; 2~ 7t~!fg ' P o8Sfl5SÔi'S lhA1UilS ..•. ., . .. 2 5.~2 .. .. i t1 :). 133 . ... 1:1 ~ . Gtlil·; 

~tados:. do R.to da Praia....... 12-2 15.53S ... • a iS 1)9,f)!;n ,,, · 1 4:;ID 7;) .lô5 .'Uia .. . . D:I.S'I-S pClr lUi;J.~l.W.$.. • .. ...... 1 192 .. . . 1 ~~ •. .. 2 7 ~1'~ ' 
A01mca. Golu<nb,... .... .. • .... . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. 1 BIS . •• ·1 1 S!S lont<O$ pO<tu$ d•• lnl•••-- .... , . .. .. . • .. . . .. .. . < !.&lo .. ;. .J J .. l-<l I 

~=~~~~~;~c·::f ~ .~ i~ 1 .i ~·~ ,M~-tlfx~~f&- 1 · ~ton : 1 i ~~ ~ · l ~~: . 
Pe.sr::l\., .• • , ...... , .. ........... --I 1 316 , • . • 27 to.27'i . .. . ! ~ l0, 59tJ I \Dila ~ htSJpanhoJas ............. 1 1 1 2US 

1 

... 

1 

7 l ~~~ . • ~ L 1)'.H \ 
! J l •D1tlliJ !ra :11':fz .. ~ ....... . ..... .. ! .. , .' ... , . .. .. 7 l.Utll:l 1· ... 1 LI~ : 

·. I Nioe.speÍPo~SfUÕes hespiU:I.holo."· ~ · · ··· · .. .• . ,.~. . .. . ... . 1 2í5 . .. . . 1 2i~l 
j· i i i ~ 1 CLJita.~Q. DL~U PO rlU~Il~~~~$ • •• •• •• • • • ••• , .. . ......... ; •• •• 1 l UJ2 .. •• • L I~U : 

~ 1
1 

.: ! 1 I 1 I n1veno.s pc.rtM com elt.flla. por. a ~ ~~- ~- -- · r 12s 32 ss> ~ -- - · 1~~ 31.13'1 ~ ; i 1 : -pr.rto-s <Co imp11r1o .. •• • • • .. ... 1 ' ~01 • . • 1n 6 tjQ!) . ... 2() (i. fJOC. I 

161 ~it=i1.178 1 7of.:60I I=Jl.9~o lrn:7W" J Pese• ..... _ ................. .. • !SI 
11a:m .. .. 1.as'1 .t'l51ii!. .... 1 SGS J. >t2. n3!"• [ __ ; 

- -· -1- -·- --~~-=--==-· ________ ' - - -------
OB!!;ER.VAÇÕES •. 

~os port.o& de procedenel a~ e destn::ao d& Grã ·Bttti.uha, a Porhg.1l e~tâ. c-pgloba do. a na.vegaç:ãa das !)nal! possPEs<'~lf -por t enm assim vinào nO$ mRppns às Bahl~. P~~:tnomb!l~o • ;:; a:lt os e .Alu.j:l'dl.!l. 
O mappa do B.1o Grand":l do Sul J.pll!lnas d~,_r• ~ n·u:ior:uilida.de d.1U pos~ssõe~ pa1' i sso Tão :ro pr-esEnte map'J)a debaixo Jos t itulo$ - po~ses~O~s íngltzllll niic tl!ll pe c•llca das . N'tto 't'&l ~crnprtht ll.r..hdo _ t) 

m<lvi n~nto d.!l n a-veg .. ção d e "S. J o.&d do Norte. P orto Alegre~ Strg:ípe, A.raeaty , Espld w Sat1to. Paroal..yba 1 e S . Borja por· fll.lt a dt~a: r Mpecli'Ç'os m&p;:J&S. NU:o vai cheia a co-lumna da equ\l).!J:g-'m POr Jla.o 
~oo stu dos rr:spec11vo" ma ppc paruReil: da$ me~ de coo3llltJ..Ju. · . . 

Sala da QOrru::.,.ie~o de eatatislit:a oo lhe90UIO pubüec n acionaj. 18 d11 .lanho dl! 184G. _O dircaetor d• c.Omm iSI.s;\o Eu;rbia Set'l!rhta Gon'iá L6bã:.o. 
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NAV:D_ 

Resumo geral das embarcações ~acionaes c /o anuo financeit'o de 13 4 2-18 4 3. 
I 

SABID.\.s 

NACION.ES TRANGEIROS 

PROGEDENCIA 

Ru . .;sia ••••.•••••••••••••.••.••• 
; suecia e Norwega ............. . 
: D1narnarca ..•.•.•.............• 

\

Outros portos elo B11ltico ...... . 
Hollandll .•.•.••..•.•.•...•••.•. 
Gr11- Bretanha .•. , •.............• 

,Bdgica ........................ . 
Europa ... 

1

. Ctdades H anseatic11s ..•.......• 
Estados austríacos •...........•. 
França ........................ . 
Hespanlla . ................... .. 
Portugal ......... , .•........... 

.Diversos portos de Italia ...... . 
1Estados Sardos ................ . 

. (P?ssessões ing!e;:ns .•.•••...•••• 
Afnca •. • 1 D1tas portugueza01 ............. . 

\Outros ;;>ortos da costa d'Africu. 

As ia ..... Diversos portos das Indias .... 

2 
15 

2 
2 

Mexico ............................. . 
E~tadns do Ri1> da Prata...... 110 I
E!!tlldos Unidos .............. . 

P••rú .......................... !···· .. 
Ame rica. Chilu... . . • . . . • • . • • . • . • . . . . . . . . . . ..•. 

Outros Portos do Pae1fico .......... .. 
P'!Rso~·ões ínglcza.s •• ................. 
Ottus fruncezas................ 2 

Divers'ls portos com escala por 
portos do imperio ........... . 

Pesc.1 .•.•.•..•..••.••....•....•• 
1 

140 

•! 
l(j 
10 
lo 
10 

32\J 
24 
!)ij 

lú!J 
71 

~ 29 
3.' lH 

33 
17 
7 
!) 

18. 

u 
2::! 
17 

15 
ii 

210 
1 

23:) 
1 

a;; 
li 
4 

1.131 
5.414 
:3 .:3r>l 
G. ').>2 
:·L·i::l:> .... 

107.0:):\ 1:::: 
(i.'i:J.') .... 

:3:J. Gi2 
37 . 0~2 
:.!3.~>t:>U 

(j . • ')~l3 

31. /7;) 
1).:::.:2:3 
3:::Jli:::J 
1.7G:3 
l.rllii 

· .... 1 

.... , 

4 
16 
10 
18 
10 

32\) 
2t 
!16 

109 
75 
29 

129 
3:3 
17 
7 
~ 

2.!JS6 .... j' 14 
().122 3.'; 
3.01)0 :::: 1 19 

10 ~~~ .... ! 18 
l.ü-)81.... ;) 

G:3.!)~q I" "I 210 
L>ü ', .... l 

:.1. ~.t~ i... . 3-lt 
~.!-) I •... 

12.-!17 \"" 
6.1!)3 i .. .. 

87 ~ .. .. 

i 
lliG 45.603 j.... 172 

!) 2.0li\) \ ... 'l \) ·-------i---
23 l.GJS 488.7:);) 1 ... 1.806 
·--- -- -- !- --

TOTAL 

1.131 
;í.414 
3.351 
6.0-l-2 
;-; 48.') 

107 .0~>:~ 
G.ias 
3::!.57~ 
37.CS2 
23.Si3'2 

() . 883 
3-l,.í:l-14 
8.5~3 
3.808 
1.7()3 
1 U15 

~ . 9S6 
.';.014 
:~.IH:i 

11.1!)/ 
).{j;3t; 

1)3.900 
15t; 

ü!l.:3U2 
293 

12.417 
7.2[>8 

141 

46.f>30 
2.06\l 

514. ü4fl i 
-I 

Não vai. ch;eia a cc1umna da equipagem por níio mappa o movimento da navegação da~J 
Provmc1as de :::.. Pedro do Sul, Eipirito Ss 

Sll.la da commissão de csta.tistica no thesQuro p 
T0\10 11 32 
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; :E~ ~ ~~ , :E;: ~ i~ ! ~;: ~ ! ~ ! 
1--~---- -- -j~-:- - _ j __ ! -- i--! 

(

Russia ..•..•..•..••....•.........••.. ·······j····i 6. 2.000 .... G 2.0!l0 
1
1 1

1 
~11ec1a e Noawcga.. .. .. . • . • •. • .. • .. . • .•. j 2~ ü.97G 23 6.\)(li 
Dana marca..................... . ... .. . . .. 1 J,) ·L27 ~ lil 4. ~7-~ I 
Hollanua.......... .... .. ... . . • . .. • . .. •. .. 28 10.557 213 10.557 1 

Grã Bretanha................... 2 292 4

1

.... 10 <!.000 lO 3.500 i 
Be!g1ca...... ... .. ..... .. . .... . . .. . • .. 2!)1 !lLO!lS 2()2 !l!.2li1 I 

Europ a .. 

1

Cidades Hanseaticas... ... . . • . .. .. .. .. 2-l G.155 :23 G.15F> 
Estados aal,tru:.cos... ... .. . .. .. . .. . • t:::: _ ~ 15!) 1 15!1 1' 
França......................... .. .. .. F.... 76 2L:·aH .. .. IG 2-L31i.! 
H•spanha...................... .. .. .. ] .. .. !J2 ::lu.:!:35 J.... !l2 30 2:~5~ 
Portugal. ...................... 1

1 

23 4.539 •
1

•

1

.... ü:J 20.-Mi .. .. li:3 20.4613 
, !?uns i;icslias.. .... .. .. . .... .... .. .. .. l.... 3:; ti . 171l .. .. -10 S.GI3 
\.ll.stados sardos ................. J...... ~..... l2l; :1~.1·~- l 161 .lQ.QOt \ 

I 
I, •J•) fl.~W~'. :!2 5. '20:3 

f Possessões inglezas ......................... 
1
1:::: ~~ 5. i ti:) 2:2 5. 7;)\.l 

Africa ... \D!tns hespauholas ............. 

1 

...... 1 ...... i.... 12 2.!l'2·l 12 2.fJH 
)D,tas portuguezas.. ... .. .... .. 4 515

1

. l:J :>.!130 13 3.!Jao 
rDitas francllzas .............................. ! :::: 6 l.5GU ü 1.500 
\Outros portos na costa d' Af::ica.: 4 221 J 

l .. .. 20 '1.SG7 20 4.867 Asia ..... Possessões inglezas .•. :........ 'll9 'I 25 (}.316 4~ n.31!J I 

1 "' 1 :::: Hl LlSL 3:> 5.077 1 
Mexico....... .... .. .. ... • .. .. •. ...... ll 5.138 1:3 5 .6!)0 I 
Eotados do Rio da Prata....... 122 15.538 L 300 2 ·I\J2 !
Estados-Unidos................. 132 

America. gf!lmbia..... .... ...... ........ ..... • ·: .... 4 1.3t:ii.i .. .. ·1 1.3:36 I 
O l1 e......... ................. ...... i I 

utros :>o r tos do Pnc1fico....... . .. • . . 
1 

• .. . 2\l!l 89.586 2!)!) S\1.5SG , 
P?ssessões hespanholas.. .. .. .. 1 2-H 1· ·.. 1 :H~ l 
Dltàto !ranctzas.... ........ .... 3 313 J :::: 2&l 5L5:.!7 ... . 337 GS.7til ! 

1 .. .. 3 1.100 .. .. 8 1.100 i Nào espe-í Possessões inglezas............ i .... , 1 :no i. ... L 270 
cificauo.(Di!as portugu~zas.............. 

11
.... 2~ 10 . n:,~) 

1
.... 28 10 ()5!l ; 

! I 3 !):J:l /.... S !):';!) : 
Diversos portos com escala por/ ll:::: 1 268 1.... t 268 I 

portos do imperio ............. 1 ...... , ....... i .. .. ::; l.71Jll !.. .. S , 1 .700 \ 

Pesca ............................ ! 1 816

1

.,!

1 

:::: 4 i:~ /:::: ~1 ri tg~ 

1

, 

275 273 li·... 192 1 : 1n2 1 
I I.... ! ; : 

: 'I' ') ! • "'I j · .' .i .. .. 125 32 98:) .. .. U) I 33.131 I . 

i ! .... lD 13.ü0U .:..:....:..:. 20 ~-~~ i 
W11i22.U5 ~~~ l.GS7 -lR5.162 .... l.SGS 512.!):35 I ! 
:-- -· ; ,- -- ---- -- --- ---1--! 

~os portos de proceJencia, e destino da Grii .. Bretasbs da Bahia, P~rnambnco, Santos e Alagõns. 
O mappa do Rio Grand'l do Sul apenas de~lara a n1ciona! niio especificadas. Não vai ~omprehendido _o 
movimento 1la navegação de S. José do Norte, Porto J0 vai cheia a columna <la eqmpagem oor nao 
constar dos respectavo .~ mappaf! parciaes das mesu de c' 

Sala da commissão de estatística no tbesouro publ( 

TOMO li. 3;) 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 14ill11201 5 15:04 - Pêgina 24 ae 26 



Câmara dos Deputados -Impresso em 1410112015 15:04 - Página 25 de 26 

SESSÃO KM 18 DE JULHO DE 1846 !59 
Julga -se o projecto objecto de deliberação, e vai • 

a imprimir com a exposição justificativa. 
Julgào-se tambem objeeto de deliberal{ão os 

seguintes projectos: 

ESTA.TUA AO SR. D. PEDRO I 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
« Att. lo. E' autorisado o governo a despender 

a quantia de quarenta contos de réis, ou a que 
necessaria fõr para se erigir uma estatua equestre 
de bronze, em memoria ao fundador do impeno 
o Sr. D. Pedro I, de saudosa recordação- Este 
monumento será collocado na praça da Constituição 
nesta córte, ou no lugar que ao governo parecer 
mais conveniente. 

u Art. 2o. O governo, na proxima sessão, dará 
contas do que houver feito para a execução da 
presente lei. 

• Art. So. Ficão revogadas quaesquer disposições 
em contrario. 

« Paço da camara, 18 de Julho de 18,6.
F . S. Dias da Motta.. » 

FAVORES AO Cli:ARA', JUO GlUNDlt E PA.lUHY:BA. 

« A assemb\éa geral legislativa resolve : 
« Artigo unieo. Ficão restauradas e em seu 

icteiro vigcr as disposições da I-ei de 25 de Setem· 
bro de ltl27 em~uanto durar a calamidade da 
secea nas províncias do Ceará, Rio Gr11nde do 
Norte e Parabyba ; e revogadas as leis em con
trario. 

« Paço da camara dos deputados, 11 de Julho 
de 1846.-Josc Vieira Rodrigues de Carvalho e 
Silva.-T. Pomp!!o de S. B•·azil.-Carlos Augusto 
Peixoto de Alenca1·.-Vicente Fe1•reira de Castro 
e Silva.-M. J. Ayres do Nascim.ento.-Benedicto 
Marques da Silva Acauãa.-Manoel So"re-t da 
Silva Bezerra .-A. Pinto deM~ndonc;a.-Tosco.no 
de Brito. -J. J. Cruz Secco.-Frederico Augusto 
Pam.plona. 11 

O Sa. C.~-sTso li: SILVA pede dispensa da impres· 
são para se discutir este projeeto hoje ou segunda 
feira, allegando que a sua disposição está con
sí,!!'nada na lei citada. 

Consultada a camara, é dispensada a impressão. 

PASSAGEIROS DO LEONIOAS 

o Sr. Rebouça•: -Sr. presidente, em 
consequencia de r eiteradas representações dos 
senadores, dPputad<3s e mais pas~ ageiros do navio 
americano Ontario e P!ant, a camara se d\rigio 
varias vezes ao governo pedindo informações ; e 
em eonsequencía de um parecer da commissão 
de diplomacia ultimamente approvado, q~e nos 
veio da secretaria dos negoeios estrangenoa a 
esta casa uma tn<Jmoria expondo tudo quanto a 
semelhante respeito huvia. Desta memoria resulta 
reconhecer que o governo da Cnnderaçdo Argentina 
nii<l se presta a reconhecer o principio de direito 
internacional que a bandeira cobre a carga ; e 
accres.:enta que, quando esse principio por ella 
fo11se estabelecido, não poderia ter retroacçiio ao 
cnso de que se tratava. Nestes termos me parece 
procedente a razão em que se fundão as recla· 
maçõe~ :.!os passageiros a que me r~tiro, e está 
nas c1rcumstancias de se làe apphcar em de
ferimento de sua supplica o reservado producto 
liquido d o carregamento de um outro ba~co 
americat.o, o Leonidas. que, apr~sado por na--:1os 
de guerra nosso, se verificou _pertencer a subdltos 
da Confederação Argentina. Para este fim, pois, 
submetto á consider~ção da camara a seguinte 
resolução. (LI-) 

A parte que aos subditos da Condeferação 
Argentina pertencia do carregamento do navio 
LeoniiUls ficou em deposito até saber se o go-

verno de Buenos-Ayces reconhecia como o Brnzil 
o principio americano-a bandeira sobre a carga_ 
-Não J! tendo reconhecido nem admittindo que 
por ulterior reconhecimento tenha effeito retro
aetivo, vem a ser indubitavel estar esse producto 
depositado á disposição d<l Brazil; nesta mesma 
bypothese, a ser de toda a evidencia que o 
apresamento foi bem Ceilo, e que com todn a 
razão se deverá considerar ê.•disposição do Brazil, 
e de equidade, senão de justiça applicavel para 
indemnisar aquella outr•l presa !aita por um 
corsario argentino a subditos brazileiroa ( l~ o 
$eguinte projecto, que é julgado objecto de deli· 
beraçâo): 

« A assembléa geral legislativa resolve : 
« Art. 1.0 O governo empregará o producto 

pecuniario reservado em deposito da presa do 
navio americano Leonida.s para a reclamada in
demnidade dos seuadores, deputados e mais pas
sagei ros, rou.bados em 11>27 a bordo do na'l'io 
tambem americano Onta1·ío e Plant, por um 
corsario de Buenos-Ayres, deduzida a desp <lza 
feita pela fazenda nacional por cousa da detenção 
do mesu10 navio. 

« Flcão sem eff~ito as disposições em con
trario_ 

u Paço da catnií.ra dos deputlldos, 18 df! Julha 
de 1816. - Antonio Pe1·eíra Rebouças .- J. J. O. 
Junqueira. -FI·ancisco namiro de Assis CoelhO.» 

MELHORAl!ENTO DO POa'l\J DE PJi:BNA.MBUCO 

o Sr. Nunes M:achado: -Eu queria 
offerecer um projecto induzitlo pela votaçã<J que 
acaba de havor na casa. Eu. expore! a mataria, 
e se V. Ex. entender que não infrinjo a ordem, 
o offorecerei. Sem duvida por descuido a camara 
desprezou uma en1enda que mnndava continuar 
a consignação de oiO:OOOS ~ara a abertura do 
porto de Pernambuco. V. Ex. entende que eu 
hoje me!lmo posso oll'arecer um projecto autori· 
sando esta despeza ? 

O Sa. Pa&siDENTE :-Pôde. 
O Sa. NONss MACHADO : - Peço fl casa que ae 

lembre tão sõmente que essa consignação que o 
corpo legislativo todol4 os a~mos faz não é para 
a abertura do porto de Pernambu~:o, porque não 
é posslvel abrU·o com quantia tiio diminuta , 
mas é para con;ervar o estado actual, isto é, 
oara 11vitar que o porto se ob3trull cada 'VeZ mais. 
E' tal o estado do porto de Pernambuco que 
nós nos contentamos que elle ee não empeiore 
pelas corren\es qne afti11ern para elle, e conduzem 
uma irnmensidade de arêas. O ~overno tem alli 
uma barca de escavação empregada em tirar 
essas areas, que vêm a11gmentar o entulho do 
porto. Se se não continuar essa despeza, a minha 
província tem de soffrer muito, e com ella os inte
resses geraes. Não temos alli outro lugar por onde 
possão entrar e eahir os navios. E' ,Sr. president.e, 
uma medida da maior urgencia. Eu até qu~ndo vi 
cahir a eme11da, disse no meu banco :-espero que 
o governo conhecendo o estado do porto de Per
nambuco, não obstante a falta de autoriaaçào, 
mande continuar a despeza, porque não é p•,ssivel 
deixnr de continaar com os trabalhos diarios que 
conser\"ão o porto como está. 

E' julgado c.bjecto de deliberação o seguinte 
projecto: 

11 A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unico. Fica o governo antorisado a 

despender a quantia de 40 contoa de réis com os 
tr.-balbos da abertura do porto da capital de 
Pernambuco. 

u Ficiio r~vogadas as disposi~ões em contrario. 
-S- R.- ]!{. Mach11do. » 
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!60 SESSÃO ~M 18 DE JULHO OE 1846 
NEGOCIOB PARTICULARES . 

E' approvado o requerimento de adiamento do 
Sr. Silva á resolução que trata dos emolumentos 
do secretario da academia de marinhR, requd
rimento cuja discussão ficou encerrada em outra 
sessão. 

Entra em discussão a ·seguinte resolução : 
« Artigo unico. A confraria da casa de mise

ricordla e ho~pita\ de caridnde da capital da 
província da Parabyba do Norte poderá possuir 
em bens de raiz o valor de 30:000$, computado 
nesta quantia o valor dos que já pn!:sue ; dis
pensad&.s para esse effeito as l~is prohibitivas da 
11mortisação. » 

E' approvada aem debate. 
E' tambem approvada a resolução n. 121, con

cedenda pensão a D. Josepba Adelaide Bdfard 
Sabino, viuva do desembargador Joaquim José 
Sabino. 

Entra em discussão a resol•1ção n. 55 autori
sando o governo para mandar pagar a Miguel 
Tavares a importancia do navio Imperador Ale
xandre, apresado por lo!" Cockrane. 

Lê-se tambem o parecer sobre a mesma re
solução. 

E' apoiado e entra em discussão o seguinte 
requerimento do Sr. Wanderley: 

« Requeiro que se adie a discussão, e seja o 
projecto remettido ao governo, para informar 
sobre o seu objecto. » 

O Sr. Nunes ~:[achado :-Sr. pre~idente 
basta ler os motivas do parecer da camrnissã~ 
para ver que não tem lugar o adiamento do 
nobre deputado no'! termos <?tn que o pede. Qller 
o nobre deputado que esta resolução seja remet· 
tida ao governo, para este informar a respeito. 
Senhores, quando não tivessem vindo á casa 
todos os -papeis relativos a eõte ob.iecto, papeis 
que forão presentes a commissiio de ju$tiça civil, 
que os ·examinou todoa, e tirou delies molivo 
para apresentar o par.ocer qnt:: sa discute, havia 
ainda para se votar contra o adiltmento uma 
outra razão que n casa mais de uma vez tem 
sanccionado, istc é, ter sido o negocio já julgado 
e legi~lado pelos tribunaes do paiz. Na mmht& 
posição, Sr. presidente, eu não posso deixar 
passar o precedente que tambem mais de uma 
vez se tem querido estRbelecer, de pôr em duvida 
decisões de um poder legitimo, competeut~ e 
independente ; decisões que têm pass"do em jul
gado ; e que devem mere~er a sancçiia publica 
do mesmo modo que uma lei. Eu entendo. Sr. 
presidente, que ao corpo legis~ativo não C11.be 
chama~ a si o~ actos judiciaes, RS sentenças que 
passárao em )Uigado. e contra as qu01es não 
existem mais aquelles recursos que a lei tem 
estabelecido para sua revogação. 

Senhores, se pela constituição do imp.orio nem 
os tribunaes jua1ciarios podem conhecer daquelles 
processos que têm corrido todos os tramites legaes, 
como o poderá ft~zer o cor!JO legislativo 1 Não é 
Isto invadir as attribuições de outros poderes, e 
por consequencia o:ffender uma das melhores 
garantias dos direitos dos cidadão~ , que é a 
divisão e harmonia dos poderes políticos? O que 
quer o nobre deputado que o governo diga? Quer 
que examine os autos e annulle sentenças pas
sadas em julgado 1 Quererá saber do governo se 
taes sentenças devem mel"ecer o assenso, o respeito 
do corpo legislativo? Quererà isto o nobre depu· 
tado? Quererà elle com este rt~querimento erigir 
o governo em novo tribunal de justiça para 
conhecer de actos judiciaes qua não podem ms.is 
ser revistos ? Emquanto eu tiver a fortuna de 
·estar aqui. nunca deixarei que se estabeleça este 
precedente. que considero uma verdadeira usur
pação, uma invasão de poderes; é um verdadeiro 
2ttentado contra os direiws do cidadão, um des-

respeito ás }t)is e á constituição do paiz. Esta 
questão correu primeiramente por onde devia 
correr. Lembra 'l nobre depubdo algum meio 
~ud~c~al,_ pelo _gual se possa revogar os acto:1 
JUdlcldr·zos? Nao : lembra que viio ao goverr.o 
para informar R. rt?speito. Eu não sei, senhores, 
como nós legi~lador~s, que devemos ensinar ao 
povo como s" acatão kS leis, como se ellas cum
prem ~o_m o maior sangue friu, llpresentamos 
propostçoes desta ordem, que com e .. dto mastrão 
que estamos n\l momento em qtte as proferimos 
n2 estado de esquecimento a respeito d>lS ctisposi
çoes <ÍIIS leis que existem, ou então que niio se 
consultou bem a materia sobre que se t~llas · 
avançiio. Lêa o nobre deputado o parec:er da 
commissão, e delle Vtlrá que, no estado actnal 
das cousas, a camara, como omnipotente SPgundo 
diz alguem, púde, por'1_ue o nobre deputado sabe 
que o poder não t!Stá na faculdade moral e legal 
de obra~, mas tambem na possibilidade pbysica 
de pratiCar a acçã.,: a eamara, digo, póde adiar 
tudo, porque não quer vagar agora, pois não ha 
maios tambem legaes que possão coagir a camnra 
a mandM fazer hoje etiectlvo este pa~amento. 

Quero a11te;; admittir isto, porque quando um 
devedor diz:- não posso pagar hoje -não nega 11. 
divida; isto é melhor; mali' aunullar actos quo:! 
estão fóra da alçada do poder legislativo é um 
erro, um a.ttentado contra as inst\tUições, mas 
tenho vontade de não aconselhar semelhante causa. 
Eu lerei o parecer da commissão. (Le o pa1·ecer.) 
O systema, DàQ digo de protelar, mas de adiar 
os pagaméntos legaes, o que em certas occasiÕP.S 
pôde ser prudente, f~z C•Jm que a casa mandnss•~ 
os papeis a uma nova commissão que se ni'io 
desvanece de conhecer melhor as cousas d.1 que 
os membros aa commi;;são que deu o primeiro 
parecer; o parecer é este. (L~ o segundo parecer.) 

Eu fui que tiz o parecer. Ora, diga-•nt~ o nobre 
deputado, ,;e o governo eutend~u poder fazer estes 
pagamentos a todos o>~ e:~trangeiros que soffrênio 
por occasiiio da guerra do Maranhãa, como é que 
o corpo legislativo ha de continuar a considerar 
inferior a coDdição de um cidadão brazileiro que 
é untco que esta para ser indemniaat.lo desde 183\l. 
que vierào oa papeis para esta casa? Desde qull 
tenha a honra de st::r deputado que vejo eli>te 
individuo na ante-sala. 

O Sa. WA:<~DE:aLEY:- Elle nuoe!l aqui veio. 
O Sa. Ncsr;s l\lACHAl>O: -Ou seu procurador. 

Eu allirmo no nobre deputado, debaixo da mioba 
palavra de honra, que, desde esse tempo, vejo 
um senhor que n:io conbeço, e q11e me falia nestt1 
negocio e reclama a sua justiç!4. A' vista desta~ 
razões será r11zoavel o adu101ento '? Vamo~ votu, 
seuh•)res ; vá a res<>lução P''ra o senado ; que 
espero que fllça justiça ao pr~tendent~, e quando 
subir o negocio ú. sancç:lo, entào o governo emit· 
tirá o seu juizo, e é isso uma terceira razão para 
que retire o nobre deputado o seu adiamento ; vui 
uo governo, e este, obrando domtro de sua alç:ttla, 
então examinarão as razões que motivárão a lei, e 
se vir que não são convincentes, negar-lhe-na a 
sancçào. O governo tem sua occasião de ser ouvido 
e interferido neste nt~gocio. 

Senhores, eu torno a lembrar e'!ta circumstancia, 
e -peço que se attenda que é um brazil~iro cujo 
direito está legalisada pelos tribunaes proprios, e 
que está t.m condição inferior a estrangeiros, a 
q u.em o governo logo mando.ll.l pagar. 

A discussão tica adiada pela hora. 
Levaota·se a sessão ás 2 horas e meia. 
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Sessão em 20 de .Julho 

PRE~IDENC!A. DO SR. MUNIZ TA.'I"ARES 

SU~'MAnJo. -Expedientt. . -Negocias da Bahia.. 
Discu1·so do S1· . Ba!'!'OS Pimentel. -Ordem do 
dia.-.\Iaximo do jw·o convencional. Discursos 
dos S1·s. José Ped•·o da Silva e Rebouças.
Refo•"nu:t. da gua>·da nacional, alf't. 36. Discu1·sos 
dos Srs. Santos Ban·eto, Fen·az, :h'errei.,·a 
Penna, Campos M-31lo e Acauãa. 

A's 10 horas e 40 minutos da manhã abre-se a 
sessão, lê· se e approva-se a acta d" antece· 
dente. 

EXPEDIENTE 

Vai â commi>são da justiça civil (l requerimento 
dos tabelliães, e;;crivães de orphãos, o du pro· 
vedoria, contador e distribuidor, e partidor do juizo 
da leal cidade de Marianna e seu termo, pedindo 
uma medidal~gbl.~ tiva que eleve os emolumentos 
que ora percebem. 

Lê-se o seguint.e: 
<< Declare-se na acta que votámos contra a 

emenda d1\ lei do orçamento que e~paçou por mais 
um anno financeiro as suas disposições.-Peixoto 
de Brit,J, Vilella Tavares, Cm·valho de Mendonça, 
Lopes Netto, Mendes da Cunha, Rego .Montei>·o, 
Silva Acauã, C. Bastos, o padre Lopes Gama, 
Pornp~o Brasil, Peixoto de Alencm·, Pamplona, 
Francisco de Salles Torres·Horr,em. » 

Não ha mais expediente. 
o sr. Lopes Netto (pa1·a uma '·ecti{icação): 

-No Jornal do · Commercio de h vje, onde vem 
publicado o meu discurao pronunciado na semana 
passad11, entre muitas inexactidões, vem uma que 
cumpre corrigir. Ahi se lê que eu dissera:-No 
colle~io du Cabo, dizem as actas, reunirãr.-se 
120 eleitores, um dos quaes era o barão da Boa· 
Vista, que obteve 119 votos, não sendo conse
guintemente votado por seus irmãos , tios e 
primos que erão eleitores, t1 votárão nesse col
legio.-Disse precisamente o contrario, e foi: «quE' 
nesse collegio reunirão-se irmãos, muitos primos 
e alguns tios do barão da Boa-Vista, que, apezar 
disto, sendo o total dos eleitores no. teve elle 
119 votos, votando por conseguinte nelle seus 
proprios tios, irmãos 6 primos. >> 

E como tenho a palavra, Sr. presidente, apro· 
veito a occasião para pedir a V. Ex. que me 
permitta continuar hoje o meu dist:urso sobre o 
requerimento do nobre deputado por Pernambuco. 
Eu na primeira occasião em que fallei, como 
V. E~. ba de est"r certo, fui interrompido por 
V. Ex., para proseguir nelle na sessão lmmedil\ta. 
Apezar tlisto, nessa Se!'são quando era ainda 
considerado na tribuna, V. Ex. deu a palavra ao 
8r. Barros Pimentel para avresentar um reque
rimento ácerca uos negocias da Bahia: o que 
me parece, não podia V. E~. fazer sem notoria 
uffensa do meu direito. (Apoiados.) 

Parece que o Sr. Barros Pimentel torna a fallar 
hoje, e provaveln1ente depois da apresentação do 
seu requerimento, virá a contestação, e tarde ou 
nunca continuará. a discussão do requerimento do 
n(lbre deputado por Pernambuco. . 

Estou certo que V. Ex. não deseja fazer-me a 
menor inj nstiça, sobretudo em materias desta 
gravidade: V. Ex. sabe quanto acato a sua im
parcialidade, e se me exprimo assim é por estar 
convencido que V. Ex. sem o querer, deu uma 
intelligencia um tanto forçada ao ngimento da 
casa. Contra esta intelligencia é que eu protesto. 
Espero que V. Ex., lrttendendo ao que venho de 
dizer, haj~> de continuar-me hoje a palavra que 
tinha quando fui interrompido. 

O SR. P~t~sw&NT.E:-Póde estar certo o nobre 
deputado que eu não havia de negar-lhe a pala· 

vra. Estou prompto a concedel-a para concluir o 
seu discurso, e se deíxt>i de concedel-a no sabbado 
foi porque se propóz materia urgente. A camara 
decidia que era urgente o negocio que ia propõr 
o Sr. Barros Pimentel, e negocio urgente pretere 
todos os outros que estão em disc'.lssào. Hoje, 
tendo já c"ncedido a palavra ao Sr. Barros Pi
men~el para concluir o ~eu discurso sobre negocio 
eon~td.;rado urgente, nao a posso concedel"' ao 
nobre deputado; mas concluindo o Sr. Barros 
Pimentel o seu discurso, o nobre deputado con· 
tinú ·• com a palavra. 

o Sr. Urbano concorda na urgencia votada 
pela camara, mas faz vêr que esta ur(rencia não 
pódo de m~>.neira n6nhuma fa2:er com que continue 
a interrupção do discurso do nobre deputado por 
Pernambuco, que deve ser cunsiderado como es
tando na tribuna. 

O Sn. PRESIDENTE:- Eu julguei poder dar a 
palavra a <> 8r. Barr(•S Pimentel, porque não só 
o negocio que elle queria. propôr foi · reputodo 
u_rgente,. corno porque o Sr.:. deputado Lopes 
N<tto nao estava orando, nao era no mesmo 
dia em que el:e discorria, tinha havido intervallo. 
Se este nobre deputado estivesse discorrendo, de 
certo eu não o interromperia, apezar de ser 
negocio urgente. 

O Sr. Ferraz !para uma rectificação):- No 
discurso do Sr. deputado Lopes Netto vem um 
aparte meu dado em bypothese differente daquella 
que vem mencionada no Jornal de hoje. O nobre 
deputado dizia: u O que li irá o nobre deputado 
de seus co-religionarios do Cabo, que guardárão 
em seu poder a acta. para observarem qual o 
resultado da apuração, » E então disse eu : 
« Aceito isto » attento que muitas actas contrarias 
podião ser alteradas ; mas no Jornal vem: « para 
observarem os resultadas da eleição, » o que por 
modo algum podia aceitar. 

O SR. L(PEs NETTo:- Veja as notas do tachy· 
grapho. 

O SR. FERRAz:- Nada tenho com as notas do 
tachygrapho, nem com o que &a escreveu~ só 
tenho com o que ouvi e disse. 

O SR. 1• SEcRETARIO diz que a emenda da 
commissão do orçamento que augmentava o quan
titativo da verba-thesouro publico-foi rejeitadR, 
e não approvada, como por engano se publicou. 

O Sa. P!IE~lDE:>~TE:-Tem a palavra o Sr. Barros 
Pimentel. 

o Sr. Borro• Pl~entol. : -Eu continúo 
a fundamentar o requerimento que tenho de otre
recer á consideração da caea. 

Apresentei alguns flictos da administração do 
general Andréa, que comprovão a inconveniencia 
da continuação da sua. presideneia na Bahia: 
pouco tet·ei que accrescentar, porque, segundo 
elles, a camara já deverá ter julgado que o 
nobre general, acobardado de um modo insolito, 
não póde dar um passo firme na administração, 
póde com suas va~illações trazer á província da 
Bahia mui graves embaraços. Eu apresentei o 
facto da guarda nacional que pela tibieza do 
presidents da província ia conflAgrando aqnella 
cidade ; apresentei os factos occorridos entre a 
assambléa provincial e o nobre general, que 
mostrão, se não meno'!Jcabo, ao menos o pouco 
apreço que o nobre general co~tuma dar às leis 
vigentes , e particularmente á constituição do 
imperio; ainda apresentei outro facto que prova 
o se11 desprezo ás formulas legaes, não querflndo 
que se executasse durante tres mezes uma ordem 
de habeas-corpus, escusando-se com o procedi
mento, aliás muito natural , do delegado de 
policia, a quem tinha elle dado ordem muito 
expressa de fazer conservar preso o individuo a 
quem se tínha concedido o habeas-corpus. Agora, 
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Sr. presidente, poucas outras citações farei; 
apenas apresentarei dous Otl tres factos, os quaes, 
mais que esses outros, com provãQ o estado de 
abatimento, o estado de molleza e frouxidão em 
qull se acha aquelle illustre presidente. 

Adfluirio o nobre general uma antipatbia inex
plicavel por um empregado de ,;ecretaria; queria 
o nobre general. demittH-o ; porém, como a sna 
vontade não era npoiada sobre sua força moral, 
mas ,:;ómf!nte nascida do instiucto , procurC\u 
meios tortuosos, quaudo aliás tinha para demiltir 
este funccionario toda a autoridade, porque todos 
os presidentes podem nomear e demittir os em· 
pregados da sua secretaria. Mas o nobre general, 
niio gostando desse empregado, aliàs d1gno de 
todo o elogio, moço de muito t<>lento, recactor 
de uma folha imparcial daquella cidade, não se 
achando bastante forte para dar-lhe a demissão, 
f.,j.se qu<"ixar á assembléa provincial ; occupou 
pedaços de seu relatorio com lamenta~ões que 
ninguem podia fxplicar I O nobre general foi 
dizer á assembléa provincial. que empregado havia 
na secretaria que difficilmente cumpria seu dever I 
Senhores, que ~1rova esta confissão? Prova quo 
o general se achava tão completamente inhabi
litado, faltava-lhe de tal sorte a fiJrça para dar 
a demissão a um emprEgado seu subordinajo, 
que fui pedir autoriseção, e autorisaçiio de que 
não carecia, á assembléa provincial. 

Sr presiJente, não são sómente estes meios 
tortuosos que procurava o nobre general ; elle 
procurava enxnvalbar a seus sub<)rdioados, a 
quem não tinha força bastante para demittir. 
Apresenta esse funccionario attestactos de medicos 
para pro'Var a impossibilidade de exercer as suas 
funcçõos com a desejada regularidade : o nobre 
general não se deu por contente cnm isto ; arde· 
nou que aquelle empregado, aliás muito honest '• 
se enjeitasse a uma vistoria medica em seu 
palacio, á sua vista. Já se deu fo.cto semelhante 
em pnrte alguma 'l P61e o presidente da provincia 
mandar buscar um .doente para ser examinado 
à sua vista 'l Se o presidente da província estava 
convencido que esse empregado, ou por negligencia, 
ou por ser mé.o empregado, não exercin como 
devio~. as suas functões, porque não o demfttio ? 
Porq•1e procurou rebaixar o poder presidencial? 
E' preciso dizer em honra do empre~aJo a quem 
n1e refiro que elle recusou-se f,•rmalmente a se
melhante ordem ; respondeu ao presidente '}ue 
por muita complacencia se sujeit11ria ao €X.ame 
de qualquer medico que S. Ex. ·lhe mandasse à 
sua ca11a, mas nunca no palacio da presid~ncia. 
E' isto bastante deploravel, e que mais que 
tudo prova o estado de 'Vacillação, a pouca con
fiança que o nobre gllnera\ tem em si mesmo na 
presidencia da l3ahia. 

Outro facto. Sr. presidente, que tem relação 
muito immediata com o requerimento que vou 
apresentar à casa passou-se entre o nobre general. 
e o poeta Pessoa, e que deu causa ao desagra
dave\ successo do dill 2 de Julho. Não gosta\"& 
o nobre general desse moço como empregado da 
thesouraria provincial ; e com effdito devo dizer 
em honra da verdade que esse moço faltava 
extraordinariamente a seus deveres ; mas as 
grandes faltas que elle tinha dado tinhào tido 
fugar na administração anterior, e não dnr11nte 
a administração do general Andréa. Tendo a 
assembléa provincial determinado que se sujei· 
tassem a ex,.me os empregados da thesouraria, 
passou esse tmpregado por um exame de prova 
e capacidade: escusado é diZer que fez um exame 
brilbantissimo. 

Entretanto pelas formulas por que foi feito 
esse exame, resumbrava o desejo do nobre ge
neral de demittir um empregado que com a sua 
penna já algumas cousas que erão desagrada· 
veia ao presidente tinha escripto pela imprenss, 
não porque essas cousas fossem ferir directa-

mente ao presidente : mas; emfim, um poeta 
satyt·ico sempre ineommoda a quem quer que 
sfoja, e sobretuJo a um presidõnte tie província. 
N:io póde portantu o nobre general, á VIS!a do 
E'X:lnu;, demittir 1< ess<3 empregado, mas de que 
expediente usou ? Manda chamal-o é. sua casa 
e di:z:-lhe-o Sr. não ê o mais proprio para se 
empreg><r em um lug.1r de faz tmda ; a$ cifras 
não se casi.io muito com a poesia ; e o Sr. tem 
talentos, vou lhe dar um empregc. mais proprio 
para sU;\ intelligencia e capacidade ; peça-me a 
demissão do lugar da thesouraria, que eu lhe 
dar'!i um lugar na s~cretnria do gov~rn'l. Ora, 
o joven 'poet~ (ris<Ldas) q~:~.e nuo queria vêr-:se 
l.ivre de um lu:;:ar "q ue concorria mais ou menos 
parn a sua subsistencia, annuio ao desejtJ do 
general tanto mais quanto elle ficaria muito sa· 
tisfeito com a troca. Em consequencia disto 
fez um. requerimet~to pedindo a deu1i!Osão do 
emprego com a clausula de que S. Ex. lhe désse 
outro. O presidente despachou. reservando-se 
para o nomear logo que houvesse qual·~uer 
vaga na secretaria dt1 presidencia, que estava 
para ser reform&.da ; mas o que ê certo é que 
passárão-se dias, pa:;sárão·se mezes e muitos 
m6:z:es s em o nobre gP.neral dar emprego a esse 
moço. E' portanto facil da conceber· o deses
pero em que cahio uma imaginação esquentada. 
(Apoiaàos.) Ora erào satyras, ora erão cartas 
bastanttl virulentas dirigidas ao nobre general ; 
finalmente meio nenhum poupou aquell.e moço 
pura desagradar o presidente. Já vê a camara que 
grave era a indisposição que existia entre aquelle 
individuo e o presidente da província. Approxi
ma-se o dia 2 d" J ulbo. Eu escuso de fazer 
uma pintura do E~nthus1asmo f!US reina na Bahia 
nesse dia memor ;\vel; limito-me sómente a dizer 
que é muito maior a exaltação do patriotismo 
na B<lbia no dia 2 de Julho do que o do dia 7 
de Setembro em outras províncias do imperio. 
Corre de plano que o joven poeta tencionava 
recitar no theatro publico um elogio em que 
era muito estigmaLisada a presidencia d:\ p1"o· 
vincia ; passos forão dados p11ra que elle não 
rosse ao tbeatro recitar esse olegio ; ella de 
prompto annuio ou antes negou o facto ; disse 
que não pretendia recitar n~nhtlm discur:~o enxo· 
valhando o presidente d~~o província, principal· 
mente naquelle dia de todo o respeito ; não 
annuio porém ao convite que se lhe fazia de 
ndo comparecer no thflntro, protestando não re
citar peça nenhuma. De !a~to apresent,~-Re no 
tbeatro ; differentt\i pessoas amigas dv presidenta 
forão ter com elle para niio recitar o elo~io ; 
disse-lhes que não tinh:\ elogio nenhum a recitar, 
e quando recita~se, evitaria offender a primdra 
autoridade da província. Tanto isto é assim. que 
a uma pessoa illustre que a elle ao dirigio 
mostrou os versos que tinha fei~o. os quaes 
forão achados muito indiff~renteR e inoffenslvos 
ao general Aodr~a. Esta pessoa é o Sr. Dr. 
Aprigio, .,ua nós tivemos por dia~ nesta casa, 
pessoa aliás muito amig'' do Sr. general An
dréa. Nenhum elogio recitou o joven po~ta; 
outros vates divertirão a comp;mhia com suas 
produeções, quando no segundo acto parte da 
platéa um mote e pede-se ao Sr. .Pessoa que o 
glose (este mote é bastante conhecido, é o 68· 
tribilbo do bymno nacional da independencia) ; 
e muito ingenuamPnte o moço aceita o convite 
e põe-se a glosar o mote. Ora, todos os illustres 
deputados que me ouvem já liverão occasiiio 
de ver a glosa em quasi todos os jornaes ; por 
conseqnencia escuso de dizer que o poeta uão 
offenden a autoridade do presidente da província ; 
era prf:ciso estar muito prevenido para achar 
que a primeira autoridade da província era gra· 
vemente offendida r.aquella producção. 

Mas a prevenção já existia, tanto que farão ter 
com o poeta para que não recitasse as suas produc· 
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ções; . e esta prevenção produzira todo o effeito na 
família do g;meral Andréa, a ponto que seu filho o 
mRjor JoRé da V1ctoria Soare.; de Andréa se dispo.z 
n tirar vingança da pretendida offensa a seu pai. 
Estava o theatro n'uma especie de sofreguidão. 
esperavão todos por um conflicto entre a prilaeira 
autoridade e um simples poeta; apenas principiou 
o improviso, prorompeu um susurro no salão, 
houve logo pertmbaçào geral, os vivas e os fóras 
se redobràrào, afinal recitou o moço a sua gloza, 
que lhe p~dirão que repeth;se. E' escusado referir 
o que se passou no camarvte do presi<lente, são 
cousas pequenas que se achão nos jornaes da 
Bahia; via·se que nesse camarote reinava o que 
quer que fosse, sabidas e entradas que fazião 
receiar alguma medida extraordinaria. Ora, como 
na platéa apparecesse um partido a fwor do 
presidente, como era muito natural, outro partido 
pedia caput com muito estrondo. Ao .;onvite 
prestou-se o poeta, mas quando ia principiar a 
segunda decima, eis que se ouve um barulho no 
camarote, todo o mundo nttingio com o que alli 
se passava. Ora, eu devo dizer que só por um 
milagre, só pelo estado em que se acha a Bahia, 
se podia o povo conformar, niio digo bem, re· 
signar-se diante do grosseiro, do infame insulto 
que se acabava de dirigir, não ao poeta, mas á 
mais illustre companhia da cidade da Babia. Um 
insulto de semelhante ordem, uma ::hicotada em 
um moço dl: família, cbicotada que foi morrer 
sobre os vestidos de duas senhoras que se achavão 
no camarote, teria provocado em outra qualquer 
occasiiio sceuas que farião talvez parar aquella 
(amilia no caminho de desmandos desta ordem 
que ella tem jâ de ha tempos desgraçadamente 
trilhado. Se n vida passada do nobre general 
não tivesse de alguma aorta explicado que aquelle 
acto partia de um costume inveterado, por certo 
o rompimento s!lria desastroso; entretanto a in
dignação subio de ponto, a platéa todfl em peso 
vóa ao camar•,te, e a não ser a guarda do presi· 
dente, os seut1 ajudantes de ordens, e mesmo o 
offensor armado, talvez o sangue tivesse corrido no 
mesmo lugar. Qual seria o paradeiro deste excesso? 

Nio quero de maneira nenhuma desculpar as 
lmprudeucias do poeta, são ellas dignas de cen
sura; mas a policia, que estava prevenida, devia 
esfor~:ar·ee para que esse moço, ou não compare
cesse no theatro, ou, logo que principiou com as 
suas apostrophee, o fizesse calur. Nunca seria 
pcrmittido, nem haverá amigo nenhum do l'tlllleral 
Andréa que louve o procedimento de Bc!u filho; o 
insulto que elle fez não foi dirigido a um poeta, 
mas a todos os homens illustrados da Bahia que 
no theatro se achavi'io ; insulto que foi (l.irlg1do 
não só a essa illu!.trnda companhia, como ao dia 
2 de Julho. Se o filllo do general Andréa, vendo 
o nome de seu pai ultrajaJo, fo~se procurar outro 
lugar, eu não me levantaria nesta tribuna para 
erguer estas vozes de indignação contra um 
procedimento digno da maior reprovação, da mais 
acre censura. 

Ora, senhores, eu pergnnt•1rei a quem conhece 
o caracter brioso do povo babiano, se é possível 
que o nobre general, já constrangido, já cheio 
de cobardia, pôde continuar na presidencia da 
Bahia. Eu reconheço, como disse, no nobre general 
qualidades dignas de serem imitadas; mas, se
nhores, quando um administrador, depois de ter 
attrahido pela sua tibieza tanta animosidada, 
concorre ou parece concorrer para nm tamanho 
escandalo, deixando o seu filho armado e acom
panhado por seu11 ajudant~s desrespeitar o -patrio· 
tismo de um povo, pôde, sem expõr a autondade, 
continuar a exercei-a? ••• 

O Sa. PBESJDENTE:-Eu declaro ao nobre depu·· 
tado que, a não concluir jâ o seu discurso, terá 
ainda de interrompel-o, porque vai passando o 
tempo para se entrar na ordam do dia. 

O Sa. BA.RROB PIMENTEL: -Eu já estou termi
nando. 

Eu aqui devia parar, Sr. presidente, e com effdito 
pararia se não tivesse já t)Scripto o meu reque
rimento, em que peço explicações de outra 
ordem, e por isso terei de dizer mais alguma-1 
palavras, ainda que muito concisas. Eu ouvirei 
por certo algumas vozes defender o g•meral ; niio 
ha quem uão tenha defensor, ~ principalmente 
um homem collocado na posição do nobre ge 
ner,ll. Dir-me·hão que c nobre general tem enchido 
de flóres a província da Bab.ia ; mas antes que 
esta argumentação seja trazida, digo eu que o 
nobre general tem deixado as perturbações no 
mesmo estacto em que as achou quando chegou á 
província, e se ha alguma differença para mdhor 
e muito pequenR, porque, se melhores são as 
vantagens occorrid11s nas desagrada veia desavenças 
nas margens do Rio de S. Francisco, o governo 
provincial contlnúa a gastar enorme quantia com 
a conservat;.ão da tropa para conter Militão ; a 
viúa e a propriedade contiuuão entretanto a ser 
desrespeitadas, e podemos dizer que a comarca 
do Rio de S. Francisco não está amda em estado 
de paz, a ordem não está restabelecida, porque, 
se por uma parte Militão a•neaça, pur outra a 
forç'' armada, nem sempre regrad~, tem trazido 
graves inconvenientes áquelles lugares. 

Demais, Sr. presidente, lançando os oibos para 
outras paragens, pouco melhoramento ou nenhum 
podemos encoratrar ; ainda vemos o negro Lucas 
perto da segundll cidade da B11hiR, perto da 
Cachoeira, assolando a população, dispondo da 
vida e fortuna de milhare~ de pessoas sem P•)der 
o presidente, com toda a força que lhe tem dado 
o governo provincial e o govçrno geral, conseguir 
a apprebensão desse negro devastador. 

O Sa. PRESIDENTE convida o orador a termi11ar 
o seu discurso, pois que a hora está concluída. 

O Sa. BA.aaos PIMENT&L :-Aqui pararei, Sr. 
presidente, as observações com que tinha de 
acompanhar <> meu requerimento ; tllas nascêrão 
sómentA do desejo de provar a inconveniencia da 
conservação do gene1·al Andréa na presidencia da 
Bab.h. Nenhum outro fim me moveu a apresentar 
este requerimento senão o bem que particularmente 
desejo á. província da Bahia. 

O Sa. PaEUDZSTE:-0 reqneriment? fica para 
ser lido na hora compett;nte. 

ORDEM DO DIA 

SURO CONVENCIONAL 

Entra em discussão o projecto que marca u 
maximo do iotere:~se nas conVQDÇÕe3 commttrciaes. 

o Sr. Jo•ó Podro da. su ..... a.:-Sr. pre
sidente, se não esLivesse determinado no regimento 
da casa qne as discussões principiem por opposição, 
certamente uiio se devia discutir este projecto 
sem primeiramente ouvir-se o nobre deputado seu 
autor. Eu na verdade não encontro uma só razão 
para o approvar, e como quero vêl-o sustentado 
e jus\ificado pelo nobre deputado, provocarei a 
discussão dizendo só:neote qu.anto basta para 
que a camara se convença da~ razões que tenho 
em contrario a esta disposição. 

Sr. presidente, eu não me posso conformar 
com a m€:dida que se quer tomar por este projecto; 
na minha fraca opinião, o seu nobre autor está 
enganado cum o fim a que se dirige. (.Apoiadvs.) 
Parece-me. senhores, que a fixação da taxa do 
juro, contrariando os principio& da scien_cia, e 
não sendo compatível com ai circumstanc1as em 
que nos achamos. ou ao menos send.> muito 
arriscada á vista destas mesmas circumstancias, 
não póde deixar de damnar a todas as classes 
que intervérn_na prodneçio, ao eonsumidor • e 
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cooseguintemente á industria e riqueza do paiz. 
Se me fõr possivel provar isto, creio que o pro
jecto não deve passar. 

Sr. presidente, o nobre deputadQ, autor do 
pr"jech•, ·não desconheceu o principio dtl ·que é 
deviuo um aluguel pelo uso do capital, que deve 
haver uma pag-a por este uso, fundada na uti
lidade que delle se tire ; mas quer banir a 
io-ualdade e r8ciprocidade nas vantagens que 
d~vem partilhar pelo contracto o ernprestador e 
o tomador, o que ~ muito necessario para que 
nem um r.em outr() se desalente, e venhào a 
extraviar este poderoso ag-ente da producção, o 
capital: O. nobre deput~do quer ~u.bordinar a 
conve!llencla dos ca{lltahstas a um Juro deter
n.inado por l~i, entretanto que po'.lco se importa 
com a importancia das vg,ntagens que suppõo 
poder haver o tomador pelo emprego do cnpital; 
embora esta vanta~em não venha ~tproveitar ao 
consumidor, que em todo o caso deve ser aqut>lle 
em favor de ~uem ;;e deve decretar qualquer 
prohibição. Senhores, quando não fos"e possível 
demonstrar-se que a medida que se quer tomar 
tornar-se-ba illusoria e contrariada na pratica por 
muitas maueiras, e que é muito desastrosa, bas· 
tava esta injustiça que ella revela para não ser 
adaptada {apoiado•·) •• •• 

O Sa. Nul>~::s !11.\CHAoo:-Muito bem. 
O Sa. Jos:f: Pxnao D.~ SrLvA:-.•.. injustiça que 

se torna mais notavel quando vemos que não são 
taxados, nem os preç,,s dos outros serviços pro
ductivos da inuustria, nem o dos productos. Se 
dado a qualquer vender as mattrias primas e 
machinas que tên\ de servir ás diversas industrins 
pelo preço corrente, auí<!rindo os lucros que lhe 
dá este preço ; se é concedido ao trabalhador 
convencionar o ~alaria conforme a procura e 
offert!l do trabalho e ao emurezario de industria 
tirar ':lS lucros que lhe offerece a procura do 
li!:enero no mercado, como prohi!>ir ao capitalista 
dA haver o interesse do seu. capital que a con
venção P.ntre elle e o toma:ior podem estabelP.cer? 
Niio sei, senhore~, como sll podarâ justificar isto : 
para mim é quanto basta para não approvar o 
projecto ; mas eu &enho C•Utras razões que po
deráõ p11sar DI& COIJVicçào da camara para ser elle 
rejeitado. 

::ienhores, eu me persuado que assim como os 
lucros que habilit.io a qualquer produ:z;ir indem
nisiio todas as desvantagens e riscos a que podem 
estar sujeitas as diversas íodustríaa, as,;im tambcm 
os cap;taes, que partilhâo e!lles mesmos inconve
uientts, e outros devem haver, além· do interesse 
devido ao uso ou serviço que elles prestão, aquelle 
que compense estes mesmos inconvenientes ; iute· 
resse que é considerado como pren1io de segurança. 
A:~ circumstancitls que determinão esta premio 
concord<lo os economistas que do tres ; o credito 
pelisont ue que ~oza o t(Jmador ; a uatureza do 
elllprego a que destina o capital e a boa ou ruá 
administração do paiz etn que vive. 

Além disto, deve comprehender-se, na in.fiuencia 
que a natureza do emprego exerce sobre a taxa 
do interesse, a duração do emprestimo; porquanto o 
interesse é menos elevado quaJSdo o em prestador 
póde re;•lisar em breve tempo e á vontade os seus 
f11odos, ~eja porque os possa submetter logo a novo 
emprestimo, e então o interesse se torna com. 
I!Osto e compensa a barateza, seja porque desta 
sorte tema menos os rh;cos a que podia estar 
sujeito ; no caso contrario, deve ser mais elevado. 
Eu nãc preciso demonstrar a intluenci•l que tem 
caJa uma destas circ11mstancias na taxa do juro 
para que a cnmara se convença quanto por causa 
delles é variave\ est!l taxa ; e se não resta 
duvHa QUI! o juro deve variar segundo a natureza 
dos empregos, duração dos emprestimos, credito 
do tomador, e bQa ou má administração do paiz, 
como taxal-os por lei ? 

Além dessa alteração, a que está sujeito o juro 
em razão da variaçã() no premio de segurança 
que nel!e se acha incluido, outra so!Jr~ elle 
deviJa ao verdadeiro aluguel do c;•pital áquelle 
que é só pago pelo seu uso : porquanto este 
alu!\Uel é tanto m•ti~ elevado quanto a quantidade 
do capital offerecido é menor, e a quar~tidade 
pr;;~.urada é mais forte, e vice-?ersa tanto mais 
baixo. Casos ha porém em que sobe e desce esta 
taxa do juro sem que os capitaes tornem-se mais 
raros ou Ulai,; abundantes. Uma alta na taxa do 
juro póde indicar que os empt·egos torni'io-f:e 
mais faceis e mais product:vos, e não que faltão 
capitaes. UaJa baixa de juros póde tambem dar 
a conhecer, oào que os capitaes são abundantes 
e que o paiz está proeoero, mas que (•s empregos 
uteis a que se podião applicllr os capitas tornárão
se raros e perig.)sos. 

A' vista do aue t,;nho dito. quem não vê, 
Sr. presidente,- que a tan do juro é muito 
Yariavel, c por maneira alguma póde ser SE:mpre 
a mesm n, como pretende o nobre autor do pro
jacto? Querer, senhores, taxar por lei o.s juros, 
é querer sem duvida tudo regulisar e nivellar 
{apoiado~); é querer que todos os creditas pessoaes 
sejào os mesmos; que todas as etr.prezas estejão 
sujeitas aos mesmos riscos e importancia ; que 
haja sempre a mesma. e consLante quantidade de 
capita~<S p<Ha emprestar-se ; que os emprestímos 
st~jão sempre feitos a prazos iguaes e inalteraveis ; 
e finalmente que o paiz permaneça em um estado 
nor:!!al de tranquilliJade, offerecendo sempre a 
mesma garautia á segurança individu~l e de 
propriedade, e reg11laridada constante na sua 
administração. 

Só assim, senhores, a taxa do juro poderia ser 
sempre a meso1a; •nas quem não vê que isto 
não é po:>sivel, que é uma verdadeira utopia ? 

Se o que teuho dito é exacto, como forçar os 
capitalistas a não emprestar oa seus cnpitaes 
sllnão por uma certa e determinada taxa de 
juro? Forçai-os a isto é taxa!" o genero de que 
são ell<Js mercadores, é submettél-os a um maxi
mum, é tirar da massa dos ca!)itaes em circulação 
todos aquelles que não puderem ~tc~o~modar-se 
ao interesse fix.o; o que succederá, prmctpalnu~nte 
agora. nas circumstancias em que nos achamos, 
que é preciso ::;ue o capitali~ta conte no juro 
~ compensação do despreciarnento .sempre pro
gressivo da moeda-papel. 

Leis deste genero, :;enl.lores, são tão rnás, qua 
é uma felicidade que sejão violadas, porquanto 
sabe a camara que a diminuição dos capítaes 
ue:;tinados a empreatimos traria grave daumo á 
iudu">tria do paiz e á classe dos trabalhadores : 
â industria, porque não poderia então ser tão 
amplamente soccorrida como d'antes ; e aos 
trabalhadores, porque se sujeitariiio a. salarios 
menores : entretanto que o consumidor não >Cria 
beneficiado, não só porque o valor d.o:1 productos 
é determinado pelo valor daquelles pe• tencentes 
aos productores menos favor~cidos, aos qua~s 
!liio aproveitaria a baixa de Juro. porque sao 
elles os que menos garantias olferecem, como 
porque a !alta 4e capitaes dimin1;1~ria a pro
ducçào e cooseguwtemcnte enearec\a.o os pro· 
duetos: A vantagem pois do juro da lei estaría 
só para um pequeno numero de tomadores, que 
offerecessem muito boas garantias. Portaato seria 
da eonveniencia do maior numero, para poderem 
haver capitaes emprestados, illudir a lei ; o que 
conseguirião convencionando .:om o emprestactor 
de JlJe couceder vantagens maid fortes sob outro 
qualquer nome que niio o de juro ; e desta 
violaçiio da lei resultaria a elevação do inL.;resse 
alén1 de qualquer tnxa, que convencionalmente 
ss poderia contractar, se a lei não existisse, 
lllim de compensar os novos riscos a que se 
sujeitaria o emprestador. 

Não se diga que a taxa legal do interesse não 
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prP-judica á induslria, aos trabalhadores e aos 
cons:J.midoreg, porqua os proprios capitalistas, 
que por causa da lei nã•• quizesse m emprestar 
os seus capitaes, irião por si empregai-os. E' 
verdade que i:;to poderia acontecer em p;lrte ; 
mns nós sabemos que a producçiio que dahi re
sultasse não comp&nsaria a anterior, não seria 
a mesma, · nem em quantidade, nem em quali· 
dade; por is~o que só tira vantagens das em· 
prezas industriS~es quem já por longa pratica 
as conhece, quem tem os especiacs conher.imentos 
e sabe acautelar-se das desvantagens e munir-se 
dos meios de tirar o maior partido possivt1l dos 
capitaes. São estas as razões que tenho p~r:1 
não approvar o projecto, . e não vejo uma que 
possa favorecer. 

O nobre deputado, seu autor, levou-se sem du· 
vida para apresentai-o pela ruína a que se achão 
sujeitas alg-umas pessoas que se compromettêrão 
por fortes juros em cons~<quencia de se terem per
dido em sua!! espaculações e qrtererem, ape1.ar 
disto, continuar nas em prezas, embora collbeção 
que não poderáõ haver lucros que os possão salvar. 
Mas eu, Sr. presidente, não vejo que isto seja um 
motivo para se fixar~ taxa do jrJro. O individuo 
que toma uu1 capital de emprestimo para uma 
empre:r.a industrial deve antes calcular as suas e 
as circumstancias do paiz em que a emprehende ; 
qu ,ll o juro pelo qual póde haver esse capital ; 
e finalmente quanto póde lucrar para vencer os 
empenhos a que se vai sujeitar. Dado isto, creio 
que a taxa con\"encional do juro não lhe póde ser 
prejtd.icb.l, e quando o f~Jsse, por faltarem os seus 
calculos, ou porque uma eventualidade as3im o 
polrmittis;.e, deve resignar-se, porque nem todo~ 
que especulão com as em prezas lucrativas sahem-se 
bem dellas; e culpa não tem o cnpitalis~a da má 
direcçiio ou acontecimentos occorrido~ que promo· 
vêrãu a perda; e men'ls que o tomador depois 
dessa perlla já não offaeça as mesmas gamntins 
para continuar com o capital que tomou dP. em
prestimo pelo mesroo juro que primitivamente foi 
C<mvencionado. Quando, porém, fosse isto muito 
para lamentar, ntio seria para taxar-se o juro, 
por isso que sabe o nobre deputado que a~ leis 
não s!lo foitns para os casos exr.epcionaes. 

Fóra desta hypothese, que me parec~;~ ter impres
sionado o nobre deputado, não we occorre outra 
que se possa allegnr para que a taxa do juro sPja 
fixada por lei. e cnmo l•mho demonstrado, con· 
forme as minhas fracas forças, que essa taxa é 
prejudicial no pniz, não poss<l dar o meu assenso 
no projr.cto; ~ntretanlo espero ouvir o nobro 
deputado para melhor decidir·me. 

O Sn. PnESlOE!IiTE:- Niio havendo mnis quem 
falle, vou pór a votos. 

O SR. REBOUÇAs:- Peço a palavra. 
0 Sa. PRESIDENTE : - Tem a palavra. 
O Sr. R.obouça": -Eu desejava que os 

illr1stres .Srs. J eput:t.:lo;; que têm de vo~ar .contra 
esto proJ~Cto , segundo se deprehende de seus 
apartes, se apresentas~em consecutivamente oppu
gnando-o para que eu, que tenho o fraco de o 
defender como seu autor, e não sotl talvrz tiio 
favorecido de memoria que · pasRa repP.tir as pre· 
lP.cções mais co mesinhas de J. B. Say, algumas 
nota~ d~;; commentador&s a Smith e Storcb, artigo~ 
do d!CC!Onano <lo commerc10 de Ferreira Borg~s 
e outras nbras dest(\ ordem, lh~s respondesse com 
a experiencia de todas a• nacõas cultas d ... sde as 
éras mais remotas, e ainda mesmo t•i.•• sóaJente 
com a do no,;su paiz, cujas chagas tratamos de 
curar : para que elle so torne apto a marchar, 
co.uo seguem os outros povos, não sõ na senda 
da moral e da c1vilisação, que é a propria de 
povos christãos, senão lambem na . cultura da 
industria e na conseeuçào das riquezas uteis que 
conlltituem a força e felicidade pratica dos povos 

TO:UO 11 

modernos. Mas fallou um só honrado membro ; 
todos os outros il\ustres campeões se reservárão 
ao silencio; sou, pois, constrangido a l:mçar -me 
logo na arer:a. 

::>enhores, a toda~ e~sas theorias que se hão 
referido e que se poJ.I\ráõ r eferir, eu responderia e· 
creio que satisfactoriam,mte com du11s palavras
todos os gov~rnos da Europa, culta e commer
ciante, perante os quaes hão sido escriptas , 
E'nsinadas, publicadas e dissern in ,ldas, essas theo
rias na .sccepção dos illustr~>J Srs. deputados as 
têm deixado á margem.- Responderia tambem, 
mostrando que em todos os paizes mo-:lernos, em 
os quaes uma vez se estabeleceu o maximo do 
juro ou interesse leg>~.l, o juro ou interesse com
mercial tem descilio ao ponto em que se acha, 
de se .offerecer na Europa dinheiro de empres
timo para a maior parte das emprezas a 4, a 3 1/2, 
a 3 e até a 2 1/2 % annualmente. 

Em prova do qufl digo, bastar-me-ha por ngora 
trazer a consideração cta camara dous dos mais 
modernos exemplos, o da França e o da Belgica. 
Desde a republica, passando pelo imperio, os 
interesses forão ahi taxados por lei a 5 of0 em 
materia civil, e a 6 o;o em materia commercial. 
São passados mais de 30 annos, e elles têm 
convencionalmente baixado de 6 e 5 o{o para 
menos. Os sectarios das theorias abstractas , 
entreta.nto , deixi'io de ter conseguido fazer for· 
tuna no abrogar leis tiio justamente protectoras 
do verd<ldeiro util emprego do dinheiro a lucro, 
pois contra theorias taes sobresahe a prova r~;~11l 
da verdade, sem o facto incontestavel de correr 
nos dous paizes mencionados o preço COIIVellcional 
do aluguel do dinheiro abaixo do max.im<:~ pela lei 
prescripto. andando pela mesma r~zã(\ os melho· 
ramentos mora~~s e materiaes pari passu na 
sllnda do progresso da riqueza nacionai. 

Se quizermos partir de mais longe, veremos quP, 
á proporçiio que na lnglaterra ao tempo.•le Hen · 
rique VIII rl~ estsbeleceu pela primeira vez o 
m11ximo do juro a 10 •{ •• eontemporaneamente na 
França Frnncisco I o taxou 6m 8 3f-!, e que 
de•de essR época o~ juros ou interesses convencto· 
naes {orão interpoladamente descendo, e a legis· 
lação acompanhando-os a ponto de na Inglaterra 
se conhecer ultimamente , mediante informações 
continuas na diuturnidade de 20 annos, que a 
taxa legal de t> •{o era muito superit;r ao maxímo 
do interesse cnnvencional corrente. e por con· 
seguinte incon~eniente nas decisões em que se 
tinha de guardar precisameDt9 o criterio deter· 
minado pela lei por imputar aos imputaveis um 
intere11se legal maior do que o preço corrente do 
aluguel convencional dn dinheiro a lucro, sendo 
por isso que tlltimameute n legislação nesta parte 
cessou, isto é, para conhecer por mais algum 
tempo se o maximo de i> por cento devia ser ou 
não pro~cripto , substitnindo·se·lhe outra taxa 
mais conforme ao preço corrente, veudo -ae que 
M fundos publicos de 3 por cento vendião-se a 
90 e mais, ,, que importava que a mesma divida 
publictL fund•lda, não :fl.uctuante, niio facilmente 
permutavel, corria por um premio menor do que 
4 por ctlnto, etc. 

Deixo de demon,trar com exemplos dos alhe· 
nienses, dos espartano~. dos rornanos e de muitos 
differentes outros povos que a illimiaação dos 
lntere~ses ou aluguel do dinheiro, favorecendo 
a cobiça de uns, e as dissipações, icnpr~.tdencias 
e a temeri.laJe de outros, pnncipia por arruinar 
as famílias, e. acaba por sacrificar as nações nas 
voragens das guerra~ civrs. Não terei mesm<> 
por uecessario demonstrar com esses exemplos 
quanto importa e. é de primeira necessidadG IJCcor· 
rer com uma medida a este respeito. 

O SR. S. J1'RANC.> dá um aparte. 
O Sa. REBoUçAs:·- Queira o Sr. deputado ler 

os eacriptores a que se refere Jacques Stuart, 
34 
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e notavelmente Child ; lêa mesino -Smith: com~ 
prehenda melhor a :J. B. Say e a Stõrch; entenda 
como convém a todos os outros escriptores, e 
chegará a reconhecer que suas conclusões de"i'i
damente applicadas viráõ a ser conformes aos 
dictames dos melhores lt!gisladores e de todos os 
bons governos. 

O que dizem esses escriptores 'l Dizem que a 
medida do interesse convencional ou do preço do 
aíuguel do dinheiro deve estar oa razão do lucro 
e proveito que delle se pos:;a tirar do melhor 
emprego que possa ter indnstrial ou commercial 
debaixo de uma boa administração 

Pergantarei qual ~ a importancia do interessa 
convencionàl em qualquer parte do mundo agro· 
nomico, fabril e commercial 'l Dizei, por exemplo. 
se o juro convencional, entre nóo; sem limite 
algum, de 1 até 10 por cento ao mez, é compa
tível com o maior lucro e proveito da mais 
vantajosa de todas as emprezas, com industria 
alguma, já. não digo deste, senão de algum paiz 
do mundo conhecido •. . '! 

O Sa. J. P. DA. SILVA. dá um aporte. 
O Sa. REBOUÇA.S:- Os governos, meus senbores, 

devem acautelar os desvios de todas os indivíduos 
da sociedade, e ·muito mais os desvios que 
induzem a perda e ruína da mór parte das fa
mílias •.. 

O SR. J. P. DA. SILVA : - Ninguem é mP.lhor 
juh: do seu interesse que o proprio individuo. . 

O Sa. REBOUÇAS : -Então não teríamos lei 
nenhuma... Mas a lei nos prescreve um culto, 
uma adoração para com Deus, e isto seria dlls· 
necessario, porque nós devemos este culto Não 
teríamos leis penaes, não tr.riamos regulamentos 
policiaes, porque é de nosso interesse· cumprir 
nossas obrigações, e cumpril-as o melhor possível 
para sermos tidos por honrados e probos. Mas 
se nós temos leis que nos prescrevem os no,sos 
deveres, até os de direito natural, os nossos 
deveres de homem e de cidadão ; se nós mesmas 
que somos ou nos dizemos os escolb.idos do 
povo carecemos do regimento para reg11lar aqui 
nossas funcções, e muitas vezes o transgredimos; 
porque, ao contrario, por uma excepção injusti· 
1icavel, não havemos nesta parte determinar o 
que é de evidente necessidade par& saude dos 
povns e salvação da nossa patria? 

Mas, dizia eu, todos esses economistas en~;inão 
que a medida do interesse ou aluguel do dinheiro 
deve ser na razão do lucro e proveito que se 
possa ter, empregando o dinh13iro alugado em 
qualquer industris a mais vantajosa e mais bem 
administrada. Aceit&.i-nos este ponto de criterio: 
e se não podeis, nem vos é .Jicito provar o con~ 
trario disso, porque nol-o quereis sem regra, 
:vago, illimitado '? . .. . 

O que dizem os economistas. que seguis em 
suas doutrillas abstractas, poderá ter illimitada 
applicação aos interesses doe; eapitaes empregados 
a risco :marítimo. Porque não vos contentareis 
disso ? Porque não reconhecereis que as razões 
que t>e podem dar a respeito dos lucros possíveis 
das especulações mariLimas e a longo curso estão 
fóra de toda. a razão dos provaveis, e até certos 
-da vida civil, industrial e mercantil t 

U:r.t SR. DEPUTA.DO dá um aparte. 
O Sa. REBouÇAs•- :Meu~ senhores. quaes são 

os instituidor'!ls dos bancos de commercio em 
todos os paizes do ma.ndo? São eommnmmente 
os homens mais babeis na applieação dos apho
rismos da economia politice.. E porque nunca 
se instituiria um banco, no qual ~;e não estabe· 
lecesse o maximo. do juro convencional? 

O Sa. S. E OLIVEJ.RA. dá am aparte. 
Os~ :RBBOuÇA.S:-Se o interesse convencional 

ou juro. tem por medida a vantagem resultànte do 

emprego do capital na melhor de todas as indus
trías, no Brazil, onde se vê quasi absolutamente 
o co~tn~io, em consequencia dessas leis que 
conscten:aosamente ataco, porquanto o premio 
conveneionnl entre nó~ é quasi sempre a medida 
Jn damno, a desgraça de> agricultllr e proprietario 
que o toma, forçoso é providenciar que, em vez 
disso que a experiencia mais viva e mais dolorosa 
convence, o juro convencional seja como era e 
como é em toda a parte do mundo actual, a 
medida do lucro e proveito em t•J<lO o genero de 
empr~go . civil, rural e mercantil. 

Mesmo o:< vossos economistas políticos, por 
exemplo, J. B. Say, admittem uma taxa legal para 
os casos em que os interesses são .devidos bem 
qtte não convencionados. As bases pois de equi
dade e conveniencia, que devem servir de criterio 
para a hxa desses interesses legaes, tom~t.das 
mais amplament" sirvào corno têm servido effica.z 
e proveitosamente aos legisladores e governos 
que tenho mencionado para estabelecer tambem 
o mo.ximo dos interesses ou juro~ convencion11es. 

Para que qualquer convenção seja moralmente 
valida e produza effeito civil é indispensavel que 
tenha por base a liberdade. a vontade mutua
mente livre das partss coutractantes. 

No juro convencional; além de toda a probabili
dade de lucro e proveito, náo se póda dar essa 
requisito da parte do mutuante, por ·que, levado 
da cobiça, escravo da avareza, prosegue ás cégas. 
Menos ainda da parte do n~utuario, porque, ou é 
um dissipador e prodigo, ou um necessitado e de 
necessidade imprete!'ivel, insuperavel. Póde haver 
lei dignt desse augtt,;to nome que approve e apoie 
convenções dessa naturolZa e entre partes seme-
lhantes ? · 
· O orador expõe alguas casos em que se póde 
dar " hypothe.-e da necessidade a respeito de um 
proprietario d·e engenho e fabrica de as><ucar care
cendo d<l alguma parte do se11 custeio para o põr 
a moagem e conduzir seus productos ao mercado: 
assim c<~mo sobre prorrietarios de quaesquer 
outros estabelecimentos agronomicos, industriaes 
e meemo urbanos. Figura a accumulaçiio dos 
premios sempre para mais na razão da impossi
bilidade 1ie serem pagos dos estipulados prazos 
por effeito de differentes causas naturaes e as 
·mais obvias pelas V•\Cillações do mercado, e mesmo 
em resultado do d<lscredito inberente ao mesmo 
facto dQ empr;;stimo de dinheiro a um preço absolu
tamente incompatível com todos os calculas de 
lucro e proveito. . 

Passa ao depots a considerar a absoluta impossi
bil\dade de ,;e tornar pontual o proprietario, aliás 
mais abastado e tn!l.ts bem estabelecido ; e se 
recorre constrangido ã alienação de algans braços 
de saa. fabrica para alimentar aos demais, nem 
pot isso deixa de se ir Drecipitando de damno 
em damno até . abysmar ·sà! 

Perguntarei, diz o orador, aos Srs. deputados, 
se os economistas políticos que mencionei, e cuja 
autorid>1de seguem, attingem algumas especies 
iguaes ou semelhantes ás que tenho ponderado? 
Considerão elles ·alguma cousa que se pareça com 
o que ha occorrido de alguns annos a esta parte 
sempre para peior no Brszil ? 

o sà. StJUZA. FJ.UNCÓ dà um aparte. 
O Sa. REBOUÇAs:-Eiles · dizem que nos con

:traetos sobre bypllthecas o pramio ou interesse 
convencional é cvmmummente o mais modic.,, por
qtle os mutuantes contão com o lucro dos seus 
capitaes sem os riscos da impontualidade e menos 
insolvabilidade que ã proporção mais alto é o 
a\ug11el do dinhe1ro empregado nas industrias e 
em prezas sujeitas a probabilidades de mão evento. 
Mas, senhores, direis que nos emprestimos com 

· bypothecas de predios urbanos e mesmo . ruraes 
entre .nõs se dá isso? E111 regra geral não se dá. 
Pois bem, digo-vos que vi hypothecas sobre predios 
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urbanos em garantia de dinhairos a juros de 3 por 
cento ao mez na cidade da Bahia; e o resultado 
foi 'lue o devedor, originariamente de menos de 
6;000H, vio-se em poucos annos ter de pagar muito 
mais de 20:000S 111 E os pagou por muito favor 
que Ih~ con,;iderou faz~r o credor, tomando-lhe as 
hypothecadas prnpriedades urbanas por preços 
calculad0s na razão do seu rendimento de 8 e 10 
por cento entre as mais e menos novas, e de 
melhor local e construcção. 

Pois assi~ ccmo em pagamento se calculou o 
rendimendo das propriedades no seu max1mo 
preço para que fi)ssem computadas em menos, 
porque nã.> seria o interesse regulado na razão 
do rendimento dos mesmos bens hypothecados 
senão em mais de quatro vezes a importancia 
delles ? Haverá, meus senhores, exemplos disso 
na economia p<>litica em que lêdes? São assim os 
emprestimo!; feitos em Hollanda e Inglaterra, aos 
povos da Russia, aos Estados-Unidos da America, 
e a quaesquer outros 'l 

Os economistas dizem que os empr.;stimos feitos 
á Russia . erão por maior interesse do que aos 
Estados-Uniiios em rRzão de serem os americanos 
ma.is parcos e mai,; laboriosos, o· que, lavrando em 
terras mais productivas, off<!recião mai:; garantias 
de pontualidade . Pelo contrario, que os empres
timos feitos na Russia o eriio por um interesse 
maior, porque os proprietarios russos emprega vão 
~~·ande parte do seu rendimento em seus gastos 
de tratamento pessoal, não erão tão parcQS e 
economicos como os americanos: que semelhan
temente o premio do dinheiro que se emprestava 
para a America Hespanhola em sua descoberta 
era maior que o premio que pagava qualquer dos 
preditos paizes, porque esse dinheiro se destin!lva á 
exploração e lavras de mina; de prat'l. e ouro ; e 
acontecia que algumas vezes se exploravão escas
samente duas e mais minas sem se encontrarem 
tantos desses metaes que bastassem a cobrir os ca
pita' S empregados tl haver· se o lucro que espera vão 
os emprehendedores e praticas desta especie de 
induslria ; vindo a ser por conseguinte o dinheiro, 
para esse fim emprestado, quasi um dinheiro de 
risco e sujeito aos lances de felicidade ou infeli· 
cidade dos tomadores. 

Eis-aqui no que bem se póde dizer que se 
resumem os exemplos e as hypothes'!s sobre que 
rezão os escriptores de economia politica, a cufa 
autoridade recorrem os illustres deputados. Por 
seus escriptos conhecemos como na razão do 
augmento da maior e melhor riqueza e perfeição 
indul'trial baixára o aluguel ou o juro do dinheiro 
na Inglaterra: e na Hollandll mais do que em parte 
alguma por serem os hollandezes tão parcos como 
habilmente laboriosos. Cumo descêra na França 
e na Belgica, como em toda a parte ; porqu<~ lhés 
não seguiremos tão bons exemplos, nós que aos 
estrangeiros qu.:-remos imitar em tanta cousa 
impropriamente 1 

Uma vez estabelecido o maximo do juro, por 
lei, que tome por base o maior lucro e proveito 
provevel do dinheiro mais bem empre!:ado na 
industria mais vantajosa, os capitalistas preferiráõ 
dãl-o a quem lhe preste maior e melhores ga
rantias ; na razão disto, ter se-ha o melhor, e mais 
apropriado uso e emprego do dinheiro tomado ; 
do seu melhor uso e empregos resultarãõ maiores 
proveitos, e destes a abuodancia e riqueza gerr.l. 

Se tanta fõr a· coocurrencia, resultado da effi.
eacia dos emprestimos, que faça baixar o interesse 
convencional de maneira que os capitalistas pre
:firão empr.egar suas accumulações, elles mesmos, 
em diversas emprezas industriaes, convertendo-se 
em agricultores, fabricantes, etc. Não chegaremos 
á feliz posição desses paizes por cuja e:fl'ectividade 
de exilmplo tanto reclamo 'l Ao contrario, em 
consequencia dessa nefanda lei gue facultou a 
convenção de interesses ou juros do dinheiro de 
emprestimo, de ordinario quem os o:fl'.o:~reca maiores 

é quem menos pensa e reflecte ; e quem menos 
pensa e reflecte, consome sem proYeito algum real: 
e quem consome sem proveito, não se torna util 
a ninguem. 

O capitalista fica muitas vezes com as algibeiras 
cheias de · papeis ou com as execuções nos car
torios ; e o tomador, se tem predios, os vê reduzir 
a fogo morto, a pardieiros, a ruinas ou a campo 
raso. Fabricas, custeio, tudo foi-se. Em seu lugar 
o e!;pectaculo da lastima e da desgraça 1 •••• 

Exemplos, sim, exemplos em nosso paiz, nós 
os temos muitos : e não serão sómente esses 
existindo, sggravando-se e incrementando-se suas 
causas. 

O banco commercial do Rio de Jnneiro em· 
presta, term!l medio, de 7 a 8 •/o, o da Bahia 
tambem empresta a 8 •/o ; e, além disso, concede 
aos mutuarios que fação o pagamento dos premias 
e do cApital por prestações no decurso de 5 annos. 
Não póde haver, pois, nada mais favoraval actual
mente do que esse int~resse de 8 °/o com as 
vantagens de uma amortizaçi\:) tão commoda. 

Porque, não obstante, conservão esses estabe
lecime&tos dinheiro em caixa e de UIUitas pessoas 
em deposito àezenas e dezenas de contos de réis, 
contentando-se sómeute com o interesse de 5 por 
cento ? Como, não obstante tanto, continua-se 
a tomar dinheiro por mãos particulares a juro 
convencional de 1 e mais por cento mensalmente ? 
A razão é que de 1832 para cá muitos proprie· 
tarios :ficárão cons.;.:utivamente onerados de de
bitGS com o VE:ncimento de juros convencionaes: 
e por isso não offtlrecem garantias de pontuali
dade certa no desempenho das obrigações que 
tenhão de contrahir de novo com esses estabele
ciméntos: vindo por conseguinte a ser ao menos 
directamente inuteis para os proprietarios que 
estiverem nas expostas circumstancias, ou para 
muitos delles ; emquanto que os que dão dinheiro 
a premias illimitados contentão-se com as reformas 
e não se impurtão com o primitivo capital, antes 
preferem não ser delle pagos, emquanto reconhecem 
que os devedores têm ri'as suas propriedades exe
berante valor com que afinal se locupletem. São 
uma especie de commanditario de que não ha 

' exemplo em codigo e estylo algum, e vem a ser 
que, com 25:000S mais ou menos vem ·o credor a 
ser socio de um proprietario de engenho de fazer 
assucar da importancia de 200:000$, porém socios 
para ter por seu todo o lucro provavel desse 
estabelecimento, assim de uma fazenda de plan· 
tação de café s semelhant~, sendo toJavia por 
contd do ostensivo proprietario toda a despeza e 
quebn por vacillação e baixas de preço augmen. 
tando ainda mais a cifra do emprestimo sempre 
que o producto liquido do estabelecimento sujeito 
não basta para solução dos premias 1 ••• 
·o orador passa a figurar a hypothese de chegar 

a tiivida a mais de metade do valor do engenho 
de fabricar assucar, ou fazenda de café, tab·aco, 
algodão, etc., e de usar o credor de sua acção 
para fazer arremat•tr o predio ; e demonstra que, 
segundo a maneira por que se arrematão as gran1es 
propriedades com alguma cousa á vista e o mai~ 
a pagamentos, "l"em, depois de executada a impor
taneia da arremação, a ficar a devida da exeeuçiio 
ainda maior do que quando a mesma execução 
começára, uma vez que o capital desta vença de 
um por cento mensalmente para mais. 

Sflnhore~, nós tínhamos o alvará de Janeiro de 
1757, que foi mod!li.c:.~do muito sabiamente em 
1810, exceptuando-se-lhe o juro do dinheiro a 
ri<>co marítimo, em que muito bem assentão todas 
as theor!as economico-politicas do incalculavel 
interesse convencional. Como os juros de 5 por 
cento estat.elecidos no alvará de 1757 erão incom
patíveis com as transacções commerciaes, havia 
seus contractos simulados . e a juros maiores para 
o commercio, então licito, da costa d'Africa, 
sem· ser por letras de · riscos, para o custeio de 
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navios, para demandas em reivindicação de direitos 
h••redit,uios, para compras repentma~ de carro5a
m~ntos de farinha dd trigo, bacalháo, vin!JOs e 
outras mercadorias, a cujGs import11dures fazia 
conta vender por menor preço e receber logo. 
Mas alguem se d.;sgraçou por isto ? Se algu.,m 
se desaraçou, envolveu sua desgraça na sorte das 
eventualidades Je commercio. Se tt.lguem o deu 
mal, o perdeu quando se eng_anou por fal~a appa
rencia de fortuna, quando lncorreu no nsw 'l!le 
calculou emprestando. 

Desses mesmos p0ucos individuas, os que 
tomárão dinbilirü com garantias reaes, esgotandll 
a paciencia do credor. não Sd arruinavão intei
rarnente, porque _a differença que se dava ".o juro 
antecipadament•l l!lClUldv na letra ou escnptura 
cc:mo capital, ia decrescendo na razão da impon
tualidad~ e da mora desde o tempo uo vencimento 
ate o Ja su.a final cobrança .e solução. 

Mas agora, pelo contrario, avultão muito mais 
em numero os que tornão dinheiro s.Jbre pradios 
ruraes e urbanos; e na raz:io da sua invohul
taria impontualidaue cresce o gravame a todo o 
transe I 

O facto dfl se accionarem as letras e se div11lgar 
o estado de falta de credito do devedor o leva de 
sucri!icio em sacrifi::ic á ultima extremidado. 

O orador passa a expõr mais >&lguns casos em 
que lavradores mui bem estabelecidos, quando 
levar a maior escala seus estabelecimentos, os 
têm sacrificado inteiramente a uma só compra de 
africanos pJr preço de mais de 500H, e a juros 
de mais de um por cento menstt.lmente. Expõe 
que elle se persuadia que esse mal se <lava 
principalmente. n_a Bahia; p(,rém que actualmente 
conhece ser commum au Rio de Janeiro e o será 
a todas as províncias do impario. Menciona a 
disparidade que ha de valor nas avaliaçõe~ dos 
cafezeiros no Rio de Janeiro por muito menos de 
um terço do que nca Bahia, o que dá em resultado 
avaliar-se un1 estabelecimento semelhante por 
menos de metade do devido valor na razão do seu 
producto liquido. 

Pondera que semelhantes vicissitudes afastão 
do Brazil a vinda de capitaes da E11ropa a 
prestarem-se á agricultura e a todos os outros 
melhoram•mtos materiae~, quando, aliác~, servem 
consideravelmente ao engrauuecunento de outros 
paizes q11e por ventura tambem dotados não o 
são naturalmente pela Providencia Divina. 

Pondera que ainda a taxa do juro legal, menor 
do que a do preço correu te, não caut~aria e nem 
geralmente causa -tanto mal como a concessão 
illimltada ; e traz A. recordação de que nunca 
empeioráruos até 1832, ainda quo vivessemos sem 
tantos recursos 11ociaes, o passassem os pelos 
detrimento>~ e subtração de fun•ios, se~uio1a a 
guerra de nossa política independencia. Dtz que, 
se fossemos examinar as cont·ls correntes dos 
proprietarios que têm sido tentados a comprar 
africanos, e incorririo na necessida·.le de tomar 
dinheiro a premio, veríamos que muito poucos 
haverá que trabalhem para si, senão para os seus 
credores de dinhtliro a premio, que vêm a ser 
realmente os donos das propriedades dos seus 
pergravados devedores. 

Por que razão os hollandezes e outros povos 
da Europa, que negocião sobre seus fundos pe
cuntarios, não vêm concorrer com os nossos capi
talistas, dando vantajosamente de emprestimo seu 
dinheiro a 6. 7 e 8 ofo, quando em seu paiz o 
uã.o de 5 até 2 Y, 0 /o annualmente' E' certamente 
por que são informados de que aqui geralmente 
não ha proprietarios que lhes offereção garantias 
hypothecarias. bS quat>s já não preexistão intei
ramente obrigadas a outras dividas muito mais 
onerosas; é por que, ainda que os devedora~ 
ollereção os bens em pagamento, não ha quem 
os queira senão depois que a divida se tenha 
incrementado para absorvel-os inteiramente. Em 

summa, é porque todas as leis mais ou menos 
se illud~rn; e só:nente é tida por inviolavel a 
dn juro converJCiD!Jal, illimitad<> só e t>lo sómente 
etli·;az para o maior Jawno e ruína geral de uma 
naç~o inteira. E á vi~ta de tauto, da mais dolorosa 
exl)eriencia paru os qu•• immeditamP.nte soffrem u 
cáiào quasi inanido:1 do muito soffrer, para os 
que se interessão e velà() pelo bem da patria, 
ainda sobrestar-se-ha pela lei do juro conven
cional illimita,1o? ! ! . --

Q•.1e raziiu póde justificar que seja maior e 
muit,> maior do que quanto percebem os bancos 
commerciae,; rlo Rio de Ja11eiro e Ballia, os 
proprietarios de apolices .; quaesquer fundos 
publicos, os de predios urbanos situados nas 
melhorc;s localidades e mais procurados, os agri
cultores melhor estabdecidvs e qn9 melhor admi
nistrão o que é seu, todos os que empregão !!t:m 
o seu cabedal e temp:~ em qualquer espec1e de 
industria util e vantajo:~a '? 

E se, pois, evidentemente é que o cabedal 
empregado em qualquer genero de negocio licito 
e em qualquer industria util não pó·ie render 
maio:~ do que isso; como consllntir que por cou
venções sem ser a risco marítimo ou a qualquer 
aventura, se alugue dinheiro a 11/2, a 2, 3, 4 
e até 11 10 % mensalmente, como nos expóz o 
relatorio do Exm. ministro da 1·epartição dos 
ne~ocios do interior do Brazil? 

Senllores, se os exemplos de todas flS nações 
antigas e modernas, e a nossa propria experiencia 
tãv intensa, dolorosamente no.s não move a uma 
definitiva resolu<;ão, ·ao menos ensaie111os. E;ta
beleçamos um maximo. razonvel, e mesmo na razão 
do melhor criterio, que autorisem os autores de 
economia política. O que é que vos detém?! 
Receiais que os capitalistas enthesourem o seu 
drnheiro fiduciario? Certo que isso vos não 
preoccupará. Pois o que? Empregai-o-hão em fundos 
publicas 'l Estes terão maior preço em razão da 
maior procura, á proporção decresceráõ os 
delicits e se E>xtingUlrá a divida publica ...... 
Gozal-o-hão 'l Certamomte 6 superior aus gozos 
individuaes, e nisso de o gozar fóra de sua 
medida usual, não prejudicando a nenhumas 
terceiras pessoas, utili~ariãu ás artes ntecanicas 
e liberaes, ás classes mais numerosas da socie
da,Je. Irião ser agricultores, elles mesmos serião 
negociantes, empregando seu~ talentos e cabedaes 
em quaesquer cmprezas commerciaes; ellt>s mes
mos fundarião estabelecimentos industriaes em 
maior ou menor escala!-.. Eis ahi o gráo de 
prospsridade naci<>nal a o.ue nos devemos todos 
votar patriotica!llente. Eulii-o veremos que os 
possuidores de maiores capitaes, fa:~:endo delle o 
melhor uso em seu proveito e gloria, em vez 
de servir de instrumento de damno e ruína de 
tantas fortunas constituídas em predics ruraes 
e urbanos, tornar-se-hão u.ns entes eminente
mente beneficos a suas tamilias e aos seus com
patriotas, abrindo e cultivando estradas e can11es, 
levantando e construindo pontes, dando renome 
grato a seus filhos e sua descendencia 1 Assim 
o têm feito muitos nomes celebres da Europa 
civilisada. 

E' pezaroso de notar, mas é verdade que os 
rabbinos em 1807 se congregassem n'um ::ianhe
drin ou Synedrio em Paris para dar, e déssem 
á lei de Moysés a verdadeira intelligencia 11ue 
devesse guiar todos os judeus sobre os emprull
timos de dinheiro a juros. 

E nós christãos, nós legisladores do Brazil, 
não daremos remedio aos malt<s originados do 
prot~rio corpo legislativo, iniciados nesta mesrna 
casa,_ sen~~ tão graves, tão reprovados por todas 
as le1s d1V10as e temporaes? Isso seria absolu
tamente incompatível com todos os nossos de
veres, manifesta rebeldia a todas as leis a 
todos os dictames da razão e da experiencia que 
alto nos bradão diante dos nossos proprios o'thos, 
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da experiencia mestra irrecul!avel de todos os 
povos. 

Fica a discussão adiada pela bo!'a. 

REFORMA. DA GUARDA NA.CION~L 

Continúa a discussão do art. 31) do projecto 
de lei de reforma da guarda nacion~1!, •1:um as 
emendas llpoiadas. 

« Art. 36. Os officia.:s da guarda nacional 
gozar:\õ das honras que tinl!ão os das extinctas 
milícias, e sómente poderáõ perder os seus postos 
por demissão voluntaria, ou nos casos e pela 
manP.ira marcada na presente lei.» 

<( E"c1::ptuão-se commandantes superiores, seus 
ajudantes de ordens e secretaries g.;raes, bem 
como os majores e ajudantes que for·~m officiaes 
refürmados do exercito ou das extinctas milícias, · 
os quaes poderãõ ser exonerado,; quando o julgar 
convenient•; o governo e os presidente,; de pro· 
vincias, ouvidos os respecti-;os chefes. l> 

u Supprima-se na segunda parte do art. 36 
desdo as palavras - bem como os majoces
nté ás palavra~ -extinctas milícias. -Toscr.~no .:le 
Brito. )) 

<< Diga-se- gozaráõ das mesmas honras que os 
officiaes do e"ercito- o mais como no artigo.
Coelho Bastos. » 

o Sx-. santos Barreto (ministro da 
g·uerrr.~) :-Sr. presidente, em cumprimento do 
que havia promettido a esta augusta camara, 
quando pedi o adiamento por tres dias, para 
poder consultar a opinião de meus collega~ sobre 
a vitalicidade dcs postos da guarda nacional, venho 
hoje satisfazer aquelle devHr. Comquauto o go· 
verno não possa adaptar in:ei_rament!l todos os 
artigos que já. >~o act.ào votados, porque reconhece 
a necessidade de algumas modificações, para o 
que já. havia pedido á illustre commissào que 
organisou este projecto, que desejava com ella 
conferenciar quando o projecto passasse á 3• 
discussão, afim de se fazerem as convenientes 
emendas, todavia direi que o governo adpota a 
vitalicitiade dos postos dos officiaes da guarda 
nacional, reservan•io-se o direito de exonerar dos 
Ct•mrnandos aquelles que não deverem ser n'!llcs 
conservados. O governo julga indispensavel este 
direit•> para que a guarda nacional satisfaça os 
fins a que é destinada, e para evitar-se os em
baraços que poderião provir á marcha da admi· 
nbtra.;ão, se os cornmaradantes não pudess<!m ser 
exonerados quando assim conviesse ao serviço 
publico. 

A experiencia tem mostrado que sem estabili· 
dade nos postos não pódo n guarüa nacioual 
spr6seutar os resultados quA della s~ Lleve es· 
perar, PStando sujeita aos caprichos e no arbit>:io 
que infelizmente temos observado ; parece pois 
sufficiente que ao governo fique reservado o 
direito de exonerar dos commandos de qual
quer natul'eza us officiaes que lhe não merecerem 
confiança. 

Quando pedi á illustte commissão que orga· 
nisou este projecto, que ao passar á 3• discussão, 
fosse o governo ouvido, tinha em Vil'ta que talvez 
fosse conveniente modificar-se o ·modo da quali
·ficação, podendo ser incumbida desta operação a 
junta, que pelo projecto da lei ôe eleições deve 
fazer a qualificaçiio dos votantes e eleitores, 
persuadindo-me de que mais conv~>niente será 
que es:a mesma junta exerça ambas as funcçõ~s. 
O que acabo de dizer é uma reil'3x~io para mos
trar a conveniencia de que o governo seja ouvid•l · 
antes que o projecto que se discute passe á 3• 
di~r.uRaão. Não posso alargar-me mais a este 
ro~p••ito, aguardanJo-se para a conferencia que 
etapur<J ter com oe illustres membros da com• 
m1 .. llo e•pecial depois de finda esta segunda 
di•CilllilO • 

o Sr. o. l\J:anoel vot11 a favor do artigo 
em dbcuss:'io , concordando porém em que os 
cornmandautes possão ser exonerados dos seus 
postus quando mt<rectJrem esta pena. Conclue 
mostr •• ndo a necessidade de se fazer alguma 
causa a respeito da l!uarda nacional. Estes · ob· 
jecto.; são muito mais importa.,tes para o paiz 
do que e'tes requerimentosinllos que consomem 
dez ou doze sessões sem provllito Klgum para o 
paiz, e qutl só servem para Jesabafo. O orador 
quizera até que se altera:;se nesta parte o rep,i
m~nto para que se não admitlissem rnai~ á d:s
cu:;são semelhantes requerimentus. 

O Sr. Santos Barreto (ministro daguo!l"ra): 
- Quando eu ha pouco disse que me parecia 
que talvez fosse mais c•mvcnient\j modificar-se 
o modo da qualificação dos guar<!as nacionaes, 
podendo ser "ucarr~gatia della a junta que pelo 
proj~cto de lei da eleições está. incumbida da 
designação d.:>s votaut~s e eleitores, não rejeitei 
a base da qualifica~ão do~ guardas, estabele
cida na presentll lei ; não alterei em nad~ as 
con<!ições exigidas pnra ser guardns, lembrei 
unicamente outros funccionarios para a qualifi
cação. 

Já em outra occasiiio declarei, e agora repito, 
que o governo adopta as bases deste projecto. 
Permitta·me V. Ex. que eu faça uma muito 
breve digressão, e vem a ser: que talvez tambem 
conviesse que a apuração dos recrutas para o 
exercito fosse feita pela mesma junta qualificadora 
dos votantes e elegiveis, pc1is dest'arte di>'pensar
se-hião tantas juntas corno exigem os projecto~ da 
lei de eleições, .da lei da guarda nacional e da lei 
do recrutamento. 

Direi finijhnente que o governo deseja que 
continue a discussão de<:.te projecto, esperando 
que, antes de passar a terceira discussão, a illus
tre commissão especial se prestará á conferencia 
que já lhe fõra pedida, afim dd 11e propõrern ns 
modificações que por ventura possão ser julgadas 
convenientes. 

O Sa. F. PENNA :- .Apoiado. 
o Sr. Ferraz :- Eu desejá~a que a illustre 

commissão n~e désse algumas explicações sobre 
a m11teria deste artigo. 

Eu cr(Jio que a cúmrnis:~ão admittio a base da 
vitalicidade para fugir daqnelle inconv;,niente que 
resulta de um otlh:ial depois de ter commandado 
um corpo, mesmo um" divisão, uma legião, 
ver-se na necessidude de entrar novamente como 
simpl~s guarda na fileira para ::;P.r diri~ido por 
aqul!\lea que ha pouco tempo foriio aeus subor
diuados, e por consequencia teriio motivos mais 
ou menos para tirar uma vinganca ou f.1ltr.r 
áquelle respeito que por ventura lhes cabia. A 
t9r sido esta a base da vitnlicidade, eu pergun
tarei á nobre comrnissão ss o commandante 
superior não póde ficar sujeito ao mesmo incon
veniente, e com maior razão? A nobre cornmissão, 
o nobre rninistro da guerra, exige a remoção, 
remoção inteiramente necessaria para prevenir 
que esteja á testa de um corpo um individuo que 
por actos se tenha mostrado ínfenso á tranquilli
dade publica, que contra olla te111 conspirado ou 
posto :simplesmente obstaculos á marcha da 
administração. Eu admitto este principio, e é 
neste principio tambem que creio que a comrnissão 
quer que os commandantes supP.riorcs sejii<> de
mittidos ad nu!um do governu; mas a nobre 
com missão vê o esc:)lb!J que acabai de apontar, 
de ver-se um commaadante superior enfileirado 
com os soldados que ha pouco dirigia. Pelo pro
jacto se manda que sejào deroittidos ad libitum, e 
não se lhes dá destino algum. 

O Sa. SANTos BARRETO l ministro da guerra ) : 
-Isto não pôde ser : é lacuna do projecto ; 
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devem ficar com as suas patentes, embora sem 
exercício. 

O SR. FERRAZ : - Por isso e11 queria que a 
commissão al;.:uma medida ~present~sse nesta 
parte para evitar e~te grande mconver.1e.nte, por
que de certo qu<; mnguem quererá serv1r em um 
corpo para depois ir soffr~r _daquel\es que com· 
mandou, muitas vezes IDJur~as e dcestos, em 
consequencia de b f. m ter s~n-1do. 

Taruheo. a commissiio me fará favor de declarar 
qual a razão por que dá aos presidentes de 
provincia o d!reito de d~mittir os commandantes 
superiores, cuja nomeaçao pertence ao governo 
geral. 

O Sn. F. PENNA :- Não ba tal : não é esta a 
intelligencia. 

O SR. FEnRAZ :- Não devemos distinguir onde 
::1 lei não distingue. 

O Sn. F. P!!:NNA :-Lê a o artigo. 
O Sa. FERRAZ:- O artigo nà'J é claro, e a sua 

íntell 'ge. ncia é que os presidentes podem dispensar 
e dem1ttir como o governo geral. (L~ o artigo.) A' 
vista disto, póde haver duvid" sobre o que uisse '! 
E' bem claro. 

Perguntarei tambem porque d.;veráõ os majores 
e ajudantes, quando são 'C>fficiaes reformados, 
ficar sujeit•Js á demissão da administração uà 
libitum; e porque, estando elles nas 'llesmas 
circumstancias dos commandante,; dos corpos, 
não ficaráõ comprebendidos na mesma regra. 
Serã porque estes individues gosão do direito 
de serem dispensados da guarda nacional? Será 
por ventura porque têm suas patentes e gosão já 
de honras? 

O SR. F. PEN:SA :-E' uma das razões. 
O SR. FERBA.Z : - Mas niio vê a illustre com· 

missão qut:. estes indivíduos não são nomeados 
em consequencia de suas patentes como refor· 
mados, mas de sua capacidade e habilidade como 
cidadãos, e por consequcncia que devem ter os 
mesmos direitos que competem aos demais ci
dadãos? Qual o inconveniente disto? Nenhum. 
Eu acho tambem que fi respeito da demissão 
estabeleceu-se uma restricção que f!ào é necessaria. 
Exige-se a audiencia dos commandantes dos corp0s 
quando se trata da demissão dos commnndantes 
superiores, dos secretarias e 1os ajudanteR de 
ordens. 

O Sn. F. PENNA : - Oh ! dos · com mandantes 
superiores. 

O SR. FERRAZ ; - Sim. Pela leitura do artigo 
vê·se que assim é, mas fallemos mP.smo a respeito 
dos secretarias dos ajudantes de ordens: se o 
julga conveniente a demiss5o de um individuo 
destes, para que ouvir o chefe respectivo '1 A 
audiencia sempre se dá em regra ao que tem de 
soffrer a pena, a respeito do que é demiltido, ou 
que v~<i responder pelos seus actos, mas nunca 
a respeito de terceira pessoa. A commissiio podia 
talvez estatuir que devia ser dada a demissão 
sobre representação dos commandantes de corpos: 
isto era mai:< natural ; mas nem assim : qua•tdo 
c governo tivtr conhecimento da flllta de capa· 
cidade ou de· oulro qualquer lleft:ito de um ollicial 
desta ordem, deve ttr faculdade muitr, ampla 
para o demittir sem audiencia de ülguam. Se 
esta audiencia não é admittid.. a respeito de 
nenhum outro, corno é adrnittida a resptito dos 
commendantes dos corpos! De certo esta restricção 
não deve ser admittida. 

Eu quer1a tocar de leve sobre uma idéa que 
aqui appareceu; m:1s V. Ex. ainda agora lem· 
hro11 que era fóra de proposito : era sobre a 
nomeação dos officiaes. Eu entendia que logo 
que o Sr. ministro apresentou as idéas Jo mi
nisterio a respeito deste pouto, nós devíamos mais 

ou menos discutil-as e fazer sobre ellas algumas 
ob;ervações; porque o proj ecto, co !locado neste 
ponto depois do adiamento, deve ser considerado 
e examin >ido sobre as suas tres bases prin· 
cipads. 

O Sn. PRESIDENT~~:-Não s cl podem confuudir as 
mat~rias. 

O Sn. FERRAZ:-Sito, mMI como houve isto, 
eu qu eria lembrar alguma. cousa. Entr~t:\nto dire! 
de passilgem que não sei qual Sêrá o maior 
inconveniente. se o qu e resulta da eleição dos 
officiaes pelos guardas, se o ::jUe resulta dll 
nomeação pelo governo. N11 pratica encontri'io ·se 
de ambo,; os lados muitos inconvenientes . Se a 
elei.;ão tem produzido ma!e;,, trist,,s nomeações 
tau1bem têm sido feita:> pelo governo, e quando 
se trata dos postos pequenos , de officiaes de 
cowpa11bias, dada a vitalicidade, talvez a eleição 
fosse prefdrivel. A minlla opinião é mixta. Eu 
queria eleição em lista sextupla, e a escolha do 
governo d'entre os menciona..tos nesta lista., isto 
é não a respeito de l'fíiciaes superiores, mas dos 
de companhias. 

De passagllll! tambem dir'li que nõ.o posso por 
modo nenhum admittir a idéa do nobre deputado 
de Goyaz que dis~e qut' não queria que a guarda 
nacional seja popular. Eu quererei que ella seja 
eminentemente popular. (Apoiados.) 

o Sr. Fe>:reir~ Penna:-Pdo que acaba 
de dizer o honrado Sr. ministro da guerra, ficou 
a camara sciente de que o ~overno aceita as 
bases capitaes do proiecto, que, corno já se tem 
observado, consistem na qualificação dos guardas, 
no modo da nomeação dos officiae~ e na duração 
das patentes. S. Ex.. apenas observou que talvP.z 
conviesse mais que a qualificação fosse feita pelas 
mesmas juntas enc>~rregadas do alistamento dos 
cidadãos activos que devem votar nas eleições 
primarias ; mas esL:\ observação foi accldental, e 
·não me pareceu féita com a intenção de contra
riar positivamente o artigo relativo á qualificação, 
que já f<Ji approvado. A commissão julgou dever 
extinguir os conselhos 4e qualificação e os jurys 
de revista, creados pela lei de 18 de Agosto de 
1831, por ter reconhecido que, em geral, não 
póde ser por elles bem desempenhado o · trabalho 
do alistamento, e creou para este fim novos con· 
selhos compostos de officiaes da mesma guarda 
nacional, qui\ parecem os mais habilitados para 
um tal trabalho, deixando aos regulan•entos do 
governo o modo pratico e os detalhes do alista· 
mento. Assim, pois, ficará o governo com ba:s· 
tante liberdade de acção para ensai:lr diversos 
systemas, até que a experiencia mostre o que deve 
ser definitivamente estabelecido. 
R~coohecendo a •1ecessidade da perrnanencia 

dos postos, ponderou ao mesmo tempo o nobre 
ministro que será tod11via conveniente que o 
governo fique expressan;ente autorisado a remover 
do commando aquelles officiaes que dPsobedeca
rem ás suas ordens, ou por qualquer fórma em· 
baraçarem a ml\ rcha do serviço. s~ com a palavra 
- remover - quiz S. Ex. exprimir a idéa de 
simples suspensão ou dispensa do exercicio, 
como me p~rsuado (apoiacios}, e não a demissão 
do proprio poslo, ·a com mi~são e•t1\ de accordo. 
Não incluímos e~ta <iil'p;>lliçào no projo>cto, por 
já haver na lei do 18 d<l Agosto um artigo que 
não derogamo11, e que autorisa o governo e os 
presidentes d11 província a suspender qualquer 
offic1al contra quem haja queixa ou representl\çào 
depois de ouvil·o, doutrina esta que está de 
accor,Jo com as de outras leis concernentes a muitas 
outras classes de empregados. 

Se porém o governo entende que não é ainda 
efficaz esse artigo, e que é necessaria a autorisa· 
ção para que possa dispensar do exercício os 
commandantes dos corpos pelo simples motivo de 
!alta de confiança, conservando-lhe todavia as 
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suas patentes não duvidaremos accrescentar essa 
declaração, porque parece-nos uma idéa de ordem 
que póde influir para o mais regular andamento 
ílo serviço. 

O Sa. CAMPos M!iLL():-Em pouco tempo todo 
o mundo será official da guarda nacional. 

O Sa. F~>:RREIIl.A. PE:>NA.:- Assim poderia acon
tecer. se se determinas•lfl que suspenso ou exone
rado do exercício um commandante, fosse o posto 
confErido a outro; m!ls parece-me mais razoavel que, 
neste ca~o, seja cham·1do no com mando interino o 
major ou qualquer ofl:icial do corpo que ao gov~rno 
pareça ma;s idoneo, até que cessem os motivos da 
suspensão, ou seja legalmente processado o que 
se ach~r suspenso : e assim .já não haverá o 
grave inconvenitlnte de existirem muitos teaentes
coroneis em um só corpo. (Apoiado~ . ) 

A declaração feit'i pelo nobre ministt·o da guerra 
em favor do artigo parece-me uma razão mui 
forte para qu'.l elle seja mais facilmente approvado 
p ela camara ; mas por isso não devo subtrabir-me 
á obrigação d~ responder a algumas objecções 
qutl se lhe havião Ítlito · até o dia em que ficou 
adiada a discussão, e repetirei mesmo algunS! 
dos argumentos produzidos dEI uma e outra parte, 
para ~tue a camara, tendo·os bem presentes, 
decida s e elle deve ser approvado tal qual se 
acha redigido, ou com algumas das emendas que 
existem na mesa. 

Uma deltas e a do nobre deputado pela Para· 
byba, que Quer que os majores e ajudantes que 
já fôr~ rn officiaes reformados dc. exercito ou das 
exlinctas milícias com soldo sejão tambetn per· 
manentes ou vitalicios como os outros officiaes 
que pert~ncerem propriamente a guarda nacional. 
e n:iv amoviv~Jis, como dispõe o projecto. à 
doutrina de~ta emenda é tambem sustentada pelo 
nobre deputado da Bahia que acaba de tallar 
antes dd mirn ; mas eu jà tive occasiiio de expõr 
que a com missão estabeleceu essa differença porque 
entende: 1•, que 6Stando os 0.fficiaes de exBrcito, 
posto que reformados, e os das e:xtinctas milicias que 
que vencem soldo, sujeitos a tal ou qul\1 acçiio do 
governo, que os póde chamar a outros serviços, não 
convirá ç,mferir-lhes postos da guarda nacional de 
qae não seja licito desligai-os ; 2•, que sendo esses 
officiaes preferidos para instructores da mesma 
guarda nacional com vencimE\nto de ~ratificações, 
pôde mui tas v~z es exigir o serviço p•lbl:co quo scjiio 
muda<los de uns pura o•ttros corpos ; 3•, que 
podendo appar~cer a necessidade de removei-os 
em C•msequencia de desharmonia que reine entre 
elles e os commandantes dos corp:>s, pudecerá 
muitas ·vezes o serviço se o governo n:io estiver 
autorisado a dar e;;~a providencia, sendo aliá,; 
tão facíl ; 4•, fin :llmente, que a respeito delles 
não se põde dar já mais o inconveniente de ficarem 
reduzidos a condi~iio de simplas guardas, como 
aconteceria aos outros officiaes da guarda nacional 
sa não fossem vitalícios, porque em todo o ca~o 
conservão as suas patentes do P.Xercito. A unica 
objecção que ouvi contra a amovibilidaüe destes 
majores e ajudantes consiste em que será este 
um meio de ter o governo muito grande influencia 
sobre os corpos da guarda nacional; mas isto, 
em vez de ser um mal, parece me uma vantagem 
(apoiados), porque não sei como se possa negar 
ao governo a ingtlrencia que necessariamente deve 
ter na organisação, disciplma ~ direcção desta 
consideravel parte da forca pub\icll. (Apoiados.) 
Concluirei repetindo que não descubro na emenda 
r.-zão alguma de utilidade publica ; mas, quando 
tenha de ~;~er approvada, nem P•)r iss•.) fica;:á o 
prnjecto prejudicado em suas bases. 

Dous nobres deputados por S. Paulo insistirão 
muito na opinião de que se devtl dar a este artigo 
uma redticção tão clara que não seja possivel 
argumentar-se com a palavra- honras -, para 
dahi concluir-se qae os officiaes da guarda nacional 

estão sujeitos a julgamentos por tribunaes mi
mares, romo já se estendeu a respeito dos das 
c.:ttinctas milícias . Ora, eu já respondi a eotas 
observações, e o meu honrado amigo deputado 
por Goyaz acaba tambem de mostrar que a dis· 
posição do projecto é claríssima quando trata dos 
crimes comm ettidos em acto de s erviço da guarda 
n>\cional que dev em ser julgados pelos conselhos 
de disciplina, e dos outros crimes que devem ser 
processados pela~ autqridades civis. 

O SR ToBL\S dá um apnte que não ouvimos. 
O Sa. FERREIRA PEsNA: -Eu já notei que · essa 

questão suscitou-se, não tanto em consequoncia 
da lei de 18 de Agosto, que conservou as honras 
dos offieiaes das extinctas milícias, como da 
lei de 8 de Dazembro de 1841, que mandou 
julgar militarmente os militares envolvidos em 
certos crimes ; mas esta mesma lei foi já inter· 
pretada por uma resolução da camara. 

O SR. RoDRlGUES nos SA~os:-M<~is a inda não 
passou no senado. 

O SR. FERREIRA. PEl'<NA:-Sa ainda não pa!!sou, 
é ptovavel que passe, e talvez primeiro do que 
este projecto, não passaria s~ fosst! remettida no 
senado tal qual aqui se votou, porque em verdade 
continha um absurdo quando negava á palavra 
-militares-a sua verdadeira significação ; mas 
lembra-me que es!le defeito foi sanado quando 
discutimos a redacção, e assim é de esperar-se 
que a camara vitalicia se conforme com ella. 
Em todo o cas.> porém será desnecessaria qual· 
quer interp~etaçiio a re.spe ito dos officiaes d~ 
guarda naciOnal, de que · agora tratarmos, e ate 
me· parece impo;;sivel que haja quem entenda ã 

·vista deste projecto que elles devem ser julgados 
militarmente. a não se dar o caso de estar<Jm 
destacados e fazendo parte do exercito em e.ffe
ctivo serviço, porque então é manifesto que 
ficão tambem suj eitos aos regulamentos militares. 
(Apoiados.) Um dos nobre!l deputados que di~· 
cutirão este ponto pareceu querer reforçar a sua 
argumentação com a palavra- pr-erogativas -
mas tal palaYra não se acha no artigo, que 
concede aos officiaes da guarda nacional unica
mente as honras cie que goz~vão os das extinctas 
milícias. O que pois convém saber-se com toda 
a clareza é o qutl sejão ho <: ras militares, e eu 
já disse o que penso a este respeito de accordo 
com um homem muito ver~ado neste assumpto, 
que define como taes-as contineacias, guardas de 
pessoa, funera es, e tratamentos devidos ás pa
tentes, e graduações . (Apoiados.) A commissão 
sabe que além das honra~ gozavào os militares 
da pnmeira e segulida linha, em virtude da 
legislação antiga, dt~ certos privil~gios, liberdades, 
franquezas e isenções, que parecem ser causas 
distinctas entre si, entendctndo·se, v. g., como 
privilegio, o ser cadete o filho do official de certa 
graduação. 

O SR. R. nos SAN·ros:-Isso é honra e não 
privilegio. 

O SR. FERREIRA. PENNA :-Pois eu entendo que 
é privilegio, se~undo a mais exacta definição do 
tenne (apoiacios), assim como o de não estar 
sujeito á penhor.t por divida o pagem e o cavallo 
do miliciano, o de poder fazer procurações de s eu 
punho, por isenção o não serem obrigados a 
contribuir com fintao<, s erviços, e. emprestimos. para 
os conselhos, o niLo se lbe poderem tomar ca
vallos e outrll.; objectos para o serviço publico 
etc. etc. ; mas da nada disto tratou a commissiio, 
porque reconhece qu'l a maior parte desses pr~
vilegios e ise<~ções é incompativel com a consti
tuição (apoiaà11s), e que não seria possível 
applical-os hoje â guarda nacional. Eu não 
duvidaria talvez concorrer com o JJleU voto para 
que aos filhos dos officiaes superiores da guard• 
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nacional se désse, como aos das extinctas milícias, 
o privilegio de cadetes corou um incentivo para 
que muitos homens estabelecidos e que se recusãv 
ao· ser'"iço se prestassem de bom grado ; mas em 
vcrd&de o artigo que se discute niio póde ter tão 

.... am pl<1 intelli;.:encia, e eu Iiào sei se seria uem 
aceita esta idéa, qulindo ha muita gente que 
entende que me.smo para os officiaes do exercito 
não deve substituir tal privilegio. 

A outra emenda tem por fim declarar que aos 
ofiiciaes da guarda uacional ficão competindo não 
as honras das exlinctas milicie.s, como diz o 
projecto e sim as de que gozão os officiaes do 
exercito, mas isto é propriamente uma questão de 
nome. e tanto importa que se approve o artigo 
como a emenda, porque não ba ddi<Jrença alguma 
real entre essas honras como diz nos ~oeguintes 
termos o mesmo escriptor militar {o ~eneral Cunba 
Mattos), de quem já. fi;,; menção:-Os milicianos 
têm as mestna.s honras funebre~, e durante a vida, 
\lU€ se fazem á tropa de primeira linha. -Em 
Portugal foi assim exprassameate determinado p<llO 
regulamento destas tropas dt~ 20 de Dezembro 
de 1808, mas no Brazil f,zem·se-lha as honras 
pttlo principio de gozarem os milicianos as mesmas 
preeminend"s do tropa de primeira. linha. 

O nobre d~putado por S. Paulo, actual pre
sidente das A.lagôas, füi o primeiro que considerou 
este projecto pelo lado político, e eu muito 
estimei que elle o fizesse, ~entindo ao mesmo tempo 
que não se t~nhào igualmente empenhaJo no 
debate os honrados mernbros, que formavão 
outr'ora a opposição, e que ainda bojll discordão 
da maioria da camara em- muitas vota.;õe~, porque, 
embora tenha a commissão feito quanto .está Ja 
sua parte para apresentar um trabalho digno de 
approvaçào, é a primeira a reconhecer que tem 
ainda tnuitos defeitos, e avaliando a gravidade 

O nobre deputado, mostrando·se admirado de 
que a maioria que apoia o govet"no approve cnm 
t•\nta ft~.cilidade este projecto, em que elle descobre 
muitos defeitos e perigos , observou que isto 
talvez proeeõa ds persuasão em que está a mesma 
maioria de que a lei terá de ser exe.:ntada por 
uma administração do seu partido político, e que 
diversa seria a sua vütação se ella previ~~e n 
proxima subida de um rnini,terio do lado con· 
trario. Ora, se esta ob>er11açào póde ser de algum 
modo applicada á maioria da camsra, ·ella cabe 
muito mais pat•licularmente á commissão que 
confeccionou o projecto, e por isso devo declarr.r 
forrnalmenLe que a não admitto. e que o nobre 
df\putado interpretou muito mal as nossas inten· 
c;ões (apoiados), pois que desejando unicamente 
de~cobrir os melhores meios de organisar a guarda 
nacionsl, e fazendo r.bstracções de quaesquer con
veniencia! p.:>liticas do momento, nó~ eatendarr.os 
que niio devíamos apresentar uma lei de confiança 
propriamente dita, ou que só conviesse 11os inte· 
resses de um ou de outro partido. (A poia:los.) O 
ministerio de .2 àe Fevereiro honrou-me com a sua 
e~colha para um t>mprego de conlhnçe., a que eu 
procurei corresponder quanto esteve de minha 
parte ; o actual continúa a fazer-me a mesma 
bonra, e eu tenho muitas razões para prestar-lhe 
o meu fraco apoio, mas devo declarar com toda a 
franquezl\ que nem confeccionei este projecto ecu 
18-!5, n~.m o s11stento hoje por obsequio particular 
au.s nobres ministros. {Apoiados.) Desejo sincera
mente ir de acconlo .::om '' governo em tudo quanto 
fôr possível, entendo que não devemos pre:.;cindir 
do concurso de suas luzes e informações, até · por· 
que reconheço que o honrado ministro da guerra 
actual acha· se summameote habilitado por uma 
pratica escbrecida e p~lo profundo conhecimento 
das materias da sua vrofissão, para aperfeiçoar a 
lei da guarda nacional {cqJoiados) ; mas no meio 
de todas esta;; considerações létnbra ·me sempre 
que essn lei deve ser permanente {apoiados), e 
que convém sobretudo org~nisnl·a de modo que 
possa ser executada com utilidade publica por 
qualquer administração regular (apoiados), seja 
desta ou daquella opinião política:. (Apoiados.) 

e a importanci3 da materia, deseja que todas 
as opiniões se mnnif~stem, que t•Jdos os lados 
da camara concúrrão para a conf~cção de uma 
lei que não interessa a este ou âquelle partido 
politico, mas a todo o paiz om geral. (Apoiados.) 
Começou o nobre deput~<do por notar que uma lei 
desta ordem se fosse discutin1tc e votando com tanta 
precipitação, e sem que se ouvisse a opinião do go· 
verno; mns eu tenho de observar ao nobre deputado 
que o projecto 6 conhecido d'lsde Agosto de 18-!;j, 
e quo procurando eu Raber entiio a o,.,iniiio de 
al~~;uns dos nobres mi,.i,;tros e de outras pessoas 
que mais potliii.o contribuir para a sua approvação 
ou rejeiçilo, fiquei ~er~uadido de que elle era bem 
aceito, no m~nos nas suas bases. CApoiados.) E' 
verdade qu.~ não tive occasião de enlrar em uma 
discussão tão minuciosa como ag0ra, n<lm se devi<! 
exigir, porque seria impussivel que a cummiss:1o 
estivesse de accordo com todos e cada um dos 
ministros a respeito dll certos detalhes que só 
podem ser b~m apreciados !lO debate, á vista das 
objecções que cad11 (•rador apresenta (apoiados); 
mas a commissiio fez quanto esteve de sua parte 
para conformar.se o 111ais possível com as optniões 
do minislerio e da maioria da camara. D~mnis, 
o projecto appareceu impres.:;o no J Ol·na~ do Com· 
m~1·c•o a tempo de s~r ltJo em todas as províncias 
{apoiados), A tanto que a nssembléa de Mü1ns 
Geraes t.lirigio au corpo legislutivu uma represen · 
tação pedindo quo o conve1lesse em l<:i, por 
parecer·lhe b.-m accomuwtlaJ,_, ús circumstaucias o 
uecessida<les do pniz, e DL> principi,; da lli~:~cussão 
CU fui O primeir\1 1\ re(IU~rer que Í•J»S"m CI>O\'Í• 
dados os nobres ministros da ju5tiça. e lla gu .rnt, 
que de facto cumpar~ci:riio por mais de uma vez. 
Parece· me, pois, que m\o tem todo o !und:unento 
a observaçli.o do nobre tlt:putado , porque vê-se 
que muito tempo tem havido para. quo cada um 
meditasse sobre a lrl<lteria, e que a commi .. <são 
nem procedeu A revelia do governo, nem guiou-se 
sóménte pelas opiniões individuaes dos seus 
membros. 

E' verdtlde que o!U vejo senlpre npr~~oa.da essa 
tlleoria d<l conti~nçs, mas confesso que aind!l Ol1o 
1\ pud~ comprell~:nder como muita . gente cnmpre
hBnt.!e: não a t9.charei de ridiwla porque observo 
que ella é sustentada por muitas pessoas que lllC 
WPrecem p3rticular considel'açào e respeitu, mas 
11ào a considero tiio aa,pla, nem entendo que della 
se po~sa faz;er um uso frequente. (Apoiado$.) As 
leis chamadas de canfiun~a devem, se~undo .:~ meu 
modo de pensar, ser tiio raras como os neg~cios 
urg.,ntes, ta.~s quaes os define o nosso regimento 
(al•Oiltdosj; clle diz que urgente só se deve entender 
aquelle negocio cujo resultado se tornaria nullo e 
de nenhum effeitc ca.,o se não tratasse na mesma 
se~são, e assim tambem só deve considerar-se 
como lei de c.-. nfiança aquella que não puder ser 
executada senão pelo mesmo miuisterio que a 
pedir ott que úXistir no momento em que fõr votada. 
\Apoiados.) 

Quando occorre, v. g., uma revo !ta, como a 
qul\ houve n~sta capital em 14 de Julho de 1831 ; 
quand•> um ruini:;tro se aprtJsenta ptraute as 
camaras a pedir medidas extravrdinarias para 
sulfoc11l·a naqu•)llo mesmo n1omento, concebo 
muitú bem qu•; ~e lho conce•lâo ou deueguem 
cooforuu~ a confilluça ou desconfiança que elle in~
pim, mas ui7.or·S~ qu11 se d"-:11 vul,,r por attençào 
ao ministerJO, •lU por f.Spirit•J ue confiança uma 
lt!i d~ orçamento cuj:t ~:xecuçào ha de com~::çar 
depois de pas~ados 18 nu:zes, ;;u uma lei da 
guarda nacional, que deve ter todos os caracteres 
da permane::~ci11, o que eu não posso entendtr 
quando observo a ra11idez com que entre nós se 
succedem os ministerios. (Apoiados, muito bem.} 

8e na questão actual nós somos diligidos pela 
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Mnfian~a. ella r~!dUz-se unicamente á esperança 
que temos não de que seja invariavel a politica 
dominante~ mas que quaesquer cidadãos que 
houverc.m de hzer parte dos futuros gabinetes, 
sejiio assnz honestos e zelosos de sua propr~a 
reputação para execut~rem esta_ lei com prudenc~a 
e lealdade, como o ex1gem os Interesses do pa1z 
{apoiadc>s.) Se o contrario acontecer, se de pro· 
posição se fizer uma má escolha de officiaes, se 
se infringirem acintosamente as disposições da 
lei, recahirá a culpa sobre os uxecutores, mas 
nem por isso deveremos arrepender-nos de a 
haver feito pela maneira conveniente aos inte· 
resses geraes do p11iz, porque é esse o nosso 
primeiro dever. (Apoiados._) 
• O nobre deputado por S. Paulo descobre gra
víssimos inconvenientes na vitaliciàade dos postos, 
e receio que ASsim se venha a levantar no paiz 
uma enorme massa de homens indepent\entes em 
suas posições officlaes, que façr- rlecidida opposiçiio 
a qualquer governo que -lhes uesagrade, e emba· 
race mesmo R marcha da administração ; mas 
parece-me que o nobre deputado assim discorre, 
porque con~idera a instituição da guarda na
cional debaixo das relações políticas sõmente, o 
que não fez a commissão. Qual é a opposição 
que tanto r.eceia o nobre deputado 7 Será a que 
os officiaes podem fazer em acto de serviço, 
desobudecendo ás ordens do governo ou não 
eomprindo quaesquer deveres inherentes aos 11eua 
postos ? Para estes cas:Js estabelece o projecto 
medidas eflica:r:es, por meio d:ls quaes poder-se-ha 
f ,tzer eftectiva a responsabilidade dos delinquen· 
tes ; mas o nobre deputadG parece referir-se 
mais pArticularmente áquella opposição que os 
officiaes podem fazer ao governo em e!P.ições, e 
outros negoeios meramente políticos, pois que 
essa tem sido quasi sempre a unica causa das 
mudanças que se operão no pessoal da guarda 
nacional (apoiadO$) ; mas se nestas circumstan· 
cias elles procedem não como officiaes, mas como 
simp!P.S cidadãos, se a sua opposição limitll·Se 
a manifestar opiniões contrarias á política do 
g·1verno, se nist() niio commettem acto algum 
que os sujeite a processo, parece-m.l) que não 
s~rá possível, nem me.-mo conv~nlente prival·os 
d~~;se direito de que gozão todos os outros 
c · d~diioR. (Apoiados . ) Se a lei tentassP. filzêl·o 
tornar-se·hia instrumento de oppressito nas mãos 
do partido dominante, e por isso empenhou-se 
a commis~ilo em confeccionai-a de modo quP. a 
gn~rda nacional não continue a ser nnicnmente 
eon~i•lerads como um elemento po\itlco, e que se 
puupe a todos o~ governos a triste necessidade 
d~ssas inversões geraes, que por vezes temo>~ 
observado n\l imperio {apoiados), e que tão 
p.Jderosnmente concorrem para esse estado de 
trritação e rancorosa inimizade em qu~ se con
servão os partidos. (Apoiados. l 

0d receios do nobre deputado tambem nascem 
em grande parte da persuasão em que elle está 
dll que o ministerio que h ollvPr de começar a 
execução desta lei ter&. a vantagem de preencber 
todos os postos com creaturas do seu partido, 
e de preparar al>sim gravíssimos embaraços a 
seu>! adversarios que houverem de subir ao 
poder ; m'ls eu não nutro iguaes rece10s, porque 
além de estar persuadido que nenhum ministerio 
haverá que queira e possa escolbP.r exclusiva
mente em todo o imperio tantos indivíduos de 
uma ~6 opinião política, tendo essa escolha de 
passar por tantos tr :1mites e fclrmalldades, tão 
morosa deve ser a execu,.iio da lei em todo o 
imperio, que difficilmente poderá uma só admi· 
nistração concluil -a. 

guarda nacional, como se observa a respeito dos 
magistrados, dos parochos e de outras classes 
de empregados vitalícios, que não se pôde di2:er 
que pertenção exclusil'"amente ao partido domi· 
nante. (Apoiados.) E~le resultado que alguem 
poderá julgar mão parece-me vantajoso á ordem 
publica e ao imperio em geral, porque tende a 
evitar o domínio exclusivo de um só pattldo, e 
contribuírA muito para que prevaleção as idéas 
de n1oderação e de concordia que com muito 
praz<!r tenho visto proclamadas nestes ullímos 
tempos. {Apoiados.) 

Tambem pareceu ao nobre deputado que a 
commissão procedia com pouca prudencia e segu
rauça nesta discussão, por níio saber, nem p>df!r 
inf.:lrmar á Mmlira a quanto monta o numero 
total dos offieiaes da guarda nacional em todo 
o imperto. E' verdude que a commissão .niio teve 
presente esso numero, nem seria facil conbAcel-o, 
porque elle varia segundo a qualificação annual 
e a organisação que se dê. A força de c&da locali
dade : em Minas P.xistiiio em certa época 8,000 a 
8,200 officiaes, mas hoje não posso dizer QUE~ 
alterações Lêm havido, porque faltão -nos escla· 
recimentos exactos desta e de outras províncias, 
mas tambem não tratei de obtel os porquo não 
me pareceu que fossem necessarios. Seja qual 
fór o numero dos officiaes em actual serviço isso 
nada influe na votação do projecto, porque as 
duas disposiçõ~s serão applicaveis a todos elles e 
at~ se estabelecem novas bases para a qual ificação 
e organisnção dos corpos, de maneira que esse 
numero póde vir a ficar muito alterado. 

Disse ~ nobre deputado que a co•11missão fazendo 
vitalícios os postos, não attendeu á sorte de 
innumeraveís cidadãos que assim ficiio sujeitos 
ao eterno commando dos officiaes ; mas, senhores, 
que grandes VfXames serão esses que se poderãõ 
praticar em acto de serviço, quando a lPi define 
todas as obrigações e deveres de cada praça da 
guarda nacional, e estabelece varlos recursos em 
favor de quem se s~ntir aggravado 'f Por serem 
vitalícios os ofllclaes tornar-se-hão absolutos em 
&Ua jurisdicção 'I Estando elles tambem sujeitos 
às penas de reprebensões, suspensões e demissão 
por sentença, nadn disto serà bastante para 
cohibir seus excessos 'i Poderá sim haver um ou 
outro que abuse, como acontece e:n todas ns 
classes, mM a lei dá meios para punir-se o 
abu~o; e se fOrmos a argumeu·tar desta maneira, 
imaginando aempre o peior poRsivel. mllluues de 
TiolenclaK e abuso~ se podem tambem apCintar 
que silo commettidos pc>r officiaes amovlvell e 
escolhidos no momento para certoR fina. bem 
estranhos ao verdadeiro serviço da guarda na· 
clonal. 

Assim poderá. o \}artidoque subir aop~der empre
gar de preferencia aos seus amigos políticos; mas o 
contrario o f a rã tam bem por sua vez; q u ai quer delles 
terã sempre muitas vagas a preencher, e t:m ultimG 
resultado terão todos sua parte de infiuencia na 

O nobre deputado tamb~m eonvi<iou 1\ com
missão a que lesse o relatorio do presidente dl\ 
Bahia, porque ahi veria uma circumetanciad>t. 
exposição de todos os inconnnillntes que têm 
trazido a vitalicidade dos postos da guarda na
cional. Não duvido que n:ts províncias tenbãc> 
aido prejudiciaes os se11s resultado,., mas isto 
não é bastante para rejeitar-se o artigo, porque 
as leis provinciaes não podião ter estabelecidG 
tantj)S racursos como este projecto ; não podiào 
dar honras nos offíciaes parll ser\'lrem com maior 
s11.tisfação, não podiii.u dar meios para fazerem ·ll•1 
effdctivas as penas, porque não calda na alçad:l 
das assembléas regular o processo camo agora 
se fgz, d eterminando-ae que as sentenças dos 
con9elhos de disciplina fiquem dependentes de 
confirmação do con•~lhG supremo militar. Do~.das 
porém estas proviJencias, é bem natural que o 
effeito da lei geral seja muito mais proficuo do 
que tem sido o das provinciaes. (Apoiados.) 

C·Jncluio o nobre deputado o seu discurso exi· 
gindo que a commissão examinatsse de novo se 
entre o arbítrio da nomeação e demissão e a vita
licldade dos postos oão haveria um mejo termo, 

TOMO U 85 
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e eu d&claro quo, meditando muit;) sobre este 
ponto, não descubro uma providencia que me 
pareça preferível ao que sa ach ·• estab.;cHo n.J 
projecto. Poder-se-hia deterr::inar que os offi.ciaes 
durasstlm 4, ô ou 8 annos, mas penso que hto 
teria todos os incon qenientes que o nobre deputado 
eux.~rga. na vitalicidade, e neuhuma du suas van
tagen~. O official que quizesse comportar-se mal 
ou f~~ozer essa opposiçào que tant<> receia o nobre 
deputado, tc;ria tanta liberdade para isso durante 
o prazo de sua serventia como se fosse vitalicio, 
e entretanto ticariã.o prejudicadas as disposições 
do prcjecto no que diz respeito aos accesSOll e 
reformas, continuando em summa essa reaccão 
filha do arbítrio sobre a nomeação e demissão dos 
officiaes, que tanto desejamos evitar. 

Quanto á nP.cessidade que tambem lembrou o 
nobre deputado, de dar·se destino ás classes de 
cidadãos que por falta de renda e de outras 
qualidades não puderem ser alistados na guarda 
nacional, eu tambem a reconheço; mas puece
me que quando se decida que este objectt> não é 
da competencia das assembléas provinciaes, nada 
impede que dell11 tratemo,; em outros projectos. 
Parece· me até mais regular que votemos primeira· 
mente a lei da guarda nacional, para legislarmos 
depois sobre os individuas que devem ser dest.i· 
nad~>S para o serviço policial das proviocias e 
para o do exercito, como por voze:1 tem lembrado 
o nobr~ ministro da guerra. 

O nobre deputado pela Bahia que hoje fallou em 
ultimo lugar offereceu algumas objecções que re
ferem-se maio~ á redacçào do q11e á do11trina do 
artigo. 

Quanto á differença que a commissão estabelece 
a rtlspeito dos majt)res e ajndautes que perten· 
cerem ao exercito, já expnz as razÕe$ em que se 
fundou. Qua11do o artigo trata de demissão de 
taes officlaes, assim como da dos commandantes 
superiores não quer dizer q11e esLes possào ser 
t!lrr.bem demittidos pelos pr6sidentes, porqu" a 
commisoào entende que esssa attribukão só pó.Je 
competir no governo imperial que os nornêa. 
T~mbcm nii.o se deve entender que o artigo exige 
que para a demil!slio de um eommandante superior 
aejão ouvidos os chefes dos corpo:i que lhe estão 
õubordinados, porque isto seria absurdo ll contrario 
a t•Jtla a disciplina. A audiencia dos chb[I)S exige
se paru a demissão dos majores e ajudantes, o 
niio pura a tio cc.mmandante '!uperior, que não tem 
ehe[<l na guarda nacional. S-l pois o artigo etHá 
obscuro. é por mero def~ ito dA red>\cçii.o, que 
facilment'l pnder-se·ha corrigir. Tamb,;m d1sstJ o 
nobre deputado que as mest~~as r~tzões pelas quaos 
se tornu"?ào vita!ieios os oiliciaes da guarda na
cionlll devião militar &m favor dos com mandantes 
superiores, mas a commissào entendeu que não 
podendo este posto deixar de ser de confiança do 
governo era de necessidade fttzel ·os amoviveis, 
e não determinou que ainda depoi~ de exonerados 
do exercício conservassem as snas patentes e 
honras, porque receiou que assim viesse a La ver 
um grande numero de pessoas collocadas parti 
sempre em tão elevada posição, sem terem talve?. 
prestado serviço algum para merecerem ~ssa 
graça. 

Haverá na verdade o inconveniente de pod<Jr 
ser reduzido á condição de simples guarda um 
homem que já tonha occupado o posto de com
mandantt~ superior, mas esse mesu1o desapparecerá 
se o governo tendo em vistas procurar escolher 
homens que por sua idade, patentes. condecoraçõP.s, 
e P.o~ liU~~squer outros tlt~los occupem já uma 
pos1çao dJstmcta que os Isente do serviço de 
simples guarda, e isto não m~ parece impossível 
Dem mesmo muito difficil. ' 

Por estas razões continúo a votar a favor do 
artigo, não duvidando otrerecer na terceira dia· 
llllllil\0 aquellas aherações ou retoques de que 

ain·ta possa carecer o projecto, como lembrou o 
honrado Sr. ministro da guerra. 

o Sr. Oain.pus Mello: -Eu quero só dizer 
poucas palavras em abono da opim&.o por mim 
emittida na outra occ:\süio em que fallei sobre 
est'l ma teria. Conh~ço 'toda a gravidade dttlla, e 
se pol' ventura não fóra a~sim, certamente eu não 
tomaria parte 1111 discussão. 

r~· muito difficíl, ~r. presidente, fixar verdadei
rllmente os princípios em que a guarda nacional 
d~ve ser coustituida e organisada, em attenção a 
difliculdades todas peculiares do uosso paiz. 

Sr. presidente, eu pedi esclarecimentos ao gú
verno ácetca deste objecto, porque ia-se votando 
materia tão complicada ~;em que até esse momento 
tivesst~mos d!l parte do governo um conhecimento 
de sua opinião a este respeito. Em um objecto 
tão transcendente entendia eu de absoluta necessi· 
dade ouvirmos o pensar do governo. Foi por isso 
que concorri d.:. algum modo para ficar a discussão 
interrompida, como de f>~cto ficou, com bem pezar 
de alguns nobres deputados. 

Sr. presidente, esta lei, na11 circumstancills 
especiaes do nosso plliz, acho •nuito difficil de ser 
bem organist1dl\: esta difficuldade parece-me tanto 
maior quanto nós queremos fazer mistura de certas 
idéas do passado com cert11s idéas do presente: 
nós =1ueremos misturar instituições velhas com 
instituiçõe; novas ; e deste consorcio não póde 
resultar senão talvez alguma cousa disf,l rme. 
Qu11remos nós guarda nacional? Não queremos 
guarda nacional ? Mas então, senhores, fallemos 
com franqueza ; se não queremos, ou não podemos 
querel-a, restabeleçamos então, como quer o nobre 
dep_utado d~s. Alagóas, as antigas mllicias, porque 
as.s~~ fica mu1tú melhor: restabeleçamos as antigas 
mlhcla:!, mas estabelecermos a guarda nacional 
::om este nome pomposo de guarda nacional para 
d.,(e:;a da liberdade e inte~ridade do imperio, e 
não sei que mais, entretanto que falseamos todos 
estes principias na pratica, é no meu entender 
uma desformidade. Mas emlim as nossas circum· 
stancias são taes, que quem sabe se t.odas estas 
co usas são precisas ? Eu, Sr. presidente, ainda 
mtJ afasto tanto mais disto, quanto vejo que este 
proj~cto, ~amo bem decl>lrou o nobre deputado de 
G<)yaz, nuo é na parte que ora discutimos senão 
uma cópia do projecto aqui apresentado em outro 
terupo, creio que pelo !::)r. Paulino José Soares. 
Ora, P.ste artigo P.rK en tão muito bom, tratava·se 
da estabeltlct~r a vi lalicidade dos officiaes, porque 
era. t:>so o complemeuto de um grande pensamento 
pollhco, de um sy.,tema completo de centralisaçào 
a~sol~t~·- orga':Ji~aodo - se o paiz de modo que urna 
so opm1ao polütca pudt>Sbe por muito tempo nelle 
pe~n~~necer. Se eu fóra então partitlario dessa 
opmtao,, hav.ta d_e sustentar o artigo com calor, 
embora JtÍ hoje ual) possa mais ser o c1.1mplemento 
de um systema de política que seus a utores sust<m
táràú com muita pertinacia e bastante habilidade 
Eu_ vejo b~m que os Sr~. deputados que susten: 
tára •J entao, e sustentao agora 11 vitalic1dade 
dos postos, uào mol'trào senão uma coherencia 
muito louvavel em seus principias. M>\S o mesmo 
não direi d_aquelles que nessa quadra combaterão 
taes ~~utru~:as e tal systema e propugnarão por 
pnoclp108_ d1ametralmeute oppostos. Estes, crei" 
eu que na.o podem coocorrer para que se invõrta 
por semelhante modo a instituição da guarda 
nacional. 11;[as, Sr. p~esidente, queremo~ nós a 
gu~rda nac1onal org>lutsada de maneira que não 
VApmos. em _cada provmcH\ estar ella sujeita a 
urna l,;gJ•.la"ao espec1al? Queremos nós ter as 
anligas milícias? 

O Sa. D. MA..~o~;L:-Q11em déra I 
.o Ss. CAMPOS MELLO: ....,o que é que queremos ? 

E1~ o que cumpre examio11r; eis o que cllmpre 
declarar com franqueza. 

Eu pedi a opinião do Sr. ministro da guerra 
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nesta parte, e elle deu-a completa, isto é, que o 
governo entende que o principio da vitalio!idade 
dos postos deve passar na lei com a modificaçiio 
da remoção dos commandant~;~ dos corpos. Mas, 
Sr. presidente, eu nno comp1·ehendo bem o que 
quer . verdRdeiramente dizer esta remoção dos 
postos. O commandante de um corp:> qualquer 
collocl\do em um ponto obra mal, por exemplo, 
tnrna-se insubordinado, e o governo por conse
quencia o remove, ma!! para onde 1 

UM Sn. DEPUTADO:-Suspende-o do exercício. 
O Sn.. OAlliPOS M•:LLO:-Então a remoção quer 

dizer suspensão 'l Mns o govet·no n:io nomêa outro 
em· seu lugar: uão pódtt; chama o imrnediato ; 
mas supponbamos, o que Á mui to possível, que os 
mais . officiaes parti! hão as idéas do seu comman· 
dante e são tambem suspensos; a quem se cha· 
mará para commandar ? Ao 8argAnto? Aos cabos 
sen1 duvida, p(>rque são os immediatos? Mas como 
então ficaràõ estes corpo!!? Terão estes sargentos, 
estes cabos a precisa capacidade? E não são elles 
creaturas do commandaute suspE>nso que os tinha 
nomeado? Que confiança mereceráõ do governo 
estes impro\1ísados officiaes em momentos de agi
tação ou de perigo ? Eu otlereço estas considerações 
á illustre commissão. 

O Sa. FERREinA PENNA:-Não percebi bem, 
repita a hypothese. 

O Sa. CAMPos MELLO:-Eu repito a hypothese; 
e peço-lhe que a attenda. Ha desobediencia, 
insubordinação, ou o que quer que seja da parte 
do commandante e mais officiaes de um corpo; 
o governo os suspende: pergunto, a quem ha de 
chamar para supprir a falta destE:s offieiaes ? Ha 
de ser os sargentos, os cabos: mas estes terão 
a necessaria capacidade? Sendo, ~')mo sito, erea
turas do commandante suspenso, que mais .:edo 
ou mais tarde ha de voltar a seu lugar, que 
confiança póde nelles ter o governo ? 

O Sn. FERREIII.A PENNA·-Esta hypotbese nunca 
se dará. 

O Sa. CAMPos MELLO :-Nunca se dará I E 
porque não ? O que ha de mafs possiv9l f Ora, 
n'um moment.J de crise, como se acbará o governo'/ 
Senhores, :~ós nãc estamos em estado normal. 

UM Sa. DEPtl'TA.Do:-E' para sahlrmo>1 desse mão 
eatado que queremcs esta lei. 

O SR. CAMPos MELt.o:-Não é por este modo 
que eahíremos: em nosso paiz o que mais con
corre, em mlnba opinião, para o seu estado 
anormal é sem duvida a falta de estabilidade dos 
nossos ministerios: é Isto uma grande calamUade: 
aj:lp&rP.ce hoje um gabinete, é logo fortemente 
accusado ; se anoitece, dizem que não amanhece, 
e se amanhece dizem que não anoitece ; e porque 
ainda não e conhecido, não tem amigos nem 
clientella, não póde inspirar confiança, firmar uma 
C>pimão e impõr aos partidos. Se porém consegue 
durar algum tempo, sa chP.ga por seus actos a 
merecer confiança, quando todos cuidiio que elle 
está forte com o apoio da corOa, da grande 
maioria das camaras e do paiz, eis que de repente 
ergue-sol uma têa de aranha que euvolve o mi
nisterio e dá com elle por tnrra quando menos se 
esperava I O que resulta? Fa!La de estabilidaJe 
em toda a parte: resulta mais que os partidtJS 
que vão debaixo não se accommodão e lanção 
mão de todos os meioQ licitoa ou não para tor
narem ao poder. Veja-se a luta que por abi Vlli 
por algumas provincias, qual é a causa? Veja se 
como oa que são demitLidoa respondem á autori
dade que os demittio: porque ? Certamente porque 
esperào que no dia seguinte vdtarAõ aos seus 
lugares. Ora. se desgraçadamente tal tem sido 
nosso estado, organisai agora a guarda nacional, 
dando a Vitalícidade dos postos a infiuencias qlle 
pertenção & uma só cOr política ; considerai uma 

de nossas províncias do norte onde ba tanta 
agitação e intolerancia ; pensa-se por ventura que 
que as influencias excluídas hão d~ se accommodar? 
Por outro lado, supponde que se accommodão, 
mas . que uova opinião sobe ao poder; não se 
vê os embaraços com que terá de lutar o novo 
govP-rno? 

O Sa. F&RREIRA PENNA.:-Põde suspendel-os e 
mandar processar. 

O Sa. CAMPOS :M.to:LI.o:-Mas ~e não perdem os 
postos, se a elles Vt1ltaráõ no dia seguinte,. de 
que serve a suspensão? Para os irritar mais. E 
se hoje algun>< empregados, dos que podem Sllr 
demitlidos, re$pontlem com a maior imwlilncia 
contando corn a instabilidade de noss~s causas, 
o que não haverà então com esl<as r~moções uu 
s•1spensõ~<s? O nobre deputado que é prestdente 
de província e que é homem pratico, quiz E>ra eu 
que depois de organisado este systema de guardas 
naciouaes fosse administrar alguma província P.m 
que tivesse havido agitação ou desordem ; o qne 
havia de fazer tendo contra si toda a officialidatle 
e por conseguinto todos os corpos da guarda 
nacional ? Suspendia e ma:tdava proce;;sar' mas 
quem t\nba-os. de processar? 0s meRmos ofiiciaea 
que partilhào as mesmas idéas I Realmente não 
comprebendo estas cousas. 

Diz-se que não d11vemos olhar para as circum
stancias do paiz quando se trata de dar-lhe uma 
organi!!açào geral. 

O Sa. FERREIRA PENNA.:-Eu não disse isso. 
O Sa. CA:MPOS MELLO:-Um nobre deputado o 

disse na casa sustentando a vitalicidade. Eu 
declaro que entendo o contrario. Pergunto, em 
que difficuldl\dea se não vê o governo de Pernam
buco, da Bahia, do Maranhão, de Cuiabá, etc., 
lutando com parthlos tão exagerados, 1 utando 
mesmo com poderosas infiuencias que não podem 
subjugar? 

Nilo estl\ nos sertões da Bahia o Milltiio Armado 
com 200 ou 400 homens? O que tem feito o 
outro Militiio no Mar>1nbão ? Não reunlo elle 200 
homens na Chapada? Não desacatou a autoridade'! 
Não expellio dahi os destacamentos de linha ? E 
o que aucceden-lhe? E neste e.;tado todo anormal 
como ha de o governo execut<lr esta lei f Gomo 
h• de o governo· coofiar a vltalicldade de postos 
a indiv~duos tão compromettidos em nossas lutas, 
ou como perseguidos, ou como pcrsqguidores f Se 
o palz estivesse em seu estado normal, se não 
houvessem tantos odios, tantos rancores, tantas 
perseguições, não me a:filigiría por certo uma tal 
In novação. 

U!4 SR. DEP"OTADO:-Tudo está em paz. 
O SR. CAMPos MELt.o:-Eu ouvi ha poucos dias 

dizer-se que Militào no Maranhão tinha accommet
tido um destacamento com 200 homens. 

O SR. JA.NSEN no PAQ0:-0 Maranhão está todo 
em paz. 

O Sa. CudPOS MELLI>:- O Maranhão está em 
plena paz, não duvido: poré~ ~ilitão accommetteu 
esse dt>&t.acamento, é infiuencta do lugar; e tem 
elle sido punido? N!io. Onde estl\ elle ? O que 
se lhe tem feito 1 E então como é que se póde 
dizer quo no Maranhão não ha nada, se attentados 
de>tes passão desapercebidos? E se isto é talvez 
porque eese hl)mem é intluencla do lugar, a 
quem é que o governo ba de nomear para offi· 
ciaes na Chapada ? Ha de nGmear gente do Militão! 
Seria isso polit.ico" justo? H.a de dal" a vit.\hci
dade aos seus advetsarios 'l Mas Militão o con· 
sentirá Eem novas desordens ou alguns assassina
tos ? E quando o paiz se acha realmente neste 
estado é que vamos dar vitalicidade a tão grande 
numero de empregados publicas? Quantos são 
elles ! Só em Minas diz o nobre deputado que 
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andão por 3,000. Ora, demos que em outras 
províncias baja 1,500; aqui temos em todo o 
Brazil 25 a 30 mil empregados vitalícios I Ora, é 
istr1 prudea te? 

Esta lei, senhores, não é lei de confiança, que 
toda tenho no governo ; por isso, apezar da 
opinião manifestada pelo governo, eu julgo dever 
combatel-a e a combato. Quando mesmo fosse, s~ 
eu profundamente sentisse que a medida exigida 
era damnosa ao meu paiz eu teria sem duvida 
força sufficiente para àizer:-não voto por ella.
Mas não é de confiançn, trata-se ao contrnrio 
de uol ponto impartante lom que tod11s as opiniões 
devem ser ouvidas e attendidas ; e por isso, 
emb:•ra o ~overno tenha dito que adapta a idéa 
da vitalicidade, sou demasiAdamente timorato 
nesta parte, e não posso dar o meu voto por esta 
vitaticidade. 

Diz-se que a guarda nacional não é instituição po
lítica. Eu creio que realmente a guarda nacional 
é verdadeiramente uma instituição toda politico. 
Desde c momento em que a grande _massa !letiva 
dos eleitores se encerra nos batalhoes da guarda 
nacional, ba de sempre acontecer que sobre os 
oftlciaes della appareção as maiores instigações, 
os maiores empenhos possíveis, quer da parte do 
governo, quer da opposiçào, atim de os chamar aos 
interesses eleitoraes . 

Portanto, Sr. presidente, a guarda nacional ha 
de sempre resentir-se da influencia ~os que 
pretenderem obter seus votos, o seu apo1o, quer 
s.eja d>1 parte do governo ou da oppo~ição. 
E~les inconvenientes, emqu"nto existir entre nós 
o governo representatiVtl e o systema aetual Je 
eleiçõe~, serão inherentes á guardil oaeional. E11 
já disse e repito que se por ventura o paiz 
estivesse em estado normal, que se por ventura 
não temesse que o governo se achasse embara
çado na execução desta lei, talvez ~ne não aflli
giss~ tnnto .:om a passagem della ; mas assim 
não acont&ce, e realmente não aei como em 
algumas pNvincias se ha de executai· a; não sei 
como as influencias que fórem euluidas e temerem 

- vin~anças, estando ellas fortes, hão de deixar 
de fazer mais commoções e desordens vendo inves
tidos da vitalicidades os sens adversarios, os seus 
inimigos. Talvez que se estes ofiiciaes fossem 
nomeados por algum tempo dado, ou directamente 

·pelo governo, ou indirectamente por propostas de 
camaras municipaes, ou como auligan\ente erão 
eleitos, dando-se porém ao governo o élireito 
de livre escolha e demissão dos commandantes, 
talvez que isso fosse melhor,. ao menos emquanto 
não chegamos a um tempo que me pareça mais 
apropriado. Como quer que seja, Sr. presidente, 
não faço não apresentar os meus receios, os meus 
temores. 

Limito-me a estas pequenas considerações. A 
camara verá em sua sabedoria se o · que t.enho 
dito tem algum peso ; posso estar enganado ; 
emitto por isso minhas idéas com a maior fran
queza, porque o que mais ardentemente desejo 
é q11e tenhamos a este respeito ttma boa legis· 
lação; sobretudo havendo, como vai havendo, 
uma discussão maiS: ampla sobre ponto tão im
pe>rtante. Quanto finalmente aos que por falta de 
renda não podem ser guardas naciouaes, uma 
vez que o nobre deputado reconhece que e preciso 
haver uma resolução a esse respeito, não sei 
porque então não as comprehenderemos j~ neste 
projecto que discutimos. Termine aqui, :5r. pre-
sidente. . 

o Sr. Acauãa:-Sr. presidente, eu pJdi a 
palavra para fazer al~umas observações ao nobre 
ministro da guerra. S. Ex., pronunciando a opinião 
do Roverno a respeito de· uma das bases em que 
se firma o . projecto, disse que o meio termo que 
o governo suppanba que devia existir entre a 
vitaiicidade dos officiaea da guarda nacionlll e a 
temporariedade delles, era o de serem exonerados 

do commando. Em uma proviucin do imperio, 
Sr. presid<:!nt·3 , já sa vio em €Xecução esta opi
nião do nobre ministro, e ella trouxe os maiores 
inconvenientes, t(ouxe a invers:io da província 
int .. ira. Então se viri'b exonerados todos os officiaes, 
11em uma só excepção, desde a primeira até a 
ultima extremidade da mesma provincia ; !!eus 
lu;::ares forão preench ido!! por outros que tiverão 
de ser em grande parte exonerados q11aado outra 
administração stucedtlu. Assim ti"emos e temos 
ainda dous corpos de officiaes da guarda nacional 
na Parahyba, e maior numero da ordens de t•fliciaes 
vir~mos a ter se a op11liào uo governo, emittida 
pelo nobre ministro da guerra, fór ado!Jluda, 
como é de crer, e fõr enteudida c0mo eu entendo, 
e então o tempo convencerá ao governo de que, 
prodigatisando-se assim os cargos da guarda 
nacional, de que, esta!JdO os nomeados sujeitos 
a 5tlmelhantes vicissitudes, o depreciamento o o 
nenhum valor, que hoje é o maior mal que sobre 
taes cargos pesa, ha. de continuar a pesar, e o 
homem honesto, e que tem verdadeira influencia 
local, acabará por desprezar um emprego que no 
outro dia póde ser transmitlido a um cu mais 
indivíduos; além de que, desta maneira, se tHUl· 
tiplica extr>lOrdiuariumente o ttumero dos privi
legiados contra o parecer da nobre commissão, 
que d~>u como razão da cx.tincção do cargo de 
coronel de legião a conveniencia de diminuir-se 
semelhante numero. Sr. presidente, todos estamos 
cansndos com a estabilidade das nos,;as causas, 
todos queremos estabilidade, e aquella 11inda 
ter~ de ser sentida em prejuízo publico, cahiudo 
sobra o:~ cotnrnandantes da guarda nacional a 
urro:\ discriciouaria da exon>?. r ,lçiio, nomeando-se 
novos indivíduos para os mesmos cargos dos 
exr>nerados. 

Senhores, se o nobre ministro não quer que 
os officiaes da ~uarda nacional sejão demlttil1os 
e nome11dos aà Hbitum pelo go-verno, e isto parll 
evitar 11 mud:10ça constante a que o arbítrio 011 
sujeita, S. Ex. so e~quece de que na faculdade 
de exonerar está todo o arbítrio, que, trazendo a 
mesma mudança, constitue então a vitalicidade 
um onus em prejuizo da nação. 

Um d•Js membros da commissão, o nobre de
putado por Minas, disse que os of!iciaes da guArda 
nacional não ftcavão absul11tos, que elles estavão 
pelo projecto Rujeitos: lo, 6. reprehensão; 2•, á 
au~pensão ; 3o, á prisão, e 4o, ti demissão, o que 
se vê do mestno projeetu. Orn, se a tudo isto 
estão sujeitos os ofiiciaes, não tem o gover11o os 
meios necessarios para contel·os na ordem, obe
diencia e subordinação? Será preciso sabir desta 
marcha, toda legal e ordenada, para sutorisar·se 
uma no todo arbitraria, quando o mesmo governo 
diz que deseja do arbitrio fugir? Peço ao nobre 
ministro da guerra que tom e isto em consideração, 
e que alteo.da que pela exoneração, dando lugar 
á nova nomeação para o me~mo cargo do exone
rado, a di1Ierença unica que virá a ter a guarda 
nucional, no estado em que actualmente se acha 
etn muitas províncias do imp.erio, será a de 
tornar-se geral o seu desapreciamento com a 
instabilidade, que, em vez de se lhe tirar total· 
mente, se lhe vai generalisar. 

Attenta a experieocia da minha província, pedi 
a palavra, Sr. presidente, para lembrnr ao nobre 
ministro que a sua opinião tendia a trazer o mesmo 
inconveniente que procura remediar. Não é con
veniente que continuemos sujeitos a todas as 
vicissitude~ que nos têm desordenado. Por toda 
a parte se clama para que haja estabilidade :~a 
guarda nacional, e desta maneira não se con-
segue. · 

Pôde s~r. que eu entendesse mal a proposição do 
nobre mm•stro ; elle fallou na exoneração doa 
commandantes, mas não na substituição; póde ser 
que ella offereça algum11 garantia, mas eu a entendo 
desta maneira. Portanto espero a explicação do 
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nobre ministro flara emittir ainda a minb'l opinião 
a este respdto. · 

Fica a wateria adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão ãs 2 horas e tres quartos. 

Sessão em 2t. de Julho 

PRE31DENCIA DO SR. MUNIZ TAVA.REi 

SuMMA.RIJ.- Expediente.- Negor:ios de Pernam· 
buco. Discurso d;, Sr. Lopes Netto.-U1·gencia 
para soccon·os ás p,·ovincias do norte. Adia
mento.- Reforma da gu(l1"da nacional. Dis· 
cursos dos S1·s. Sou=-a Franca, Ar.tão e D. 
Manoel. 

A's 10 horas e 3/1 da manhã abro-se a sessão, 
lê-se e approva·se a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. secretario do sanado, remet
tendo · a proposição q11e manda ex.trahir cotn 
preferencia as loterias concedidas ao monte-pio 
dos servidores do estado.) com excepção das loterias 
da santa casa da mil!ericordia desta cõrte.- A 
imprimir. 

Não ha mais expediente. 
Lêm-se os seguintes pareceres, e sendo julgado 

o~ject'! de ~el!beração as resoluções a elles juntas, 
VJ.lO a 1mpnm1r: 

I.o cc A commissão de pensões e ordenados tendo 
examinndo os documentos e informsções que 
acompanhiio o decreto de 5 de S6tembro de 18t5, 
pelo qual foi aposentado Miguel Honorato da Silva, 
porteuo do arsenal de guerra da província da Bahia, 
com metade do respectivo ordenado, entende que· 
visto ter o Agraciado 17 annoa de sorviço e 
achar-se impossibilitado de continuar a ex:C!rcer 
o seu emprego por estar completamente cégo, 
deve ser approvada a mercê, adoptan<hl-se a se
guinte resolução : 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Artigo unico. Fica approvada a aposenta-loria 

concedida por decreto de 5 de Setembro de 18w 
a Miguel H •morato da Silva, no lugar de porteiro 
do arsenAl de guerra da província da Bahia, com 
metade do respectivo or.leaado; ficando sem effeito 
as disposições em contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 20 de 
Julho de 18!"1.- M. J. Valdetaro.-T. A. de 
.Alvarenga.-Peixoto de Brito., 

~.o « A' commissão de pensões t- ordenados 
forão presentes os decretos pelos quaes forão 
aposentados Manoel Cavagna Quaresma, 2o es· 
cripturario da contadoria geral da revisão, e José 
Epifanio da Silva, 3° escripturario da thesouraria 
da província da Parahyba; e pois pelos docu
mentos e informações que acompanhão os mesmos 
decretos, se mostr.l que os agraciados se achão 
in. possibilitados de continuarem a exercer os seus 
empregos, em rAzão de achaques que padecem; 
contando o primeiro mais de 25 annos de serviço, 
e o segundo mais de 15, entende a commissão 
que devem ser approvadas estas mercês, e por isso 
offerece as seguintes resoluções : 

c A assembléa gP.ral legislativa resolve : 
« Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria 

concedida por decreto de 15 de Maio de 18.:3 a 
Manoel Oavagna Quaresma, no lur.ar de 2o es· 
cripturario da cont .. doria geral da revisão, como 
reapectivo ordenado por inteiro ; revogadas as 
disposiçõea em contrario. 

• A aasembléa geral legislativa resolve: 

<< Ar~igo unico. Fica approvada a aposentadoria 
co n~ed1Ja por decreto de 26 de Julho de 1815 a 
J ose ~p1fanio da Silva, 3o escripturario da the
sourana da prov íncia da Parahyba, com o orde
nado que lh.:. compat1r na fórma da lei de 20 de 
Outubro de_ 1831, licando revogadas as d isposições 
em contrJmo. 

« Pt~ço da camam dos deputados. em 20 de Julho 
de 18-!G.-JJ[. J. Valdetm·o.-T. A. de Alva
renga.- Peixoto de Brito. » 

3.~ ." Foi nre;ente. á_ la cvmmissão de orçamento 
o oflicw. do Ex.m. rmmstro da f "zenda e interino 
da marmh:.~, de 23 de Maio do corrente anuo 
no qual txpõe que l11tvendo o presidente da pro~ 
vmcta do Rw de Janui:·o prornovid·J o estabele
Cimento de ~ma companhia para a extracção do 
sal, que ~e forma nas mar~ens da lanôa Araru<1ma 
proximas á !reguezia da aldêa de S.

0 

Pedro term~ 
da cidade de Cabo Frio, requereu o cidadão Manoel 
de Souza Tt~ixeira, yue formou a referida com
p~nllia, a concessão d11 2 l egulls de marinha na 
dtta lagóa, sem o onus do respactivo fóro por 
e~ paço de 30 aunos ;_e porque a iseução do fóro, 
amda que temporana, dependia da sanccão do 
corpo legislativo, enviou a .:sta eamara os resj,le
ctivos papeis para serem tomados na devida 
consideração. A com missão , considerando de 
yantagem. o 0bjecto des~a companhia, e de pouca 
1mportanc1a o favor ped1do por ella da isenção do 
fõro por 30 annos, é de parecer que se adapte a 
seguinte resolução : 

<c Artigo unic.>. O gover11o é autorisado a con
ceder á companhia organisada pelo cidadão Manoel 
de Souza Teixeira, para extracção do sal nlls 
margens da lagõa Araruama, na província do 
Rio de Janeiro, a isenção por espaço de 80 
annos, do fóro dos t<:!rrenos que conceder a 
mesma companhia nas margens da referida lagOa, 
deve11do cessar esta isenção no caso de a com· 
panhia suspender os trabalhos da industria, a 
que se propÕ3, por mais de um anno conse
cutivo. 

« Paço da cnmara dos deputad'ls, 21 de J •Jlho 
de 184:6.-0liveira.-J. Ant~o.- Amaral. » 

E' approvada a tedacção da resolução sobre a 
pensão de D. Josepha Adelaido Belfort Sabino. 

Lê se o seguinte: 
« Reqaeiro quo se peção ao governo informações 

sobre os succossos occorrido~ no theatro publico 
de S. João, da cidade d~& Bahia, no memoravel 
dia 2 de Julho do corrente e sobre as perturbações 
das margens do Rio de S. Francisco.- S. R.
Barros Pimentel. » 

O requerimento fica sobre a mesa para entrar 
em discussão quando se findar a do requerimento 
do Sr. Urbano. 

NEGOCIOS DE PERNAMBUCO 

Continua a discussão do requerimento do Sr. 
Urb·ano, com o additamento do Sr. Ferraz. 

O Sa. PRESIDENTE: - Tem a palavra o Sr. 
Lopes Netto para concluir o seu discurso. 

O Sa. L. NETTO:-Para c<>ntinuar 1 

O Sa. PaESIDENT:&: -Sim, senhor. 
O s..-. Lopes Netto : - Sr. presidente, 

persuado-me ter demonstrado qae a eleição de 
dous senadores, procedida ultimamente em Per
nambuco foi a mais livre que se podia ter nae 
circumstancias actuaes, e tão livre como a mais 
livre que possa fazer-se e:m qualquer das outras 
provincias do imperio. Mas ácerca .do intitulado 
eollegio do Ouricury ou do Pontal, resta-me fazer 
duas pequenas observações. 

Uma dellas é tirada de um fragment.o de acta 
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q11e leu á casa o uobre deputado pel>t Bahia. Não 
sei que destino se deva dllr a este docu_mento, 
porque não me cnnsta que as àctas remettld.\" ~n 
governo tenhãu sido publicadlls, mas eu o c&nst· 
dero cotno documento official, e por isso dou - lh~ 
toda a consideração que o nobre deputado lhe 
quizer da•·. 

Ahi s~ diz, Sr. prusideute, que cs elt;itores do 
Ouricu'y forão pre"l'iarnentt> notificados da P~~ttl 
da pr.:;s1dencia pa.ra iren• votar no seu collégte, 
sob pena de uma multa de lOOS e 40 dias de cadóa. 
Dado quo este facto fos se verJaJeiro, o 4ue nlo 
posso conceder, tem os que dà parte das autnn· 
Jades a quem o nobre deputado imputou o emprego 
d<J furçe e viol••ncias extraordinarias para arrutlar 
do coll~gio os eleitor~s houve d~masiado iuteresse 
para qu., elle~, em v.;z de fugiretu. do coliegio, 
\' it ssent nelle votar. Isto por certo e uma contra· 
dicção indesculpuvel; pois niio se pó,fe conciliar o 
desejo dtl apurar o seu voto com o emprllg<l da 
forç ;\ que tinha de nulli!i~al-o. 

8~> os eleitores não se acha vão seguros t m parte 
nenhuma, "l as autoridades locaes empenbav:i<J 
todos os esforços imagino.veis para que !!lles não 
interviessem na eleição dos dous senadores, como 
agora diz-sA que se reunirão na ilha do Pontal, 
e a!li tranquillamante procedêrão á eleição a seu 
geito 't Eu de certo não o posso conceber. De 
todS~.s estas contradicções resulta qu~> os eleitotes 
do Oll.ricury não votárão no seu collegio, porque 
não quizerao subordinar a verificação dos seus 
poderes uo conhecimento de outros eleitores que, 
como elles, não tinhào interesse em votar pelas 
monstruosidades que invalidaviio a supposta 
eleição da freguezia de Ouricury. 

Se o nobre deputlidO entende que as minhas 
reflexões não são admissíveis ; se eHe continúa na 
convicção de que essa eleição do Pt>ntal é a wai~ 
verdadeira, a mais legal quo se p•>Ssa dar, como 
disse á casa, então eu opponbo á sua autl>ridllde 
a autoridade do Ex:m. minbtro do imperio; pois 
me consta que S. Ex. entende que esses tleltores 
não votárão, que tal fleiçào é manifdstamente 
fictícia. 

Agora. Sr. presitlente, vou tratar ele outro to pico 
do discurso do nobre deputado, no qu'll disse qu", 
couhecedor dos brius da província t.le Po!rnambuco, 
niio podia conceber qui!, sem emprego da f·•rça, 
os meus comprovincianos conseutissem em eleger 
para as duas vaaall do senado, candidatos •1ue 
uão nascêrão alli. Eu creio (com muito boas razõe~) 
que o facto dd uma província escolher cacrdklatos 
fóra da seu gremio para occupar as cadeiras do 
senado ouo a rebaixa da marwíra alguma. 

Eo1 abon9 desta opinião, posso ciLat· ao nobre 
dt!putndo numerosos exemplo~; de cidadãus que 
forào eleitos por províncias que aliás nunca bon
rúrào co111 a sua respeitavel presença. (Apoiados.) 
C;tarei o exemplo do proprio sogro do nobre depu· 
ta<.io. o Sr. consell.!eiro Maia, que niio nasceu 
em Goy·a:z, por onue é senador; o do Sr. Clemente 
Pereira , que , segundo parece , nunc~ vio as 
margens do Amazonas, e todavia é senador pelo 
Pará.; o do Sr. Lopes Gama, que é filho de ·P,;r
nambuco, e foi eleito senador péla província do 
Rio d" Janeir<J ; e note V. Ex. que, na occasião 
em qua foi proposto para este lugar ao poder 
moderador, teve por concurrente o Sr. visconde 
de Abrantes , qut! tambem não é filbo do Rio 
de Janeiro. Podia, Sr. presidente, continuar 
ne11tas citações, que dispenso, porque todos nós 
temos diante d•>s olhos e>tes ex~mplo;;. 

Pôde-se dizer que é da conveniencía dos elei· 
torea escolher em semelhantes occasiões pessoas 
qu~ estPjào relacionadas com elles, afim de po· 
d"rem mais facilmente levar ao l!onbecimento do 
senado as nece~sidades da província ; mas esta 
convenieucía uào póde ser apreciada a ponto de 
se dizer que, por se:r ella preterida , fica sacri
ficada a dignidade da província. 

Consid~ro tanto rnais i11fundada, tanto mais 
t emeruia a proposição do nobre deputado quanto 
os s.,nadorBs silo escolhiJos pelo poder moderador; 
estou persuadido que o nobre deputado não que
rer!\ d : z ~ r <tue o poder mo lerador :-~sncciüna actos 
qu" rebaixiio as províncias do imperio. 

Plira mostrar que o n obre de putado não esta ao 
fi,cto da histori 1 coutelllporanea da pre>vincb de 
Po1rnantbuco, parmitta·m •~ V. Ex. dizer-lhe o que 
alli t~ n1 s ucce.lido mesmo a este resptlito. Quando 
em IS·~G se tratou da organisação do senado, a 
pNvineia de P.;rnambuco, que deu apenaõ seis 
~en ;\dor.a, teve •1uatro estranh·>s a. ella, os 8rs. 
Btlnto Buroso Pereira, marqucz de Illb.aml.>upa, 
José Car!JS M.uiriuck e .Jusé J• ~>lquim du c.a-rvalhu. 
Lo;.:o d~pois, em 1827 ou 1S28, escolheu o Sr. 
cotlSA:heiro Ernesto Ftlrreira França para ll rtJpre· 
se ntar nesta camara, e ~!rei o •Jue es ta eleição 
foi tão espontanea, que só soubil qui'! era can
didato quando já e ,; tava eleito . Se os exemplos 
mi\ÍS modern •Js têm maior importancia para o 
nol.Jre deputado, lembro ·lhe qu~ o anno passado, 
quando nós no~ e; fo rçavamos para faze r eleger 
em Pen.ambuco, u Sr. Andrada :M:achado, que 
fvi o heróe da indepe 11 <l<l11Cca do Brazil nas cór~es 
de Portugal (apoiados) , o partido opposto af) 
nosso tratava de propór, como propóz, o Sr. 
Thomaz Xavier Garcia de Almeida, que foi o 
rdator da commi>são milit.ar de 182~. 

Os nossos adversarios, que o nobre deputado 
apont11 como a nt\ta d05 pernambucanos, como 
os defensores de:~tes brios tiio proverbia!IS no 
imperio, enchêrão a assembléa pr,>vincial de 
individuas que n•io :~iio n ·•scidos em Ptlrnambuco. 
(Apoiad?s.) O Sr. Ct~.stodio José da Silva Gui· 
maràes é cclarel-lse, e foi deputado provincial da 
chapa contraria: o Sr. Fraaciaco Domingaes da 
Silva, cearense, tambem foi eleito; o Sr. José 
Thomaz Nabuco de A.raujo tambem sra deputado 
pro.viocial ; o Sr. Tiburtino Pinlo ~e Almeida; 
emfim, outros muitos que deixo de indicar -por 
brevidade. 

Se me separo da assembléa provinci:\1 e pro· 
curo exemplos net~ta casa, vejo que esse Francisco 
Domingues, qt~.e não era notabilidddE', !oi nomeado 
deputado por essa jlente; que o Sr. Josó Thomaz 
Nabuco, filho da Bahia, loi nome&do deputado 
p.;lo lado oppo~to; como pois, diz o nobl"e dopu· 
tado qUi! necessariamenlo o Sr. Cbicllorro da 
Gama havia de cmpre11ar as t.ran~acçõe,j, us vio· 
ltlncia-;, havia de ~astar todllB ss •uólas da 
aJminj,dração para fazer el~l(er dous candidulus 
qua não tinllào nascitll) em Pernau1bue\) 1 

E' v1sto que o nobre deputaJo, quo ali:is não 
ignora ease:1 !actos, quiz procurar pretexto:~ para 
atacar a reptHução de um homem que está mui to 
acima de suas Invectivas. 

Examinarei s.gorl\ se o nobre deputado tinha 
raz<io para assim pensar por argumentos deduzid •• s 
das habilitações dos candidato.>. 

Senhore_,, quern é o Sr. Ernesto Ferreira França? 
Elle tem sido nomeado deputado por outras 
provincio.s que não a sua, pela de Mina>~ e 
pela de Pernambuco ; é homem que nós todos 
cúnsideramos como uma uas capacidades do paiz ; 
é do conselho de Sua M~gesta<.ie, desembarglldOr 
da relação da cõrte, tem occupado dignamente 
empregos importantíssimos, e já foi honrado com 
a confiança da corôa. O Sr. Chichorro da 
Gama está nas mesmas circumstancias ; inde· 
pendente de cabalas, e sem a mtnor intervenção 
sua, foi elei:o ao mesm:> tempo deputado por 
dua:i províncias em q11e não tinha nascido, pela 
província <las A.lagóas e pela de Minas; à 
magistrado cuja inteireza e i!lustração o nobre 
deputado não ousou atacar; tambem é do con· 
aelho de Sua Magestade e (.:>i ministro de estado. 
Pur certo que taes candidatos não desbonrão a 
minha província (apoiados); estão natz circum
stancias de occupar as cadeiras do senado, e se 
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ellas não são reservadas para gente desta es~hera, 
não sei quem poderá oceupal-as. 

Creio pois, Sr. presidentr•, que nó~, cingindo-nos 
á constituição do imperio, que reserva esses 
empregos para os cidadãos que se tiverem distin
guido por seus talent:>s, por suas virtudE\:'. e por 
serviços prestados ao paiz. não mereciarnos as 
increpações que nos fez n nobre deputado. Demais, 
era tP.mpo da província de Pernambuco pagar 
uma divida em que estava pnra com a Bahia: a. 
Bahia em 1827 el~geu o Sr. visconde de G.)yanna, 
que a!li não estava, para senador, com grande 
pluralidade ele votos, e creio que o nobre depu
tado não dirá que a sua provincia se rebaixou 
com esta eleição, que recahio em um pernam
bucano. 

Agora passo a satisfazer no nobre deputado na 
parte em que exigia que confrontassemos a esta· 
tistica crimina~ da província de P~rnambuco desde 
a administração do Sr. Marcellino de Brito até a 
do Sr. Chich.,rro da Gama com a estatística 
criminal posterior, afim de justificar os pensa
mentos desfavoraveis que elle teve a nosso 
respeito. Para facilitar esta tarefa e satisfazer 
melhor às vistas do nobre deputado, eu me 
remonto n uma época anterior, ao tempo em que 
nasceu essa olygarchia que combatt:mos Cllm 
t~das as forças na provincia, e que a província 
reptllle com sobeja razão. 

Sr. presideute, nesso tempo eu fui testemunha 
ccular, e V. Ex. bem sabe, do assassinato de 
dous infeliZfls que forão sacrifl.c!ldos com um tiro 
de pistola no tribunal dos jurados, quando se 
discutia uma causa importaatc ••. 

O SR. N. MA.CRA.oo:-0 Sr. Fr,lnça Leite la 
estava. 
' O Sn. LOPES NETTO : - Este crime horroroso 
por todas as razões, horroroso pela qualidade 
e innoc•mcia das victimas, horroros•> pelo lugar em 
que foi perpetrado, horroroso pelo concurso de 
mais de 600 pessoas, no meio das quaP.s f•)i que 
o commettêrão, ficou desgraçadamente impune, 
não ob~tautc a opinião publica e a irnprensa. 
lndi~titassem logo os indivíduos que para ella 
tinblio concorrido. 

Pt1ucos ntezes tiepoi,., o meu sempre ll!!mbrado 
A honrado amigo José Tavares Gomes da Fonseca, 
rednetor do primeiN ptJriodieo que o•tsou atacar 
n~ intere;;~es rla r,lygnrchia, foi assa~~inado às 
seis horas oia tarde na ponte da B·•a·V1sta, no 
lugar mais publico da cidade do R•)cife. A 
pessoa indi~:itada como implicaria nesse assnssi
nato, longe de ser incommodada, recebeu seguras 
provas de confiançll da presidencia, que desprez•>U 
a opinião publica conl'lpirada contra elle. 

O:i irmiio11 Gibongos forào fuzilnJos defronte do 
sitio de V. E:t. ás 5 horas da tarde. Os seus 
assassinos, apez11r de conhecidos, não fllrào in· 
quietarlos. Todos esses ntteutadllS forão e ainda 
hoje são imputados pela província inteira a 
oiygarchas muito distinctos. 

.Mas eu não quero que jure nas minhas 
palavras. tenho d:>cumentos para justificar o 
juizo que faço da influencia dess'l. gente, a quem 
o nobre deputado com tanto esforço deftnde, 
para provar que emqnanto tiverão parentes no 
governo a segurança individual nào era garantida 
na província. E11 me refiro ás proprias palavras 
do Sr. barão da Boa-Vista, que então a presidia, 
e creio que ellas não serão suspeit·1s ao nobre 
deputado. 

Km 18·l2 S. Ex., no discurso da abertura da 
assemblê11. provincial, exprimio·se desta n1aneira: 
« A ordem publica se conserva pelo bom srnso 
com que os habitantes da provin.;ia reconhecem 
a necessidade quo tem o Brazil de pllz e do 
governo monarcbico·rapresentativo pua tocar o 
auge de grandeza para que é destinado pela 
natureza ; Rente-se. geralmente grande falta de 

segurança individual : porquanto os crimes aug· 
mentão, não só em numero, mas tão bem na 
gNvidade A até na ousa.iia dos delinquentes-..•. 
Assim-em todas :1!;: comarcas da província não têm 
os homicitiios sido perpetrad•)S as mai~ das vezes 
por assassinos,-e nesta mesma capital, 11m pleno 
ú1a e na< ruas mais publicas. têm o11sado estes 
mandntarios sedentos de s>~ngue humano tirar 
a vida aos que n,J meio do p·•vo se julgaviio 
seguros. " 

Ora, confronte V. Ex. esta franca e solemne 
declaração d•• administrador de Pernambuco com 
a insinuação odiosa que o nobre deputado quíz 
faz.er quando disse que talvez por occuparmos 
hoJe as posições officiaes da província não se 
repetem est~s attent'l.dos. Pois o nobre barão 
da Boa-Vista, que tão contrario era ao nosso 
partido, que não consentia a um só praieiro 
occupar o mais insignific:lnte emprego, deixaria 
escapar qualquer oczasião de fazer·n11s processar 
e punir, se pudesse mostrar assim ao Brllzil 
inteiro que nós eramos réos e réos de c:-imes <iesta 
ordem ' 

Em 18:13, apezar de montada a machina in
fernal da lei .te ;~ de Dezembro de 1841, e de SEI 
acharem os lugnres da policia, da guarda nacional 
e da administraçi'i.o entrep:ues exclusivamente aos 
alliados do nobre d!lputado, o preside.lte ex
primia-se da maneira seguinte, no seio da re
presentação provincial:-<< Nesta provii\Cia. assim 
como em muitas do imperio, qualquer ofiensa é 
logo vingada pelo punhal do assassino, que de 
dta em dia se torna mais ousado pola impuni· 
dade a que dá lugar a difficuldade da!" provas, 
a indulgencia dos tribunaes e a faita de espírito 
publico.;. 

Ora, se o presidente confes>a que louge dos 
crimes serem reprimidos augmentnvno de dia em 
dia sob sua administração. parece-me que estão 
justificadas as imputações que temos feito á 
influencia. Jt~ seus parente'! na província, e está 
demon>tradi> que nem elle nem a pessoa que para 
a!li fõr com o 1im positivo de sustentar esta 
influencia póde satiRfazer ás necessidades do paiz 
nem á dignidade da província. (Apoiados.) 

Em lSl-t o nobre barão da Boa· Vista apresenta· 
se ainria na asserobléa provincial, e apezar de 
ler convicção antiga fios horrores prroticados 
na província sob a sua admhistração, apczar 
de, como homem, como einpregado publico, dev~r 
i11teressar-~e em fazer um tS6rVIÇO á hu•nanidade 
e ll() paiz, a e~te respeito exprime-se desta 
SOI"te : « ~1ui lison~eiro seria o estado da pro
víncia qnanto â sua moralitlauP.-se os cidadãos 
embaraçassem a perpetração dos crime:$ indi
vl<1ulles, assim como ~:~e mostriio oppostos a toda 
a conspiração contra a orde111 publica. - Uma 
triste experiencia nos convenr.e da falta de 
espírito publico e da perniciosa indulgeucia dos 
tribunaes para com os crimes particulares
que se multiplicão sem que por isso a acção 
dn justiça se torne vigorosa. A immoralidade 
difficult!\ as provas, insinua a absulvição e 
acoroçõa os malvados. » 

Qu.eixa-se o presidente da indulgencia dos tribu· 
naes ao passo que meuciona a defi.ciencia de provas 
na organisação dos processos. Ainda assim, 
qunes fo;·ào os assassinos persegui<los naquelle 
tempo dos muitos 'tUe infestavào a província e con· 
tavão com a valiosa ·protecçl'i.o de algum olygarcha 
de Pernambuco ? Qc~ao~ os empr<:gados policiaes 
d~mjttidos por deixarrm de habllitar C(•m essa~ 
provas os tril)unaes para condemnar os criminosos? 
Nenhum. Entrtlt:uuo o nobre presi.1ente, em ~ez 
de despertar a sua poli.:ia, qull só vigiRva para 
as eleições, e a quGm incumbia a nrrecadação 
de~sas prov:~s e a f<.>rmacào dos proeessos res
pectivos ; em vez de castigar ao menos com 
demissões a esses empregados negligentes. grande 
parte doe QU'les erão parentes seus, e todos do 
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seu partido, at!ribue o que sõ a elles se dev~a aos 
cidadãos que não embaraçaviio a perpetraçao dos 
crimes individuaes ! ! ! 

Hoje não é preciso o concurso dos cídad:'ios, 
porque os assassinos siio presos e pt·ocessa~o,; 
(opotados) ; hoje não sii:o n P.ce$~ari_?;; o~tros m P.JOS 
além daquelles que o nobre bat·ao tmha nessa 
f!poca para desempenhar a important_e mí~são 
de que o tinha encarregado o goverao 1mperu1~; 
hoje os autores desses attentados horrorosos estaa 
sendo perseguidos, presos e proeessados ; o as
sassino do des~raçado Gonzaga, de quen\ falia o 
mesmo presicentA _no relato~io de 1842, e•~tá preso; 
o assassino de Joao Frsnc1sco de Souza Peixe, 
proprietarío, que foi assassinado quasi de dia 
nas ruas da capital, está preso : outros muitos 
têm tido a mesma sorte ; J 'Sé do Rego Barros 
já não estã no seu acampamento junto á cidade 
do .Recife; a sua quadrilha desappareceu desde 
qu<~ o meu honrado amigo o Sr. Souza Tei· 
xeira tomou conta da administração da pro· 
vincia em 1B4iJ ; e de então para cl\ a policia 
só por si, ape:o:ar de lutar ainda com graves em
baraços JevRntados pelos co-religionMio~ do nobre 
deputado, tem aprov<'itado R8 suas diligancias, 
não obstante a aJlegada falta de espírito publico>, 
e garantido a segurança individual e de pro
priedade na província. Diga agora o nobre deputado 
se assiste-me razão quando considero que a in· 
ftuencia de se<&s alliRdos era mais que muito fatal á 
província de Pernambuco. 

Agora vejamos o estado em que o Sr. Thomaz 
Xavier achou a província; elle, no seu relatorio 
feito ã assembléa respectiva em l\hrço de 1545; 
o dP.screve nos se~uiutes termoR: 

• Depois de apresentar-vos em quadro lisongeiro 
o amur da ordem, que pr(ldominou no espirito 
publico por occasiil.o dali elo!lçüell, sinto nã3 poder 
outro tanto affirmar respeito a segumnça indi
-vidual do cidadilo, a qual tl!m t~ido atroz e 
violentamente atacl\rla, e 110 achQ a risco e 1\ 
mercõ doa mnlv~dll~, qu" apostando anlmos vinga
t !vos o por t~nllsfill: l' r o•lioH de partidos sem temor 
de D<lOII " o>~quf!ci<loll Jo qU•J o umor da pntria, 
tilo recommcndn<lu pdo Divino Lr~tislador, lllio ó 
nntro a~omio u amor IJo prox11no, têm nestes ultirnos 
t~mpo11 levudo a cxciliiB•> ln11udito RUII. barbara 
malvadez!\ e !uror Mttii~Uin ,,rio. N ot venlade, 
lançando a vistn ao cntnlnllo U•JII crimes de ho· 
rnícidio porpolr11do~ d••b lixo da hl11tlcncia das 
opíuiÕRII polltlcus que Jividt•tn n província o de 
quo iuCI'II2:m<JIItll lôll receuto o espiriLo publ;co, 
cvntrista o c.:oraçfi·J do hom~>m p11triota no Vt:r a 
immoralidado como que marchando a par ola ci· 
vilisacão, e que, de humanos, g~;nerusos, nlfaveis 
e hospitaleirod, que semprtl lográrão fama de serem 
os pernambucanos, parece querereu1 turn ,lr · S~ nova 
sei\a de ismaelianos de costumes safaros e de 
indole feroz ...... -. Os a~sassinat;~s perpetmdos, 

Vejamos se depois da presidcncia do Sr. Souza 
Teixeira, isto é, desde Junho de 1815, que foi 
qu .. ndo os nossos amigos occupàrão verdadeira
mente as p:Js ições o!Iicíaes d:i província, os crimes 
contiõlUárão naquolla·pnsmosa escala. 

D1s mappas estatistil!os que aqui tenho, e por 
cuja exllibiçào tanto se.ha clamado nesta casa, 
consta que da lo de Julho a 31 de Dezembro. de 
1dH, commettêrão-se na província 4.7 assassinatos 
e 45 do 1• de Janeiro a 31 de Junho de 18!5, 
notando-se por consequenc\a uma diminuição 
consideravel em relação aos que em igual período 
foriio perpetrados no anr.o anteced~nte. Se a 
diminuição não foi maior, culpa é de quem, 
admini~trando a província dll Pernambuco, não 
tinha dad,, ao chefe de polida os meios que elle 
requisitava para bem desempenhar as funcções 
de seu cargo ; culpa é de quem consentia que 
continuassem eomo delegado3 e subdelegados de 
policia homens accusados de crimes grav,,s, e 
cuja demissão o nobre deputado o Sr. Affvnso 
F~rreira como cheft> de policia, solicitou com 
instancia ; e essa mesma diminuição procede de 
ser tirad-1 a policia em duae ou tres comarcas 
aos alliados do nobre deputado, no principiJ da 
admíni:~traçiio do Sr. Marcellino de Brito, hoje 
ministro <lo imperio. 

Tllmou conta da provincla o Sr. Souza Teixeira 
a 5 de Junho de 18!5 e entregou ao Sr. Cbicborro 
da Gama em fins do mez d~ Ju\110; demittirii.o· 
se os alliarlos do nobre deputado ; os cargos 
pollciaes forão confiados aos nossos amigos, e 
logo nesse mesmo st~mestre o numero dos assas
sinatos desceu a 2i, verificando-se por consequencia 
um abatimento de 6 por cento l ! l Quer o nobre 
d&puta:lo documentos mais autbenticos do QllO 
este? Quer factos mais convincentes de que nó~ 
não concorriRmos para esta immoralidade que 
que lhe aproQ.ve nttribuir-nos e que costumes 
~Rfaro~ e índole feroz não t~m Oll pernambu
canos? 

O nobre deputqtlo disse ainda que 110 tinhão 
cPrcndo casas, perseguindo-se muita gente deste 
n1odo. Aqui estão as provas desta pl!rseguição, 
nqui estão mais de cem documentos officiaf.!s que 
mondarei ã mesa ~>e o nobre deputado os quizer 
exauninar: provão el!es qu11, no e!lpaço de 8 
mczes, mais de 200 escravos font11dos forno appre
h•mdidns pela policia noR engenhos e ca8aS dos 
aHíados do nobre deputado •... 

O =;n, N. MACHADO • - E entr<'gu~s a seus 
senhrores, que ficarão bP.m ~ont~>ntes, 

desde 11 de l\:farço de 18!( até 13 de Fevereiro 
ultimo, chegárào a 112. 11 

Eis a qu e reduzirão a provincia de Pernambuco 
os alliados do nobre de putado! Antes de dominarem 
nella, os pern~mbucanos lográrào fama de humanos, 
generosos, affaveis e hospitaleiros, e quando a inda 
uccupavão quasi todas as posiçõe~ officiaes, aquello;s 
mesmoa pernnmbucanos parecião aos olhos du 
Sr. 'l'bomaz Xavier nova seita de ismae!ianos 
de costumes safaras e de índole feroz!! ! Até a 
reputação da província sacrificárão os nossos 
advers,trios li 

O Sa. LoPES NETTil :- Tanta ~<ra a certeza que 
os faccinorosns linhiio do que nós, que havíamos 
cxp•l'lto a nossa vi ela pua <i ebellar o. tyrannia 
na província, que nós que combutêmos durante 
10 annos com as armas da r11zão o da justiça. o 
aviltante jugo de seus parentes e co-religionarios, 
não tolerariumos seus crimes, que, apenas o Sr. 
S\)uza Teixeira, esse honrado cidadão a quem a 
província tanl<J deve {ctpoie&dos), tomou conta da 
presidencia, José dn R~go Barros, que junto ao 
sitio de V. Ex. tinha commetti lo tantos assas-
sinatos, t nntlls latrocinios, a ponto da s er hojE> 
C\lnhecido por - cemiLerio do Arraya!- o sitio 
proximo á capital que clle occupava , ímmediata
nH;nte levantou o seu acampamtlnto, dispersou a 
sua quadl'ilha, foi procurar asylo entre os seus 
parP.ntes da comarca do Cabo. 

M11.iores serião ainJa os resultados das dili
Rf,Hcias da poli·:ia se p<>r vE-ntura ns autoridades 
policiaes tivo>ss ~m s id·> coadjuvadas conveniente· · 
tnen~e. Todavia os assassinato~ diminuirão llessa 
extr~ordinaria J'roporção : os crlml's cnntra a 
propriedade quadl que de~apparecêriio de todo 
{ apoiad<>t ) ; os que fori\o commettidos neste 
intervallo f1.1rão immediatamente castigados, t~eus 
Autores têm sido presos, proct>ssados e punidos. 
Aqui está um d<Jcumento qu'l é efficial, comproba
torio do quanto acabo de dll:er. 

Note V. Ex. que, apl'esentando o p'resid.;nte de 
Pernambuco o seu relalorio nn lo de Março de 
1845, disse que nos onze mezes nnl.,cP.dentes 
commettêrão-se na província 112 assassincilos: o 
que dá pouco mais á e dez assas< inatos por cada 
mez. Um alliado distincto do nobre deputado r.a 
assembléa provincial tachou esse calculo de mes
quinho, e sustentou que o numero dos homicídios 
perpetrados naquelle período excedia de tresentos. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01 /2015 15:04- Página 5 de 10 

SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 1846 281 
<< Illm. e Exm. Sr.- Como proxima estâ a 

reunião d~ assembléa provincial, que V. Ex. 
extraordinariamente convocou, por assim convir 
aos interesses da província, cumpre-me dizer a 
V. Ex. alguma cousa relativamente ao estado de 
segurança pessoal 11 de propriedade de que gosa 
nn actualidade o cidadão. • 

« A província de PHnambuco não é na actua
lidade o ~ue era de Julho de 18U ao ultimo de 
Dezembro do mesmo anno : a ditrerença- ·é tão 
sensível e tão palpitante quanto ê. segurança 
pessoal, que ninguem poderá contestar que a 
população, no curt<J espaço da sabia e iustíceira 
attministração de V. Ex. muito se tem moralisado, 
diminuindo os c:rimes em u1.0a escala espantoaa. 
Esta differença, Exm. Sr., é devida á certeza 
da punição, porque, não contando os sicarios 
com a protecção das autoridades policiaes, como 
em outras épocas aconteceu, arripiárão muitos a 
carreira dos crimes ; e por essa razão pois não se 
vê hoje o cidadão pac1fico tão ameaçado quanto 
o era nas !astí:nosas administrações passadas. 
Era tal o estado de barbarismo ( por causa de 
alguns homens) em que se achava nessas épocas 
a provínc!n, que um presidente no recinto da 
assembléa provincial qualificou a população per
nllmbucana de seita de ismaelianos de costumes 
safaras, suppondo-a até incapaz de moralisar-se. 

<c O povo pernambucano, que as maiores ten
dencias tem para seguir o caminho do justo e do 
honesto, para respeitar as leis e as autoridades 
em seu nome constituidas,.llàO tinha parte nesses 
crimes horrorosos que enlutárão a província. 
Alguns l::omcns que suppunhão acima da lei, e 
consideravão os mais fóra della, armavão o braço 
dvs seus satelites paru. c~ifarem a vida do cidadão, 
e ficand,) essAs e aquelles impunes pelo dAleixo 
ou cocnivencia dos depositarias da autoridadll 
publica, o numero dos crimes crescia em uma 
escala esplntosa, porque, com a c••rteza da im
punidade, engrossava-se o esquadrão dos sicarios 
e nuj:(mcntava-se o numero das victimas do !droz 
cnnuibalismo. 

cc Hoje assim não acontece : a cert~za da 
punição os tem feito recunr do Cllminho do crime. 
A prova disto está nos dous mappns que tenho 
& honra J9 lev11r á preseuça ue V. Ex., e por 
ell~s ·;erá V. Ex. a ditlerença que ha entr11 o 
somerstre de Junho de lS.U a Dezembro do me11mo 
anno, e os scm€strcs do Janeiro de 18!1> a De
zemhro do mesmo armo. 

n Do mappa sob n. 1 verá V. Ex. que nestA 
província ào 1• de Julho a 31 de Duzembro de 
ltiH houve ·17 mortes e 7 ferimentos; e dll 
mappa sob n. 2 verá tambem V. Ex. que houve 
no anno de li:Hfl ü9 morte:f e 28 ferimenLos, sendo 
4f> mortes e 11:1 ferirn~ntos perpetrados no semestre 
de Janeiro ao ultimo de Junho, e 2! mortes e 10 
ferimentos no semestre de Julho ao ultimo de 
Dezembro. Vê-se portanto, Exm. Sr;, desses 
mappas a differença de 23 mortes para menos no 
ultimo semestre no anno proximo,findo ao semestre 
do In de Julho ao ultimo de Dezembro de lSH, 
e de 21 mortes, tambem para menos, do semestre 
do 1• de Janeiro ao ultimo de Junho de 1845-

« Uma rli!Ierença pois tão ssnsivel de 23 a 21 
n1ortes para n:enos entre os dous semestres e o 
semestre de Junho a Dezembro do anno findo, 
prova de sobra o melhoramento em que se acha 
a provincía em relação ás duas épocas, e que isso 
ira em progrellso, se por venlura se destruirem 
os obstaculus que se apresentào á policia no cuuJ
primento de seus deveres. 

« Quanto uos ferimentos dos r:nappas, vê·se que 
de Julho a n~zembro de . 18!4 houve 7; de 
Janeiro de 1843 ao ultimo de Junho do mesmo 
anno 18; e de Julho a Dezembro desse mesmo 
anno 10. 

« Se alguns juizes municipaes não alimentassem 
os crimes, deixando por considerações mesqu~nhas 

TOMO II 

de sustentar as pronuncias, estou que os crimes 
ainda mais terião diminnido, porque a certeza da 
punição é que !az com que uão se perpetrem de
lictos. 

« Esse gl'anda embar.tço com que àinda luta a 
policia, estou que em brove desapparecerá, porque 
V- Ex., compenetrado do que levo exposto, o !ar!\ 
desapparecer. 

« Os roubos e os fttrtos cessárão, e apen:~s um ou 
outro apparece, sempre sendo capturaJos os ladrões. 
Em Dezembro do anno passado tiverão lllgar 
dous nesta cidade, um na alfandega e o outro 
em a loja de um francez : os ladrões se achão 
presos ; mas cumpre notar a V. Ex. que a policia 
os não podia prevenir, porque o primeiro foi 
devido á negligencia dos empregados da mesma 
alfandega, e o segundo á falta de providencia do 
fraocez ; entretanto porém faço vêr a V. Ex. que 
parte dos roubos foi apprehendida. 

q O furt() de escravos cessou inteiramente : os 
autores desse crime se achão processados e têm 
sido perseguí!los : um apenas se aella recolhido 
á cadêa desta cidade. 

« Não me é possiv!ll remetter agora a V. Ex. 
um a:appa dos escravos apprehendidos e entregues 
a seus legitirnos donos, porque ainda não me 
farão remeltidos os termos, os esclarecimentos 
pedidos; mas supponho que excedem de 200 o,; 
escravos fartados e fugidos que pela policia têm 
sido entreguPs a sens legítimos donos. 

a Deus guarde a V. E:t. Secretaria da policia 
de Pernambuco, 18 de Fevereiro de 18i6.
Illm. e Ex.m. Sr. Antonio Pinto Chicborro da 
Gama, digniseimo conselheiro e presidente da 
provincia.-0 chefa de policia, Antonio Affonso 
Ferl"eit•a. 11 

Com razão diz o nobre chefe de policia · que 
as diligencias da policia serião corõad!ls do melhor 
resultado se por ventura alguns juizes municipaes, 
talvez para contrariai-a, fo~sem menos facei:\ em 
favorecer aos criminosos, despronunciando-os ou 
concedendo-lhes ordens de habeas-corpus por 
motivos !ri.volos. 

O Sr. Ohicllorro da Gama &chou a judicatura 
municipal da província montllda no sentido dos 
alllados do nobre depntado ; juizes desses houve 
que !orilo escolllidos na provincin e propostos 
para os lugares, unicamente pela docilidade com 
que se preataril\o dep;~is a qu'lnta iniquidade o 
seu partido qnizesse impór-lhes. 

E11 citarei um facto e~caudaloso praticado pelo 
Sr. Francisco R·>drlg11es Sate, juiz municipal da 
1• vara do termo do Recife. que na verdade 
muito ha de revoltar ao nobre deputado pela 
Bahia. 
• O subdelegado da freguezia do Paço da Panella. 
onde mora V. Ex., havendo prendido no seu 
districto um ladrão com varias escravos furtados, 
remetteu-o para a cattêa á disposição do delegado 
do }o districto da cidade do Recife, o qual 
cuidou logo de formar-lhe culpa. Queixou-se o preso 
de ter sido· incommodado quando criminosos mais 
altos do que elle aind'' se acb~vào impunes e 
passeando ; perguntando-se-lhe quem erão esses 
criminoso~, respondeu elle:-o Sr. José do Rego 
Barros, irmão do Sr. barã.o da Boa-Vista; eu 
fui soldado do seu r~gimento no aruyal ; com 
elle enterrei alguns cada veres de pessoas assassi
nadas em sua casa para serem roubadas-. O 
delegado eu muito zeloso para d~sprezar seme
lhante declaração ; fci com o preso ao sitio do 
arrayal : e do lugar por este apontado rez des
enterrar o cadaver de um com!Jadre d•l Sr. José 
do Rego Barros que tinbn procurado hospitalidade 
em sua casa. e foi morto porque levava em sua 
algibeira 600SOOO, producto de um escravo que 
havia vendido na vespera I V. Ex., qae mora no 
lugar, sabe deste facto ; mas o que havia de 
acontecer logo t De volta l eadêa , do Recif'e. 
propnuba-se o preso a fazer novas revelaçõ.;-s e 

3G 
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mostrar os lugares em que jazião os cadaveres 
de outros infelize~ mortos t.unbem aleivos:un~nte, 
quando aquelle jtliz por uma ordem de habeas· 
corpus abria-lhe as portas da prisib e iullabi· 
litou a policia para proseguir em t·~es descobertas 
e adquirir mais prov<~s para melhor proceder 
contra o mesmo Sr. José do Rego Barros! ! ! 

Ora, senhores, com juizes taes, como podia o 
Sr. Chichorro desempenh:;r inteiramente a missão 
de que estava encarregado pelo governo imperial 
na parte relativa á p~rsegaiç:\o dos criminosos? 
Lerei ainda ao nobre deputado alguns trechos 
de outro documentu que prova que, não ::~ó este 
juiz municipal, como muitos, mas até juizes de 
direito, entravão nesta gaerra systematica que 
varias autoridades judiciarias, contra a lei, contra 
os seus deveres, fazião ao presidente da provlncia. 
E· um officio dirigido pelo Sr. João Mauricio 
Cavalcanti da R<Jchll. W9.ndarley, muito conhecido 
do nobre deputado, que o citou ha pouco nesta 
casa, e datado do Limoeiro, nas mattas da 
Pindoba, em 30 de Janeiro de 46, e está redigido 
em fórnla dol escriptura publica (lé) : 

<1 Il!m. e E:s:m. Sr.-Saiba V. Ex. e o Brazil 
inteir:o que rne acho ftJragidJ dn vllla e cabeça 
da minha ·comarca desde o dia 1:.! do corrent~. 
etc •.• ou, como em boa grammatica se d~verá 
traduzir, o t·evtJitantissimo comportamento dos 
criminosos de;ta comarca, subalternos do g·)Verno 
de V. Ex. e seus agentes cunfidentes, esta.r~m 
perseguindo por motivo tão inaudito um juiz de 
direito (severo, mas recto, e quQ {a:: 1lUndono,• 
de sua justiça) que os e.;t:í jalgando nos seus 
crimos perante as regras da lei 1 etc. » 

Oh! Sr. presidente, um j11iz da direito escolher 
as maltas de Ptndoba para nE>llas processar os 
pacificas habitante:> do LirnoRiro, é sem duvida 
cousa digua de admir.o~çJ.o! (Continúa a ler.) 

« •••• Eu conlinúo com a lei ern uma mão e 
com a penna na outra nu exercício do m'"u em· 
pt·ego, acautelando minha pessoa e os meus 
documentos preciosos das garra,; dJs anarchistas 
por meio dos meas amtgo:~, sem ab•lSil.r dR 
cousa alguma que preencher possa as vistas ini• 
quament~ esperanços.ts dos inimig0s da ler, que 
a paz de minha consciencia recta me servirá de 
escudo, etc., etc. " 

Eile~:~ processos forü,l feitos com tal os.:an-la!o, 
que a relação da Ptlrnambuco, onde têm assento 
pessoas dignas da consideraçilo Jo n•1bre d~pubdo, 
por unanimidade de voto:~, d·:spronundou a todos 
os réos. Não ser:\ tambem esta urna iu!•lrrnação 
qualificada que deve servir para a remoçà<1 deRse 
magistrado, ou só a do jary uo H.•ciftl ó quo 
serve para justificar a demissão do Sr. Chi· 
chorro 't 

Em lO de Fevarairo o juiz de direito do Li
moeiro tornou a officiar ao presidente da província, 
e assim se exprimia {lê): • 

<1 Ne~ta per!lgrinação do meu es.:ondrijo, guar· 
dando-me das feras da policia d<~ V. Ex., par:\ 
não ga,lanharem minha pessoa e vida, C•)n· 
tinuando no exercício do meu ernpr~go. por•rue 
nenhum motivo legal até esta hora delle me priva 
cedo á força do governo de V. Ex., que pC'r 
offi.cio de 29 do passado mez mandâra que o juiz 
municipal me tomasSil o exercício por me achar 
pronunciado a prisão e livramento I ! ! notificação 
esta que tive a honra de a(;eitar de V. ll:x:., 
fazdutlo tle ollicial de juslica d·J Limoeiro, e c~mo 
t~:~l 11e digne tambern n )tilicar ao dele~ado :~up
plent'l H~nri·lU'l Peraira dr, Lu~dn:t, ao sub•l-l· 
l>'ga:io suppl,mt~ e command:\n\tl •lo tltlstacamenta 
Joaquim Theo·Jilro de V :ticuncellos Aragão, ao 
carct~reiro ~laxitniano das Ch~tgu e Silva, ao 1:abo 
do me&mo destacament<J José Joaqutm de Pinho, 
os quaes se achão pronunciailos por egte juizo, a 
prisão e livramento e suspensão de t:~dos os seus 
empregos, com a differença que os seus processos 

forão religiosamente concluídos com todas as 
formulas da l'li, j•1stiça e razão, em garantia dos 
direito~ d1s processad•J5, ao ntesmo tempo que os 
dous primei r o; tneus processautes p·Jr crimes 
ticticios, com falsas testemunhas mi11has ini· 
migas, e elles mesmos meas inimigos capítaes, 
etc., etc. , 

N>'io continuarei na leitara deste officio, que, 
como o outro, à demasiadamente ex.tenso. Limito
me a chamar a attençilo da camara sobre a 
ingenua confissão qlle faz o juiz processante de 
ser inimigo cupital de algund dos réos, e a 
severidade cnm que no seu escondrijo das mattas 
de Pindoba não poupou nem ao Ctlrcereiro e ao 
cabo do destacamento do Limoeiro, àeclaran.lo 
no despacho de pronuncia, para evitar futuras 
duvidas, que todos ficavão suspensos de seus 
empregos, como sP. esta s·•spensiio não fosse 
cons equencia neces.-ari.\ Jó\ mesma pronuncia. 
PõçO todavia a V. Ex. licença para lêr o final 
do mencionado officio, qae está en• perfeita 
harmonia com as outras partes dtlle (lt!): 

« E-;to u corajosamente resignado a tudo quanto 
V. ll:x. me quizer determinar. comtanto que eu 
salve a minha vida " os meus papeis preciosos 
das féras cannibae~ de V. Ex., até que outro 
governo mais pllilantropo (já que o de V. Ex. 
não é perpetuo) se compadeça de minha triste 
sorte; a qual não sei porque f>~.talidade, seni.lo 
aliás tiio tllesquinha, tenha podido desagradar, 
gloria a grandez1 de V. Ex.-Deus guarde a 
V. Ex. dtlatadamente. 
· « Limoeiro, 10 de F.-creiro de 1846.-lllm. e 
Exrn. Sr. desembargador Antonio Pinto Chi
chorro da G~ma, presidente oppressor de Pernam· 
buco e ·p~raeguidor do juiz de direito do Limoeiro 
Joiio Mauricio Ca valcllnt i da R·1cha Wanderley. » 
(Risadccs.) 

Mostrarei ao nobre deputado que os cri:llP.S 
pelos qnaes es>~e juiz de d1reito foi proces~ado 
agora, fort'i.o commottifi,Js durante as administra
ções de seus parentes, e quando elle exerceu 
al!i a aatoridade de prefeito da comarca. 

O SR. FERRAZ: -Não f0i demittido? 
O SR. LoPES N&TTO:-Foi detnittido, mas foi 

depois removido, e removido com uma particulari
dnue qua e11 reserV•J para communicar ao depois 
ao n•Jbrd deputado ..•• 

O SR. Pm:s1oE:-<TE:-Se o nobre deputado não 
con~lue agora o seu ·discurso, ficará. com a 
palavru para amanh:'i. 

O Sn. L·'l'ES :N~<:TTo:-Sim, senhor, mas deixe· 
me V. Ex. uo m~nos ler mais este documento 
(I~): 

" A camara mnnicipal do Limoeiro, usando da 
faculdade que lhe outorga a lei do 1• de Outubro 
de 1828 vem perante V. E::. expór o estado cons
ternador em qull se achão os seus habitantes, 
com a nomeação Jo bacharel João Mauricio 
Cavalcanti da Rocha 'Va<lderley, poua o lugar de 
juiz de direito do crime deste termo. 

'' Havendo sido d~mittido por V. Ex. aquel!e 
bacharel d·l lugar de pref~ito da comarca, em dias 
de Março do anno prox.imu pas,.ado, por assim 
c.:>nvir á utilidade publica, acaba de ser aomeado 
juiz de direito pelo governo imperial ; nomeação 
esta que foi recebida com desagrado pelos ha
bitantes da m asma comarca, os q uaes cansados 
de soffrer por e,;paço de tres anuos uma admi
nistração toda recheiad" de crimes e violencias, 
niic1 p0rlern com impassibili•iade sujeitar-se a um 
hom•lm que só nutre em seu coração sentimentos 
de adio e de vingança. 

« Ninguem melhor qua V. Ex. conhece suas 
prev:lrieações a o numero das victimas sacrificadas 
ao seu capricho e daquelles que então o cercavào ; 
tanto assim que V. Ex. solicito pelo bem-estar 
dos infelizes habitanles deste termo, se dignou 
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demittil-o, arredando d'entre nós um empre~ado 
que, aberrando da vereda d11 raziio e da justic;a. 
não obedecia senão aos dictames de sua pervertida 
e depravada consci.,ncia. E por ventura cc.nsentirá 
V. Ex. que os habitantes do Limoeiro, passa11do 
do estado de tranquillidatlo •te que gosão, con
tinuem a soffrer• as ins•,lencias e ho~tilidades 
daquelle empregado, que, aproveilRndo-se de sua 
jurisdicção niio perdera occasião de vingar -se de 
todos que não eomportem com seus d<.'svarios '? 
Niio de <'ett.(). V. Ex. j:\mais permittirá que a 
ordem Sll altere nesta comarca, rem r•vendn aquelle 
empregado para outra onti e com mais difficuldaàe 
possa exercer seu genio despotico e arbitrario. 

« Deos guardfl a V. Ex. Paço da camara 
rounicipal <la villa do Limoeiro, em ses~iio ex
traor.:linaria. 8 de Janeiro de 1841. - lllm . e 
Exm. Sr. Francisco do Rego Barros, preRidente 
da provinc:ia.- Henrique Pe1•eira de Lut:ena, 
presidente .- Joaquim Theodoro de Vasconcellos 
Aragão.- JoO.o de Mo"ra Borba Junior.- José 
Lello Pereira de Mello.- Jose Caetano Pereira 
de Queira.:. » 

O Sr. barão da BoR-Viqta comiderCIU attendiveis 
os fundamentos de~sa representação, e levou ao 
conhecimento do governo imperial, como se ma
nifestR da seguinte resposta que P.ntão deu a 
camara do Limoeiro : 

« Illms. Srs.- Tendo presente o officio dessa 
camara, com datl\ de 8 do corrente, represE"ntandO 
o descontentamento que têm manifestado os hRbi
tantes dessa comarcll pela nomeaci\o do bacharel 
João Mauricio Cavalcanü da Rocha Wanderley para 
o lugar de juiz de direit•> do crime da mesma 
comarca, e as razões de ser alterada por este 
motivo a tranqnillidade de que ella tem aoza<io; e 
em resposta, cumpra.me aignificar a VV. MM., 
que e~ta presidencia vai levar a 11obredita repre
sent<Jção à pre11ença de S. M. Imperial, afim de 
que o mesmo augusto aenhür satisfaça os votos 
dPila, como melhor entender em sua sabedoria, 
No entretanto espero que VV. MM., empregando 
toda a sua solicitude pelo bem ser de 8eU muni· 
cipio, e de 11ccórdo com as respectivas autoridades 
e pessoas verdadeiramente interessadas ua ma
nutnnção da ordem, farão desvanecer q11alquer 
idéa de rHacçã,J que possa apparecer e perturbar 
O SOCI!RO publicO.· 

u Deos guarde a VV. MM:. PAiacio do governo 
de Pernambuco, 13 de Janeiro, de 1811.-Fran
cisco do Rego BQr,·os.-Sr, presidente e membros 
di camnra ,nu11icipal do Litnoeiro. » 

Como era de esperar, Sr. presidente, o governo 
imperial apreciou os justos motivos que os ha
bitantes do Limoeiro ~i verão pau solicitar are
mnçno do Sr. João Mauricic>. Elle foi removido, 
creio que para G"yaz, e a tranquillidade se 
restabtler.eu. naquell~~o província .•• 

O Sa.. FEa.au:-E,:tli insin•tando a remoção. 
O Sa. LOPES NE'l'TO:-Nào insinuo nem peço 

cousa alguma. Como c:leputado, nesta tribuna, é 
do meu dever expôr ao governo os males que 
pesiio sobre minha província e qualquer outra do 
imperio, pau que lhes applique o conveniente re
medio ; e na fiel execuc;ão desse dever não 
trepidarei nunca, embora me arrisquo a ser jo
sulta1o como tenho sido com os meus collegas 
nesta casa. 

L arei ainda, Sr. presidente .•• 
O Sa. PmtSIDENTs::-Põde o nobre 1\eputarlo ler 

amanhã os pape1s que tem de apresentar á Cll· 
mara, pois que já tem chegado a hora de se 
pas~ar á ordem do dia. 

O Sa. LoPES NETTo:-Pois bem: fico com a 
palnvra p~ra amanhã. 

O Sa. Pa&SI"DENTs::-Como tem passado a hora 

destinada para a 1• parte da ordem do dia, segue
se a outra parte. 

SOCCORROS A'S P!lOVINCU.S FLAGELLADAS PELA. l'OME 

O Sr'. Pinto de 1\lendonQa (pela Ol'<lem) 
diz que, não sendo desconhecido da camara o 
est~do horl'eroso a rtue se acbão reduzidas as 
provincina do norte fiageUadas pela secca que as 
asgola ha tres annQs successivo~; havendo os 
deputad os rias tres províncias ondfl e11te fiagello 
appareceu confeccionado u.m projecto ha ma1s .:le 
dous mezes, pelo Qual S•) autori•ava o governo 
e. despender por emprestimn a essas províncias 
l.OOQ:OOOi/, anima-se a pe<Hr a urgenciR para a 
discnssiio rlest•; projecto. Julga que agora, depois 
de discutidas as leis de forças e do orçamento, 
convém com preferencia a outras tratar de~ta 
me•lida, porque, qualquer que seja a deliberação 
da camara ácerca della. cumpre que as províncias 
a quem ella se rP.ftJre a saibiio para melhor se 
dirigirem nos meios dt'l que devem lançar mão 
para remediar o estado calamitoso em que se 
achiio. Não desconhece a importancia dos duus 
proj~>ctos dados pan 11 ordem do dia, o do juro 
convencion"l e o da rerorma da guarrl >l nacional ; 
mas se lhe parec!l que estes projectos podem 
soffrer uma pequena interrupção emquanto se 
trata desse outro para que pede urgencia. 

O Sa. PaESIDENTE:-A urgencia que pede o Sr. 
deptJtado nãn é para se discutir jã, é para que 
amanhã eu •lê para a primeirf• · uarte da ordem 
do dia o projectl) a que se refere. :. 

ALGUNS SENHORES:-E' para já. 

O SR. PRESIDllNTE:-Já se pasaou. ã segunda 
parte da ordem do dia, que é a discussão do 
projectc- ·que reforma a guarda nacional ; amanhã 
poderei dar par'l. a primeira parte o projecto que 
determina os soecorros ás provincias do Ce11rá, 
Parabyba e Rio Grande do Norte. 

O Sa. PINTO DE MEN"DONÇA:-Eu peço urgencia. 
para se discutir já. 

O Sa. PRESIDENTE: -Então queira mandar o seu 
requerimento A mesa. 

O requet·ímento de urgencia é apoiado a appro
vado sem debata. 

Entra por. consequencia em discussão o projecto 
n. 8 deste anno. 

o Sr. Aoauã.o~.julgando conveniente conbecer 
por que meios t11rá o governo de levar a efteito a 
disposição do projecto, deseia que seja ouvido 
ou o nobre ministro •lo imperio ou o da fa
zenda. 

Neste sentido manda o seu requerimento de 
adiao,ento, que é apoiado e entra em discussão. 

o s-:. :o. Manoel entende que não póde a 
camara; que ha poucos minutos votou pela ur
gencia deste projeeto, approvar o adiamento delle 
sem manifesta contradicção. 

o Sr. Urbano não acha contradicção entre 
a urgencía vencida e o 11diamento proposto: a 
urgencia foi p >tra que entrasse logo o projecto em 
discussão : mas '3ntrando elle em discussão, não 
ba contraJicção quando se ofterece um ariiamento 
como. meio mais proprio de levar a effeito a 
providencia que se tem em vis~a. 

·Deseja que para esta dic;cu.ssii:o o governo seja 
eom antecedeocia eonvidado para que tenha tempo 
de pensar sobre objecto de tão alta gravidaue. 
Desejaria até que este negocio tivesse a iniciativa 
do governo; que elle propuzo~sse O'! meios não só 
para remediar os males que têm soffrido as pro
vincias do norte com a secca, ma~ tambem par& 
prevenir a repetição desta desgraça. 

Voto pelo adiamento. 
O Ss. F~NÇA. LBITE concordando na maior p~te 



Câmara dos Deputados - Impresso em 14/01/2015 15:04 - Página 8 de 10 

!84 SESS,\0 EM 21 DE JULHO DE 1~H.6 

das ídéas emittidas pelo orador que o precedeu, 
vota pelo adiameuto. 

o sr. AÓauãa, tendo sido testemunhn oc1~lar 
dos horríveis estragos da secca, tendo v1s~o 
desapparecer toda a sua fortuna, e, o que nl!llS 
é cenlenares de infelizes, deseja ardentemente 
v~r remediados ao me11os parte de tiio grandes 
males; mas não quer medidas que sirvão sõment~ 
p~ra o momento, quer prevenir o futuro . E e 
por isso q~e insiste e~ que ~e. convide~ pa~a 
assistir á dtscussao os :Srs. m1mstros do 1mpeno 
e da fszendll para combinar-se a adopçào de 
medidas efficazes que remedê6m o mal. 

Dando-se a materia por discutida, é approvado 
o requerimento de adiamento. 

REFOBMA. DA. GUARDA NACIONAL 

Continua a discussão do projecto de lei de 
reforma á guarda nacional. 

Dando-se por discutido o art. 36, é approvado 
com a emenda du Sr. Coelho Bastos. 

Entra em discussão o seguinte art. 37: 
« Art. 37. Os officiaes da gllarda nacional per

deráõ os postos: 
,, S) Lo Todas as vezes que fôrem condemnados 

por s~;ntença ~a autoridade . civil, pass_ada_ em 
julgado, por cr1mes contra a mdependenc1a, mte
gridade e dignidade da nação, contra a con· 
stitu ição do imperio, e fónna do seu governo, 
contra o chefe do mP.smo governo, contra o 
livre exercicio ~s poderes polilicos e pelos de 
coMpiracã•'• rEbe!lião, sedição, insurreiçiio, resis
t&ncia, tirada de J:resns do P<•dtr da jtlStiça, 
arr .. mba~neuto de cadê:ts, prevaricação , p1>ita, 
suborno, irregularidade de conducta, furto, banca
rota frauduleuta, roubo e fabrico de instrumentos 
para roubar. 

" ~ 2. o Nos casos em que os officiaes de linha 
os perdem. . 

« S) 3.o Quando não se apresentarem fardados e 
promptos ou niio procurarem as suas patentes 
nos prazos marcados nos regulamentos do g!>· 
Terno. 

" ~ 4.o Nos casos dos arts. 86 e SS da lei de 18 
de Agosto de 1831. Os que tiverem baixa pl•r se 
acb&rem nas circumstancias dos $$ lo e 2o deste 
artigo não podertl.õ ser novamente nomeados para 
qualquer posto : o~ outros poderáõ sêl -o dt>pois 
de passado um anno da condemnação.n 

O Sr. Sou:r.u. Franco:- Eu não vejo 
grande vantagem em . continuar a üiscutir os 
artigos deste projecto, à vista da nenhuma attençiio 
que a camara lhes presta. Artigos mui importantes 
vão passando sem a alteração precisa, e se assim 
fôr elle até o fim, ter-se-ha de fazer graves 
alterações da 3• discussão para que ao menos 
poohão-se em harmonia doutrinas que têm si!lo 
votadas em sentido contradictorio. ·. 

No artigo que se discute, por exemplo, eu não 
posso reconhecer a base que se tomou para a 
declaração das penas. cuja condemnação em juizo 
traga consigo a demissão do official condemnado. 
Seria a base a duração da pena 'l Porém não 
porque outras identicas não vêm incluidas no 
ar\igo. Será a natureza, e qualidade da pena' 
Tambem não, porque penas do mesmo genero são 
umas dechradRs como importando a demissão do 
officia\ e omittidas outras. 

Tambem n3o se diz com clareza qual é a auto
ridade civil competente para que as sentenças 
tenhão o effeito de TerifiCKr a demí~são. 

O SR A~~o--rio :-E' o fóro comm,tm. 
O SR. Soou FIU.NCO : - Seria melhor dizêl-o 

com maia clareza para evitar duvidas. s~ria 
tambem preferível que em lugar de reCerlr exten
samente alguns casos em que os officlaea da ~tu arda 
nacional perdem o posto e mandar a respeito 

de outros artigos que apenas se citão, se produzisse 
sua dQutrina, e melhor a cortrdenazsem para 
evitar duvidas e duplicatas dl3 disposição co mo se 
v ê no artigo que combato. A não se proceder como 
exijo, votarei contra o artigo. 

o s-r. Antão:-Sr. presidente, ouvi o nobre 
d6putado pelo Pará lamentar que continuasse a 
discussão dest~ lei sem que se adaptassem os 
melhoramentos que elle entendia deycrem ser 
adoptados. Não sei mesmo se o nobre deputado 
disse que tinha continuado a discussão do pro
jecto sem que a camara tivesse tomado parte 
nella, sem que a ccmmissão def.:ndesse o projecto 
contra as razões valiosas que elle Eo outros havião 
apresentado. Ortlio que o nobre deputado não se 
recordou bem do que se tem passado na casa. 
O projecto tem sido defendido pela commissão 
contra cada uma das razões que os nobres depu
tados têm apresentado para combatêt ·o, e, a meu 
ver, ellas tem tido respostas satisfactorias. 
Senhores, a coo1missão não teve por fttn apresr. ntar 
um systema completo de organisação da guarda na
cional; e !la naãa mais f e.: do que apre&!?ntar remedio 
á·~u~lles inconvenientes de que a experioncia tinha 
mostrado que era necessario cuidar com legislação. 
Apre~entou estes diversos artigos, modificando as 
disposi~ões da lei . da guarda nacional neste 
sentido. Não sei como e que se exige da com
missão outra cous::o além disto. Não entendo 
que fosse causa muitn facil nem n uito conve· 
r:iente desprezar toda a legisla~ão existente, toda 
a instituição, como està aetualmente, e apres ent'lr 
uma instituição toda diversa. Serã isto muito 
conforme com c.s habitas dos parlamento!', que 
costum:io legislar, tomando por base a expe· 
riencia? Qual é a incumbencia do legisladtir? 
Ohservar o paiz, observar B'}Uillo que IDit is 
pó:io apro.,eitar ao paiz para apresentar as 
providencias conveniente~. e eis o que fez a 
eommissiio. O nobre deputado não ha de mostrar 
um 5Ó artigo a respeito do qual a commissão não 
possa dizer: « Este artigo foi apresentado, por 

· isso que a experieocia em tal e tnl época tinha 
mostrado que a disposiçiio existente era preju
dicial ao serviço da guarda nacional. Se !oi esta 
a intenção que teve a commi~são quando apresentou 
os diversos artigos que reformao a guarda na· 
cional, não pôde ser accusada de ter apresentado 
uma cousa que não esteja muito de accordo com 
o~ melhoramento~ da institllição da guarda nacio· 
nal. Para. mim é 11ma d11s eousas que não pude 
achar bem ex:.plicad!i nos discurso~ dos nobretl 
deputadoB que combatem este projecto, vom a ser 
qne todas as reformai feitas pelo projecto não 
sejão preferíveis ús leis pelas quaes as provinci!i& 
do imptmo têm r<:formado a lei da guarda nacional: 
é um facto inquestionavel, que nenb,tma dt~ suas 
assembléas têm deixado de tomar providencias 
ácerca de dous pontos cardeaes, que são 
o alistamento dos guardas e os postos. Nen· 
huma dellas tem deixado de conferir no go
verno autoridade para nomear os officiaes da 
guarda nacional: algumas mesmo têm dado paten· 
tes vitalícias. Eis um facto de monstr::~do em todas 
as legislações provinciaes. A commissão achou 
nas legislações provinciaes uma falta de harmonia 
quanto á duração dos po~tos ; umas dão a vitali· 
cidade dos postos, outras deixão os postos ao arbí
trio do goveruo. N~stes factos o que reconheceu 
a commissão ? Que era necessario modificar a lei 
di\ guarda nacional, e nesta modificação atteuder 
ao espírito que domina em todo o paiz, isto é, 
que o officiaes fossem nomeados pelo governo ; 
mas era uecesl!arlo evitar o inconveniente de ficar 
os postos entregue! á discrição do governo. O 
que fez a com missão 1 En~ndeu que os postos 
da guard '' nacional deviáo ser permanentes. Não 
fez maia a commiaaáo do que ~eguir a indicação 
do eapirito publico a este respeito, procurando 
evitar 01 inconvenientea da acçi\o constante da 
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autoridade do executivo. Não tenho tanto medo 
c~mo os nobres deputado_s inculciio desta disposi· 
çao, porqus o governo nao póde ficar embaraçado 
pela opposição dos of!iciaes da guarda nacio
nal. 

O Sa. CA.MPOS 1\!ELLO:-Daus não oermitta que 
no tempo da exP.cução desta lei estojâ em Minas 
um governo adversario, para o nobre deputado 
não ter de sentir então a imprudencia que ora 
commette. 

O Sa. ANTÃO:-E por isso é que eu concordo 
que o gove:-no possa dispensar dos commandos 
os offi.ciaes que quizerem tirar qualquer partido 
delles contra a acção da autorid:lde. Portanto 
nãll enxergo nenhum dos inconvenientes quil ~ 
nobre deputado tem procurado demonstrar. Não 
vejo que até o presente se tenha deixado de res· 
ponder aos argumentos que os nobres deputados 
que combatem o projecto têm apresentado ; a 
commissão tem estado vigilante sobre todas as 
razões apresentadas em contrario. Creio que 
a c_asa quando ten1 adopta:io os artigos do 
projecto, se convenceu de que a commissão 
tinha razões sufficientes para esperar semelhante 
votação. 

Tratamos hoje do art. 37 em que se estabelecem 
os cas<?_s em que os officiaes da guarda nacional 
poderão perdet os postos: estabelecêrào-se duas 
condições: a la que em certa ordem de crimes só 
poderâ ter lugar esta demissão; e a 2•, que estes 
crin1es fossem conhecidos pelos tribunaes civis. 
Disse o nobre deputado pelo Pará:- Falla·se em 
autoridade civil, mas não se diz como será feito o 
processo.- Se acaso a expres,;ão não é ::lara, não 
d_uvido que se diga- por sentença da autoridade 
c1vll ou do fóro commum ; -esta é a intenção da 
commissão, porque já tem dito que os postos não 
possão ser perdidos S·Jm ser por uma condem· 
nação, por uma sentença passada em julgado. 
Disse o nobre deputado:- porque ra:z.ão admitte-se 
s~mente est~s c~imes deix~ndo outros cujos efftlitos 
sao de ma10r 1mportanc1a ; porque razão esco
lheu-se de preferencia estes a outros crimes!
Vou respoader: escolhêrão-se aq11elles crimes que 
tinhiio mais connexiio com a di:iciplina e serv1ço 
regular da guarda nacional; aqualles cria1es que 
estão mais tlm relação com ns commandos • com 
as. _?bris::açõea dos chllfoa. Os outros cri mas, posto 
KOJUO multo graves para todlll! as classes decida
dãos, não têm a mesma gravidade que estes para 
o otlicial da guarda nacional. Esta a razão par
ticular .que tove a comml~slio para_ especificar 
estes cnmes. Portanto, cre10 que nao ha razão 
nlguma para que o nobre deputado combata o 
artigo, Re cllo atLender a 'ltlll a co .Imissão não 
teve por fim dar uma nova p11nição aos crimes em 
geral, mas unicamente tirar do commando dos 
corpos aquelles otliciaes que tivessem commettido 
crimes que pudessem prejudicar a disciplina e a 
subordinação da guarda nacional. 

Não vê o nobre deputado qu.e um official que, 
por exemplo, se apresenta conspirando, commette, 
em relação ao command:>, um crime muito mais 
importante do que o crime de um assassinato 
teito individualmente, mesmo que fosse commet
tido por elle? Na ordem, na subordinação da 
g~.~:arda nacional não importa muitl) mais aquelle 
cnme que vai transtornar toda a disciplina 'l 
O~serva o nobre deputado que a designação destes 
cnmes é feita no artigo exclusivamente para 
declarar <>S casos em que os officiaes da ouarda 
nacional poderáõ perder os postos ; é com

0

o uma 
pena que se dá. neste caso, mas uma pena que se 
dá pela necessidade da subordinação e de disci
plina da guar<!_a nacional. Esoerarei, pGrtanto, 
por novas razoes, e emquanto ellas não fórem 
apresent~~:das, não me convencerei de que o artigo 
deva cab1r; elle torna-se necessario, principal
mente depois que se tem votado que as patentes 

sejiio vitalícias. Portanto continúo a votar pelo 
artigo. 

O Sr. Souza Franco:-A prova mais con
viacente do que eu disse sobre o abandono da 
discussão é o estad<l da casa qua.si vasia. Quer o 
nobre deputado resposta mais convincente ? E o 
que. prOV<l isto senão que para com a casa não é 
popular o projecto? A materia em Ri nii:o póde 
ser mais importante, e nenhum projecto póde 
m.er,~cer mais a attenção do corpo legislativo que 
o sobre a guo1rda nacit:onal. E' dessas instituições 
sem as quaes as constituições nada valem, ou 
pouco valem. A lei da gaarda nacional a das 
eleições, da organisaç:lo judiciaria, da llb~rdade 
da imprensa, são o seu complemento indispen
savi!l, e digno da maior attenção. 
D~sculpe-me o honrado aeputado o calor com 

que fallei na mat<Jria. Ha cinco para seis annos 
que peço toios os <lias o restabelecimento da 
guarda nacional no Pa.rá, como cessação do estado 
excepcionario em que existe , e sempre se me 
remette a reforma geral da guarda nacional no 
imperio. Mas eis que a occasião chega de tratar-se 
desta, e não me soffre o animo vêl-a abandonada 
e demorada qu~ndo o exige o bem do paiz em 
g~ral., e especialmente o estado de minha pro
vtnc!a. 

Houve e~gano em o honrado deputado, quando 
se. persuadlO que eu censuro o medo por que foi 
fetta. esta prop~sta de reforma, e que eu julgo 
precisa a refusao nelle de toda a doutrinq em 
vigor. O que eu sómente quero é qne, pois se 
alte~ou o espírito .da g':la_rda nacional, haj .. cohe
rencla em suas d1spostçoes no espirito que se 
prefere. 

Eu adot?to._ J?Or exemplo, a nova qualificação, 
quero a .v1tahc1dade dos postos; mas não posso 
ad_mittir que a vitalicidad~ e principio de accesso 
SeJiiO C<mtrariados pela auturisação da remoção 
d~s commandantes, pr:.la demissão dos majores e 
aJudantes, e muitos outros officiaes, em virtude 
da vaga disposição do art. 86, cuja doutrina se 
conserva pelo artigo. 
T~nho dito mais de uma vez que, em minha 

opinião, a verdadeira gtlarda nac;onal, a que é 
propria de um governo representativo é aquella 
que conserva os direitos do cidadão guarda na
cional durante a paz, e qt1e só o faz soldado 
em tempo de guerra. O systema oppo~lo, o da 
obediencia e sujeição em tod,os os casos, e quer 
nos acto.s de se~viço, quer nos de simples política 
e de v1da pr1vada, conduz ao despotismo e 
a.ba~tardamant.o d<JS princípios de um governo 
hvre. s~_rá talvez uma utopia a que eu aspiro ; 
porém nao · ild ma pó de n~gar que me approximo 
dos verd~&.leiros principias. 

E' evidente que s<lmpre que o governo tiver o 
arbitriu de demittir os ofliciaes ha de se dar a 
maior ou menor repetição dessas demissões por 
necessidades pohticas, cujos m:"los resultados sen
tem aquelles mesm.os a quem as circumstancias 
e precedentes os lizerão empregar. 

O principio opposto da não demissão a arbítrio 
em caso nenhum tambem tem inconvenientes • 
ma~_ tend~ sobre~u1•> na aclualidade a apartar ~ 
pohtica das fila1ras da guarda nacional. Póde 
uella a primeir<~ orga.nisaçào arregimentar um 
partido ; mas o curso dos annos e mobilidade 
entre nós trará em breve o equilíbrio entre as 
opiniões, que serão forçadas a buscar outro ter
reno de cornbate. Ora, estes principias é que são 
em parte co~tr~riados _na lei, que por isso vai 
perdendo o due1to á mmha approvação. 

A respeito do artigo, eu vejo, por exemplo. 
que elle se não funda em nenhuma das bases 
que designei. Perde o posto, por exemplo, o official 
condemnado em crime de peita, de suborno e 
de irregularidade de conducta : e por que não 
tambem em caso de concussão, de falsidade, de 



Câmara dos Deputados -Impresso em 1410112015 15:04 - Página 10 de 10 

286 SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 1816 
perjurio, q11e são crimes não meno·s greves? Que 
são crimes, que, como aquelles, desdizem dos 
brios que deve ter um bom offieial da guarda 
nacional!? 

PILra que não envolvt:r no artigo a disposição 
do art. 86 da lei de 18 de Agosto, e a accom· 
modar ao novo espírito da instituição? Por fsse 
artigo o official ou interior que, tendo já sofi'ddo 
a!guma puna pelo conselho de disciplina , fõr 
incur:so em falta dentro de seis mezes, qt1e 
motive a prisão. perde o posto a juizo ..to g•)'verno. 
Ora, bem se vê que não está esta disposição 
no espírito do artigo, que é o da ;>erpetuidade 
dos postos, salvo em casos d>~ condemnaçào em 
crimt s designu!los e graves. Duas simples !altas 
de serviço podião autorisar o governo a de· 
mittir um oflicial, e 11ão couvJm esta extensão 
de arbítrio. 

Todas estas disposições sobre os casos em que 
podem ser . demittidos os o:fliciaes precisão uni· 
formâr·se e se declararem explicitamente. Ptr:.cisa 
mesmo que nem no caso dos majores e ajuddntes 
haja o direito da demissão ampltt, porque aliás 
fica o corpo á disposição de quem põde mudar 
quuudo queira majores e ajudantes. E se uo seu 
caso_ especial são precisa:s regras especiaes que 
mod,fiquem algum tanto, mas nunca muito, o 
principio da vitalicidade, ex:primão-se por inteiro 
e~tas regras. Assim vot~rei pelo artigo ; alias, 
nao, e tenho toda a razao para crer que é tra
ba!hll perdido o q~e se toma ~o;'ll a lei, porque como 
v~1 ser.á necessa.n_ameJ?te ~eJettada na adopção se 
nao for antes d1sso 1nuttlisada por derrota de 
artigos essenciaes. 

O Sr. D. 1\-Xa.:noel. faz algumas consi.de· 
rações geraes sobre a utilidade do projecto, vendo 
com prazer que os seus artigcs vão tendo o 
assentimento da camara. Nioauem deve enxer!!ar 
nesta _circumstaucia espírito o de regresso, p~is 
q~e mt!mbros da camara que nãl.l são regreS· 
stst!ls! como J?Or ex:eutplo o ~r. Antão, sustentão 
as 1deas consignadas no projecto. E isto não é 
de. admir9:r, quf:!tdo so refiecte que o que existe 
hC>Je em vtgor nao passa de um todo, tão iuforrne 
e horrendo, que nãu merece o nomtl de legislação. 
O . que quer dizer esta inst.ituição geral d irigida 
e regulada por leis provinêiaes tão diversas Cl•mo 
o são as (lrovincias do imperi'J ? Aqui olliciaes 
de eleição popular, alli nomeações do governo, 
aco~á postos temporarbs, alli vitalicios 1 •••• O 
pro~ecto em d!s_cussiio dá premanencia á guarda 
nac10nal ; habthta esta força a servir com todns 
os governos sem ser manivella de neuhuut. E 
se ~caso se _receia da permanencia da guurda 
nac1onal, por tgnorar-se quaes serão os executores 
desta le1, devcr-se-bia tambem receiar da perma~ 
nencia da 1• linha. 

O orador explica que, qnando dissa que não 
quer!a que a guacda t•acional fos~e popular 
ro;f':r!_O ·se aos postos, que não devem ser dé 
eletçao popular. mas sim de nomeação do go
verno. Faz o elogio das antigas milicias, e ap· 
prova o pr~ject~, que se en.:aminha para es:!a 
mesma orgamsaçao. 
• ~ostra a u~odificação que vai apparece.udo DIIS 
1deas de . vano:> seuhores. Quando em 1843 o 
Sr. Paulmo apresentou o projecto de reforma da 
guarda nacional, que · é, poucc mais 011 menos 
o ~ue e~tá h· ·je em discussão, o que não diss~ 
a 1m prensa . contra essa reforma I • • • E hoje 
pelo eontrano, está apadrinhada, apoiada, sas~ 
tentada, e_ votada por aquelles. senhores que 
talvez então escrevessem seu artígClzinho contra 
ella. Aproveita a occasião para louvar a com
miss~o pel? bom trabalho que apres~.>ntou, e pela 
maneJ.ra brilhante por que o tem sustentado. 

Conclue fazendo votos para que não seja mais 
interrompida est:a discussão>, . apezar de ter de 
discutir-se brevemente um pr<>jeeto que se diz 

salvador, e que vem trazer ao Brazil os felizes 
dias da idade de ouro. 

o Sr-. A.ntão-Dirçi duas palavras mais em 
sustentação do artigo, e darei t:unbern algumas 
explicaçõ~s ao r1obre deputado do Pará, e outro 
~obre deputado que tarnbem faltou sobre o ob
Jecto. 

O nobre deputado do Pará dis~e que quando 
se tr~ta~a Je reformar a lei da guarda · nacional 
~ra mdtspensavel estudar o paiz: e conhecer 011 
mconvenientes da lei existente. Uma vez conhe
cido que a instabilidade da "'U'•rda nacional devia 
ser providenciada de rnod; que pudesse haver 
algu!!ta permanencia nesta instituição, podia a com
mtss_ao derxar de a doP.tar o principio que :~.doplcu, 
c?n~llluando os officiaes a ficar expostos ao ar
bltrto Jo l!:Oyern<;~ ? Ora, eu disse a primeira 
v_ez que falle1 que a guarda uacioaal na ·actua
hdade estaV•l exposta a esta constante n1obilidade 
pela legislação das provilicias qu~ na minha opi
uiã? tinha peiorado muito a condição dos guardas 
uacwnaes, porque pela lei organica tinllào ao 
menos · a permanencia de 4 anoos, mas pelas 
modificações que as leis provinci:les lhe têm dado, 
~~:eontec~ muitas vezes que um_o:f!i.cial antes de 
tuar patente seja demittido. O que resultou 
daqui foi ficar a guarda nacional completamente 
desmantelada, ou apenas se resignão a aceitar 
o~ postos aquellas cidadãos que são muito de
dicados ao partido, e que com sacrificio de suas 
p<:lssoas o pretentern sustentar : todas as vezes 
qua _não ha isto, ha de$gosto, ninguem se quer 
sacnfi.car, pedem Jemissão, porque não se querem 
vêr expostos ás alternativas da política. Ora, este 
mal n_ão _devia ser remediado ? E' o que fez a 
comm1ssao, estabelecendo a perpetuidade dos 
postos. Seguramente se melhora muito. 
· Se me argumentassem com a disposição da lei 
que organi:~ou a guarda nacional, talvez eu fiea:sse 
um tanto desarmado, mas argumentando os nobres 
depu_tados com~ que existe no= paiz, não pudem 
refenr-se á le1 organtca da guarda nacional, 
porq~e cada ull!a provineia tem uma legislação 
espec1al. Elll Mu:as·Geraes, por exempto, até o 
posto de capiLão ha eleição dos guardas. Os 
u.fficiaes do estado- maior são da exclusiva uo
mençi\o do governo, que póde Llemittir a todos 
quan,l•> quizer ; em S. Paulo não sei se a no
meaçã<> é feita sobre proposta das camaras 
municipaes ; na B.1hia têm .-os offi.ciaes uma pa
tente vitalícia mas pode:n ser reformados pelo 
governo quando bem lhe parecer ; em outras 
pNvineias as cousas andão pouco mais ou menos 
por isto. Ora, pergunto ao nobre deputado do 
Pará, estas legislações provinciae:i, que têm co-l
locado a guarda nacional nesta constante depen
deucia dos governos locaes, não é peior do que 
aquella que se estabelece no projecto? Segue-se 
que o projecto melhorou. Diz-se: serâ poseivel 
adoptar uma melhor disposição legislativa do que 
esta: eoneordo ; mas têm os nobres deputados 
len1brado algum:l cousa melhor d•l que o apresen
tado t Se lembrarem cousa melhor, eu não duvt
darei adoptar. Quererão que os postos sejào de 
eleiç:io, mas que, depois de eleitos, fiquem as 
patentes permanentes 'l Creio que não, porque 
conhecem que no estad .... de irritação em que estão 
os partidos, e com o actual systema eleitoral, 
nada mais !acil do que eleger os officiaes do 
partido, cuja opinião dominasse na administração. 
Por ~'Uio, na actu.alida.de, nem pela el.eição se 

·c.Poderta melhorar o systema da guarda nacional. 
Depoi~ poder-se·!lia dar um"' inversão espantosa 
no paiZ, se recahtssem as nomeações por eleição 
sobre homens que não occupão as posições of1i
ciaes, desalojando os que estão occupando estes 
postos, e alguns por titulos vitalieios. : 

Não seria isto mais :prejudicial do que o que 
estabelece o projecto em outro artigo,. quando diz 
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que os officis.es que existem agora poderãõ obter 
patentes se o gove~no o julgar convenieute? 
Deve-se snppõr ctue o JOtOVernu será prudpnt~. e 
oiio dará pat~ntes a ofliciaes em que reconheça 
dispos:ções violentas, pois que não devem0s conlar 
quando legislamos com goveraos violentos no paiz ; 
e se a regra geral deve ser o contrario, então não 
façamos legislação al~uma. Mas, se os governos 
em regra devem seguir marcha regular, e!ltendo 
que convém f11zer legislação tomando por base 
o estado normal da~ cousas. Vou com estas espe
ranças, tenho esta fé no bom senso do paiz. Por
tanto, não tenho medo de uma legi~lação como 
estll. Muitos Srs. deputados receiãu que ssta lei 
tenha d~ ser cx~cutada pelo partido opposto ao · 
que actualmentd occupa as posições sociaes, e que 
este partido faça uma inversão no paiz, faça desta 
lei uma s6gunda macbina infernal. Os nobres 
deputados enteRdem que por meio da gnarda na
cional poder~ o governo collocat· em todas as 
posições officiaes os homens de um partido, pois 
que dizem que se fOrem os officiaes de um par
tido mantidos vitaliciamente nos postos darão 
triumpho constante a esse partido, inverteràõ a 
opinião publica por meio de violencias, e parse
guiráõ os cidadãos que commaudarem, e que 
pensarem diversamente. Eu devo declarar o meu 
pensamento a este respeito. Eu reconheço algum 
perigo, mas devo declarar que não entendo que a 
lei da guarda nacional que conf~ccionamos possa 
pr Jduzir seus resultados todos sem o c.:>mplemento 
de outra legislação sobre eleições e adminis
tração judiciaria. E' necessario adoptar um sys
tema completo em todos os àiversos ramos da 
administração do paiz, uma boa lei de eleições, 
uma boa lei sobre a admir1istraçiio d.t justiça. 

Fação-se estas l9i~ que umas são complemento 
das outr11s; eu niio tenho os mP.smos receios que 
têm oa nobres deputados. Dai que as êleiçõe:s 
do paiz s~jão directas, que con•:orrào a urn;. os 
que estej1iu em circumstancias do votar, qtte u:lo 
encontrareis o mesmo perigo, ainda que os ofliciaes 
da guarda 11acionRl trabalhassem parA sorom 
sómente eleitos us homens do partido que occupe 
as posições officiaes, e do qual tivessem alçan· 
çado !luas p·1tontes. Portanto, não vejo que este~ 
argument(js procediio, e que isso B<'jn uma causa 
peln qual dtJvnmos votRr contra n pr.~jectc •. 

Disse o nobre d!lput•ldo qtte fullnu em ultirno 
lugar quo tmha votudo por este projncto, porqne, 
pertencendo ello r\:i illóas t.lu rt!!{r~sso, u teudo 
sido u projecto apr~seuln<lu no t<' lli!JO em qtte 
düminav:io es~a!l HIÓ1111, lllle ora const!Qilente hnjt1 
quan :lo votava pt'r ollc ; mas •lUd ningu~m devin 
estranhar que clle as,;im procetlesHu, quando a 
comrni~srio, em cnjo seio est:io hamenM •le opiniõfls 
diverllas, tambem vot '' a favor do projocto . .P>lder,\, 
alguem p!!nsar que eu me acho om contradicçiio 
com os meull principio:~ ; mas e11 peço qua ex11mi· 
nem tanto as bast!s do projecto que foi aprcsenlado 
em 181:3 e tiS do prt•jecto actual, e verito que 
é diflerente. O pr(Jjecto de l$43 militllrisava toda 
a guarda nacional. Eu peço que se lêa com 
attenção esse projeclo, principalmente os arts. 8•, 
9•, 10 e 11, e ahi verão que a guarda nacional era 
quasi exclusivamente commandada por officiats 
da primeira linha, e que se daviio até accessos 
a officiaes de primeira linha que faziào bons 
serviços na guarda nacional. Examinem tudo isto, 
e vejão se não ha grande diff~rença entre esse 
projecto e o da commissào nas st:as bas~" car
deaes. 

No projeeto de 18!3 se convertL\ a guarda 
nacional em tropa de linha, o classificaYa·se como 
grande serviço, como motivo de accesso na 1• 

· linha, o bf.Jm serviço prestado na guarda nacional; 
nesse projC!cto sim militarisava-se completamente 
a guarda nacional, mas uo projecto actual os 
offit:iaes todos são tirados da guarda nacional, 
e apenaa os majores e ajudantes podem ser 

tirados dos reformados, e d',mtre os officiaes das 
extinctas milícias. E' apenas o que ha de militar; 
mas pergunto: não ha alguma conveniencia t~m 
serem nomeados es:>es homens profissionaes para 
adestrarem a guar.ia nacional! Portanto já se vê 
queo nrojecto de 184-3, com feições proprias de um 
partido àe regresso. não é o mesmo que o prcjecto 
que discutimos. As filições cardeaes do prt'jecto 
de 1843 não for-to adoptadas neste projecto : 
apenas nelle se apresentArão aquellas medidas 

· que a experiencia tinha reclamado como neces
saria. Eu declaro, senhores, que tenho aeom
panhado a opinião publica a respeito destas 
reformas: tenho visto até qae existem represen
tações na mesa tie as<oembléas provinciaes pedindo 
que se fação as reforma,; neste sentido. Ainda 
ultimamente á assembléa provincial de Minas 
pede que se adapte este projecto, que é o que o 
paiz mais re<:lama. Portantl) é preciso que eu 
supponba ·~ue todos os homens que têm razões 
para melhor conhecerem as ncce~sidades do p~iz 
estão allucinaJos. para então crêr que estas 
medidas niio são vautaj•JSas para o paiz, que não 
poderàõ ser convenientes para collocar no pé que 
convém a guarda nacional. 

Disse o nobre do;putado que é necesaario que 
o guarda nacional, uma vez qne não seja preciso 
o seu serviço, não seja lnquitltado. Que outra 
cousa faz o projecto ? Pois só pelo facto de se 
nomtlarem os o!liciaes por uma patente do governo, 
segue-se que serão chamados o,; guarda~ nacionaes 
constantemente a serviço' ~ão e~tão na lei deter
minados oa serviç·•S que deveráõ prestar 'l P<lr· 
tanto não se deve ter estt3 receio. Estamos em 
2• discussão, ma~ se acas<J se apresentar um outro 
projecto substitutivo que melhnre as disposições 
estabelecidas, não tenho nenhuma repugnanci11 
em o preferir ; mas na discussão tenho observado 
que os nobres deputados apenas encarão os 
perigos que po,Jem apparecer de se confiar ao 
:;:overno a nomeação dos po<;to~ por titul•):i vita
li.::ios, e não enxergão o~ incouvtlnientes que na 
actualidade existem. Esse; inconvtlnientes na 
actualidade siio mais larnentaveis, porque não só 
essas nomeações são feitas pelo governo, como 
o govern,- as põde repetir tt•das as vezes que 
lhtl parecer, uemittindo e nomeando pelo ~imples 
arbítrio, sem consultar muitas vezes a vantager:; do 
sr>.rviço publico. E' por isso que desejo que se 
remova este inconveniente. !vias se para que o 
pr>'.jectn poss·1 produzir ao paiz o bum a que é 
destinado, são int!ispeusavcis outrog melhora
mentos, outras dispogições, o!lereçiio-se á dis
cussão, nppareç:io ; mas emquanto eu sõmente 
ouvir cen <urar o projecto pelos perigos que 
po.lem apparccer, sem apre~enta•· novas idéas, 
não poderei ir de accill'do com os nobres depntados, 
porque quero que se m.Jlhore a guarda nacional 
e que se intruduzão nella :1quellas retormas que 
são recla,nndas de todas as parte ' . 

O Sa. PRESIDENTE:- Não ha casa: fica a dis
cussão encerrada: vai-se proceder a chamada. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e meia. 

Sessão em 22 do .Julho 

PB.Ksro;-;NciA D:> sa. MUNIZ T .,VARES 

Sull:ll.,RIO. - Expeditlnte. - Negocios ele Pe,·
nambuco. Conclusão do discurso do Sr. Lopes 
Netto.-Orllem do dia..-Soccorros ás provincias 
{t~Jgellad.as pela fome. Discursos dos S1·s. Peia;otn 
de Alencar, Sit~:z. C,;r.,·valho e Silva, ministro 
do imperio, Sc>u:a 1"Iartins e Pinto de Men
donça. 
A':s 10 horas e 3/! da manhã abre-se a sessão, 

lê-se a aeta da antecedente e é approvada. 
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o Sa. D. MANOEL diz que no seu discurso 

publicado hoje, onde se lê que os officiaes da 
~unrda nacional podem ~er ex<:~nerados dos postos, 
dev<J ler-se dos commandos. 

EXPEDIENEE! 

áquelle tlm que tomãmos conta das pos~<;oes offi. 
ciaes na província. e bem assim com documento$ 
irrecusaveis provei que el\as torão attendidas pelo 
nobre barão da Boa-Vista, então presidente de 
Pernambuco, e pelo governo imperial, que, ent 
virtude dellas, removeu o Sr. João Mauricio para 
a provinc~a de Goyaz. 

Agora, Sr. presidente, cabe-me, continuando 
nesta tarefa, citar os factos que derào lugar a 
taes accusações; mas antes de o lazer, pedirei 
a V. Ex. licença para lêr dous oflicios do nobre 
barão da B->a-Vista, dirigidos ao prefeito dn co
marca do Limoeiro, do qual se manifo:~sta os justos 
receios de que se apoderárão os habitantl's daquella 
comarca só com a noticia da nomeação desse ba· 
cúarel para ser juiz de direito: 

Um officio do Sr. ministro do imperio, com
muuicando qne S . M. o Imperador receberá no 
paço da cldacle pela 1 hora da tarde do dia 23 
do corrente a deputação da camara dos Srs. depu· 
tados.-Fica a camara inteiradu. 

Do mesmo minidtro, r~mettendo o officio do 
presidente da província d>l Bahia, de 30 do mez 
passado a. 4~, em que faz algumas observa· 
ções acerca do estado da companhia de navegação 
por vapor.-A' commissão do commercio. 

Do mesmo ministr , transmittint.lo a inf<Jrmação 
que deu o presidente da província do Espírito
Santo, em 27 de Abril ultimo, a resr.eito ~a 
representação do director dos aldeamentos do Rto 
Doce, João Malaqu.ias dos Santos Azevedo.- A'~· 
commissão do orçamento. 

Do Sr. ministro Ja guerra, devolvendo o re· 
querimento do major Manoel Macha~o da Silva 
Santiago, e informação àcerca da que1xa que faz 
de haver s\do refo1:mado com menor sol.do do que 
julga competir-lhe.- A' comnüssão de marinha e 
guerra. 

Do Sr. ministro da ju~tiça, transmittindo a 
consulta e mais documentos da secção da just!ça 
do conselho de estado, ácerca ds. 'D11lteria dos 
offieios que em data de 2() e 31 de Março do anno 
preterito dirigio à secretaria de estado dos ne
gocias da justiça o presidente. ~a ~·rcvinci~ . de 
Matto-Grosso, pedindo uma dec1sao sobre R duvtJ.a 
suscitada entre elle e a assembléa provincial por 
causa de um codigo do processo dos magi~tra los 
accusados que aquelle presidente enviára. a men
cionada assembléa, como additamento ao regimento 
interno da casa, e exigindo que eHe o UlandKsse 
publicar sem dependencia de saucção.-A' com· 
missão de assembléas provinciaes. 

D:> 1• secretario do senado, enviando a pro
po3ição do tnesmo senado, declarando que todos 
os privilegias e iseuções concedidas ou que se 
hottverem d<i conceder em beneficio da divida pu· 
blica nacional, :se considerão outorgados á divida 
publica provincialfundada.-A imprimir. 

N.io ha mais expediente. 

:NEGOCIOS DE PERNAMBUCO 

Cuntinúa a discussão do requeritrlento do Sr. 
Urbano com o additamento do Sr. Ferraz. 

o Sr. Lopes Netto:-Sr. presid~:ontl!, V. Ex. 
e a camara me perdoaráõ se ainha hoje occupo 
a sua attenção com os negocias de Pernambuco: 
tão odiosas farão as a~cusações que o nobre depu
tado pela Ba.bia f,;z á deputação desj>a provinci:-~o 
o ao partido que clla representa nesta c:lmara, 
que não era possível deixar de re$ponder a todas 
ellas, embora me arriscasst~ a abusar da attençào 
com que a camara me tem honrado. 

Fallava hontem, Sr. presidt;nte, do juiz de di
reito da comarca do Limoeiro o bacharel Joàc 
Mauricio Cavalcanti da RoclJa W!tDderley, e 
parece-me que demonstrei os embaraços extraor· 
dinnrios que elle levantou á presidencta na sua 
comarca, processando a todos os em;;regados da 
policia, não poupando no seu furor de pro
CE;s;;ar nem ao carcereiro da cadêa do Limo~::iro. 

E como esse magistrado se referisse em seus 
officios a outro processo contra elle formado pelas 
autoridaJes locaes por crimes sobrer:~aneita graves, 
mostrei que as accusações que pesa vão sobre cUe 
e chamàrão a attençào aa policia no tempo anterior 

cdllm. Sr.-Tenho presente o officio que V. S. 
me endereçou com data de hont<Jm, ácerca da 
sGnsnção que causou nessa comarca a noticia de 
da se ~ch>\r nomeado o bacharel João Mauricio 
Cavalcunti da Rocha "\Vanderley para juiz de 
direito da mesma, e, approvando muito o proce
dimento que V. S. tem tido para acalmar os 
animas dos seus h :lbitantes, tenho a significar-lhe, 
para seu conhecimento, que darei todas as vro· 
videncias que estiverem ao meu alcance, como pre
sidente da província, afim de que niio sejão baldadas 
as empregadas até agora para manter a puolica 
tranquillidade, e deixem do apparecer l\hi os 
acontecimentos de quo se receiào os mesmos 
habitantes por causa da d1ta nomeação. 

« Deus guarde a V. S. Palacio do governo de 
Peruambuco, 8 de Janeiro de 18U. -Francisco 
do Rego Ba,·ros.-Sr. João Flori;>es Dias Barreto, 
prefdito da comarca do Limoeiro. 11 

« Illm. Sr.-Recebi o officio de V. S. com data 
de 16 do corrente, submettendo ao meu conheci
mento a t:arta que lhe dhigi() o bacharel João 
Mauricio Cavalcanti da Rochn 'Vanderl~y, e o que 
V. S. lhe respondeu, sobre a ida a. essa vílla, 
acompanhado do algumas pessoas para o garantirem 
de qualquer insulto, assim como a exaltnção que 
tal noticia produzio nos animas dos habitan tas da 
mesma villa, e as providencias por V. S. tomadas: 
tl em resposta cumpre significar a V. S. que esta 
presidencia approv,t a requisição que V. S. iaz 
de 50 praças da guarda nacional desse município. e 
as outras medidas que tem empregado para manter 
a ordem e a tranquillidade publica, notando que 
V. S. affirmasse ao sobredito bach ,1rel que lhe 
será negado o cumpra.se do decreto de sua no
meação, pois que semelhante asserção só podiu. 
ter lugar se assim estivesse V. S. instruido nor 
esta presideocia. • 

« Continue porém V. S. a empregar todos os 
meios conducentes s paciiicar os seus comarcãos, 
fazendo·lh<:s conh&cer que não é licito oppõrem-se 
com viva força á posse do nomeado, quando por 
esta pre~idencia lhe seja conferido o cumpra-se, 
sob pena de se tornarem criminosos, e nem tão 
pouco á definitiva decisão do governo imperial, a 
cujo conhecimento vão ser levadas as represen· 
tações que me têm sid.J dirigidas àcerca deste 
objccto ; sendo de esperar que o mesmo gov&rno 
em sua sabedoria jAmais deixará de attender ao 
bem de seus subditos. 

« Deus gaarde a V. S.-Palacio do governo de 
Pernambuco, IS de Janeiro de 1841.- Fmncisco 
do Rego Bm·ros.-Sr. Joiio Floripes Dias Barreto, 
prefeito da comarca do Limoeiro. 1> 

Era necessario pois. que a ·vida pub1ica anterior 
desse magistrado fo~se capaz de justificar o em
prego da força para garantir a tranquillidade 
publi::a alterada pelo simples facto de elle ter 
sido nomeado para administrar justiça naquella 
comarca. Estes factos, Sr. presidente, estão boje 
verificados: entre vBrios documentos que ácerca 
delles trouxe, lerei parte do interroga.torio feito 
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ao preto Joaquim Maciel, a 23 de Janeiro de 
18l0, pelo coront>l H~nrique Pereira de Lucena, 
delel(ado snpplente de Limr;CirO (l~) : 

« Perguotuu-lhe mais quem pren.:leu os ciganos 
Antonio Fdix e seu Allemdo ? R~Rpondeu que 
foi seu senhor o capitio Antflnio Matb~us, por· 
ordellJ de M•guel Joaquim o do Dr. J.Jào .Mauricio. 
Perguntou·lhe mais que bens trnziiio os ciganos? 
Respondeu traziào dous escravos, um mulatfl e 
um molecote, os . quaes forão para cas1 do Dr. 
João Mauricio remettidos pelo dito seu se:~hor. 
Perguntou-lhe mais, o que fizerão dos ciganos 
depois de presos l' R 11sp"ndeu q•!e seu senb•Jr os 
conduzio para casa de Miguel Jo1quim, acom
panhado p•1r Manoel A'lselmo e Francisco Ribeiro, 
o qual voltou com tres cavallC\B dos ciganos, do$ 
quaes cavallos ainda hoje existe um tronx•> Je 
uma orelha, ou tosado, de cór castanha, em poder 
do referido seu senhor. Perguntou-lhe mais, da 
cas&. de Miguel Jouquim para on1e forão os 
ciganos ? Respondeu quo da caNa de Miguel 
Joaqu1m farão para a casa do Dr. João Mauricio, 
e qud seu senhor, da ca-;11 no dilo Miguol Jo'lu1m, 
voltára para a -Espera- em um dlu de sabbado, 
á noite, e no domingo, bem cedo, foi pua a 
casa do Dr. João M~uricio, e ql.le dil casa do 
Dr. João Mauricio volt•lU com O!l cigllnos I~nacio 
GomP.s, Manoel Gomo:ss e o Pintado, pdo caminho 
da Grota da Chuva, o que vin -lo de Pindoba, 
da casa de João Mauricio, H onc·mtn1ra no domingo, 
ao meio dia, os dous ciganos amarrad <ls, conrtu· 
zidos por lgnacio Gomes, M ·~t~onl G·>mes e M lr
tinho, El ouvio 4 tiros á~ Ave·:\ltir;a, e qu" no 
outro dia seu senhor cham .. u a dle interrogado ~ 
a Gre2orio, seu p11rceir•1, escravo do mesmo, pela 
madrugada, com d•lUS f>Jix~s de capim na cabeça 
e duas enchadas, e O!! mandou cavar uma sepultura 
ao pé da pP.dra do Cabundá, e nella depllsitou·os 
dous caJavereg dos ciganos Antonio Fclix e seu 
filho Allemão de tal, e recommendou que elles 
não dissessem a ninguem que alli tinhão enter
rado aquelles ciganos, e que se fallassem h 1vião 
de padecer. Perguntou-Ih!' mais se elle sabia oude 
se achavão enterrados os ditos cigan()S 1 R•spond~u 
que s9.be e ia mostrar. Perguntou-lhe mais, os 
cbapéos dos ci~ano» o que fez delles? R~spon •ieu 
que cada um ficou Mm o ~eu, que sou senhor deu, 
etc. >l 

Cllega,io ao theatro dessa horrível scena, o 
interrogado mostrou á policia a sepnltura dos 
infelizes ciganos, da qual se desenterrárão seus 
ossos carcomidos pelo cupim ·para ~erem reco
lhido~ ao lugar sngrsdn, como consta do seguinte 
termn de exuumaçào (1~): 

« Aono do nascimento dA Nosso Senhor Jesus 
Christo de 184G, aos 29 dias do mez de Janeiro 
do dito anno, 110 lu~nr -E.;pera,- freguPzia do 
Bom Jardim, na pr,,priedade d"l Ant•lnio Matheus, 
foi vindo o d .:. l~gado suppleute Joaquim Th~odoro 
de Vasconcellos Aragão cnmmi~r.·• escrivão do seu 
cargo a Q official de jusliç·l Fr"nciseo Judim de Ma
cedo e as testemunhas Manoel José Pereira Borges 
Junior e o alferes José Barbosa da Silva, para 
efte1to de exhumarem-se os ossos dos cigz.nos 
Antonio Felix e seu filho Allemão de tal, 
que, segundo a confissão do preto Joaquim 
1\faciel, escravo do sobredito Antoni<1 lliatlleus 
Rangel, estavào enterrados no referido lugar
E-3pera, - e chegados ahi , com o referido es · 
cravo por guia, pelo mesmo f·li apontado o 
lugar em que jaziào os ossos d'os infelizes re· 
feridos , rn~ndando o dito delegado supplente 
removP.r as pedras e depois a terra que os cobria, 
feito o yue, apparecêrão os ossos de duas c~eaturas 
humanas, isto ê, duas caveiras e mais ossos cor· 
respoudentes a dous cada veres, os quae!! jã esta vão 
carcomidos do t~mpo e do cupim, e nesse ~>stad<> 

· forão exhumados e conduzidos para a villa do 
Limoeiro a entregar ao respectivo vig!ldo Feheiano 
Pereira de L1ra, para lhe dar aepultura no jazigo 

TOU:O li 

dos mortos. DJ que para constar, o delegado 
supplente mandou fazer este termo , em que as
signou com as teetemunhas já mencionadas e o 
officia! da justiça tambem mencionado.- Eu José 
Ignacio de Figueiredo, escrivão, o escrevi no 
impedimentfl dos escrivães Galvão e Pires. -
Joaquim Theodoro de Vasconcellos Aragão. -
O otticial de justiça, Francisco Jardim de Ma 
cedo. - José Barb<Jsa do Silva.- Manoel José 
Penira Junior. » 

Eis-aqui as injustiças que fazemos aos nossos 
adversarios (apoiado~) ; é essa a razão por qu~ o 
delegado supplonte que interveio neste processo, 
o honrado coronel Henrique Pereira de Lucena, e 
o supplente delle J .lafluim Antonio de Vascou
cellos Aragã•l, que procedeu á exbumação desses 
CAdavere,, forão immP.diatamente procP.ssados pelo 
Sr. J•làO M:mricio Cwalcanti da Rocha \Vãu
dtlrley. qu~ sabia perfeitamente que provas taes 
deviào occasbn11.r a sua pronuncia, e a sua impu
nid \de, nest•A ép1ca, não era hcll de obter-se na 
província de Pernaml>uco. 

Note V. Ex:., Sr. president'!, que para perseguir 
a h•>mons h·>nestos, conhecidos por sua probidade 
nunca desmentida , pelos serviços prestados ao 
paiz, ,1 Sr. Joã•J Mauricio f li metter-se nas. mattas 
da Pm ·loba, certo de que sómente entre os 
ca;;;caveis e as onças poderia elle formar processo 
a hom~ns. desta qualidade. (Apoiados.) 

Em um surnmar1o crime, procedido na vil!a do 
Limoeiro, em virtnde d<l denuncia de Luiz Cyriaco 
Carneiro d~ i\11tua, d-tda contra o referido João 
Mtturicio, pelo homicídio perpetrad•) na pessoa do 
(Jardo L~onardo, qu'l, depois de preso em um 
tronco em casa do denunciado, por espaço de 
mui(OS dias, fór<l açonttt<io co 'n verg!ls em frente 
della, e por fim entregne a uma escnlta , que o 
fuzilou no cami11ho da villa, foi elle pronunciado 
corno autor ·lesse attentado , seg11ndo se mani
festa da certitlão que passo a ler (U): 

« E' injusta a despronuncia racflrrida, attentas 
as provas te;t~munha~o; que existem no processo 
contra o bachaf~l João M,;.urich Cavalcanti da 
R1cha \Vanderley, como autor da m•)rte perpe
trad<l na pessoa do iufe\lz L~onardo de tal, pC\r
quanlo dos d·Jpoimentos da primeira e oitava 
tesfemunhas se •;ê qu'l Jo,;é de Miranda C~tvalcanti, 
Luiz dos Santos e José, por antllnomasia- Bar
riga,- logo que assassinarão a L~onardo de t •ll, 
dedarárão publicamente que havião commettido 
aqu~lle attentado a mandado do dP.nunciado o dito 
bacharel: dos depoimentos da segunda e s~tirna 
testemunhas tambem se vê que os tres individllOS 
acima, depois da morte , dizião , ora que não 
havião assassinado o infeliz L~onardo á tóa, ora 
que a murt~ havia sido feitll por ordem; final
mentA, dos depoimentos da primeira , terceira, 
sexta, setima e oibva testemunhas, e colligindo 
que o infdiz viera da casa do referido bacharel, 
cita em o lugar de Pindoba, amarrado e escoltado 
por aquP.lles que o assassinárão, assim como que 
ai\ i esr.i v era em um tronco e soffrêra uma roda 
de páo, da qual lhe result•lU a fractura de um 
braço, tica por consequencia evideneiad<l que o 
bacharel João Mauricio foi o autor dessa morte, 
tanto que os executores regre:;sárão para a dita 
casa, não obstante o allegado na despronnncia 
recorrida de ser rua publica desta vi\la o lugar 
denominado- Riacho da B~sta,- onde foi perpe· 
t .. ada a morte, e as:>irn incapaz asse bachar'3l de 
ter tido parte em semelhante att~ntado, mórmente 
!:endo elle pes~oa d•J algnma consideração por seus 
feitos e conhecimentos jur!dicos, por isso que esse 
mesmo a\lleg~do de todo desapparece : 1°, c~m o· 
documsnto junto pelo recorrente que prova que. 
alêm de ser o lugar acima ermo, dista da villa 
meia legua; 2•, porque as provas do proces.;o 
dissipão aquellas considerações. Portanto, rtfor
mando,· como reformo, n · despronuncia recorrida, 

~ 
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segunão a disposição do art. 74 da lei de 3 de 
Dezembro do 18U, obrigo á prisão e livramento 
ao bacharel João Mauricio Cavalcanti <la Rocha 
Wanderley, branco , casado , que julgo i!lcur:>o 
uos arts. 4• e 192 do eodigo criminal, pela morte 
perpetrada na pessoa .io 1nfdiz Leonardo de tal. 
O escrivão lance seu nome no rol do~ culpado~, 
e cumpra com o s~u regimento. 

« Limoeiro, 1• de Abril de 18!6. -José Theo· 
doro Gomes. >> 

O SR. WANDERLEY:- Assignado 1 
O Sn. NETTO:- José Theodoro Gomes. 
Ora, Sr. presidente, depois de uma pronuncia 

destas, o que havia de fazer o presidente da 
vrovinda T Consentir ~ue o juiz ~e direito _con
tinuasse e:ttre as fera~ a persl:'guu os pacliicos 
habitantes dnquella comarca? Não; · ordenou ao 
juiz municipal que entrasse no flxercicio da vara; 
e o fez, não só em virtude do despacho de 
pronuncia, que produzia esse effeito necessario, 
mas tambem porque constava que .esse bacharP.l 
estava fóra do seu districto, e mesmo da pro· 
vincia, achando-se no territorio Ja provioda da 
Parahyba, no qual por certo não podia ex~rcer 
iurisdicção. · 

Eu aqui tenho o trecho dP. uma carta que da 
peregrin~çào do seu e:scondrijo escreveu o Sr. 
João Mauricio ao juiz municipal d•> Lim:>eiro o 
Sr. Co>ta Gomes, e o lerei á casa, porque mostra 
que todo o despeit•> com que aquelle seobor 
procedia judicialmente conlr!i os .empregados po
liciaes do Limoeiro na,;cia da coavicção em que 
estava de serem ellerl capaze5 de estender a 
acção da lei até á pessoa de um digno membro 
da chamatJa influencia legitima . t Risadas e 
apoiados.) 

« Dr. amigo.- Ern 4 de FeverP.iro de 1816.
Saude, etc. e á sua familta. Ando ambulante 
pelas casas dos amigos e 110 matto, e -sempre 
em e:x:ercicio -. N ,io sei SP. ~ocê estará em casa 
ou em Ti!quaretiuga. Ao Gal vão mant"IIJ as pro
nuncias dos proces>O> de responsabilidade. Vo~ê 
faça executar a lei, e·, S•>. resistirem, me participe 
officialmente por via do Galvão, para eu me 
dirigir ao presidente e ao 111inistro- para o que 
estou :\ucioso-. P eço-lhtl que seja mais activ.> e 
nãú tenha medo, etc. u 

Sr. presidente, não prosigo nesta materia para 
não justificar o aparte que me deu o nobre 
deputaào pela Bahia, que me attribuio hontem 
de~ejos de insinuar a remoção desse magistrad,>. 
Fiz na exposição dest~s · factos o meu dever, 
o governo na sua apreciação fará o que en
tender ...• 

O .SR. NuNes l\IACffADO : - A sua prefeitura 
já foi aqui discutida pelo prcprio barão da Boa· 
Vista. 

O SR. WANDERLEY:-0 barão da Boa-Vista não 
merece credito. 

O Sa. LoPEs NeTTO:- Só tive em vista mostrar 
as difficulJades extraordinnrias com que lutou 
o presidente da provit'cia por entender, co•n'' 
magistrado intelligente e honrado , não dever 
receber favores dessa olygarchia improvisada na 
província. nem excluir aa r.cç:i.o da l ei ua1 só dos 
indivíduos que se achavão sob sua administração, 
governando por consequeneia a província como 
erão e devião ser governadas toàas as outras do 
imperio. 

Se estes embaraços não houvesse, se algumas 
das autoridades a quem a lei incumbia auxiliar 
ao presidente nessa tarefa hooroM e util ao paiz, 
não se tivessem proposto fazer-lhe uma guerra 
desabrida, e dar a entender que fóra da iofiuancia 
legitima não se podia encontrar quem f0sse 
capaz de governar a província de Pernambuco, 
muito maiores resultados se terião obtido durante 

a administraçiio do Sr. Cb\cbono. A prova de 
que tudo quanto tenho dito ni'io é exagerado é 
que aqui estão requi~içõc:s feitas pelo Sr. chefe 
de polida da Parahyba, das quaes consta que 
elle deprecou a prisão, requereu que se processas~e 
alguns membros da olygarchia por terP. m commet
tiúo de!iotos escandalosos cujas provas remetteu 
a•> chefe de palicia de PernaUlbuco. (Apoiados.) 
Diga e;; te mesmo Sr. "h,<fe de policia, que tern 
assento na casa, digào os Srs. juizes de direito que 
aqui tém as<P.nto e que são magistrados na Cearé, 
d;ga o Sr. TavarPS Bastos,_ q?-e é ~dvogaào nas 
Alagôas, se nas suas prov10c1as uao se appre· 
henderão murtos escravos furtados, e se dos 
processos lá preparados não constou que Jo~é do 
Rego Barros e outros alliados do nobre_ dep'!-tado 
erào os autores desse attent:ldo. Se nao d1go a 
verdado!, elles qne me contestem. 

M:as, senhores, a difficuldade com que lutou o Sr. 
Chichorro não procedião só desses mllg!strados; 
muitos officiaes da guarda nacional nomeados por 
essa geute, ~ntendendo que não devião prestar 
obediencia a outros delegados do governo ; que 
sómente os oly,.archas como descendentes de 
Jeronymo de A!tJU•Jnerqua e Filippe Cavalcanti, 
pod ião governar a província de Pernambuco, 
como se lhes tivesse tocado por h.;rança; procut·a
vão pnr todos os modos inutilisar ns providencias 
tomadas pela administração ; insinuaviio alguns 
a seu:~ subalternos que não se prestassem ás 
requisições dos agentes da polica; de mod•> que 
muitas dilig.;ncias, fóra da cidade, deixárão de ser 
feit•R em tempo, porque não havia soldados para 
auxilial-as. 

No dia 2 de Dezembro, anniversario natalício 
de S. M. Imp11rial , caprichárão em · não com· 
parecer os comrn~nda.ntes dos corpos Jos batalhões 
da cidade; quizerão desta maneiN dcsfeitsar ao 
presidente, não advertintlo que o se•1 acto des· 
respeitoso ia Jesacatar a mais alguem que está 
mu;to .-eima do presidente. (Apoiados.) E não só 
l!iio comparecP.rii.o, ·mas f•.trã.o assistir á para-ia 
defronte do patacio do governo pa!a que o 
presidente visse que não era por mcommodo 
pess•llll que deix.avão de marchar. Ora, em laes 
ca~os, o quo! devia fazer o Sr. Chichorro? S .Jffrer 
todos essf:s insultos ·1 Consentir que, não só a 
administração da justiça não tivesse o seu regular 
nndam~uto, mas que a guarda nacional ficas~e 
i<~utilisadar Não; reformou-os; mas elles recebêrao 
as reformas como favor ; declarárão muitos 
officiac:: as<im refl)rmados que nàtJ estavào nem 
nunca estiveriio dispostos a servir com outras 
pessoa!> que não foss em du circulo bemaventurado. 

A·JUi e"tá. um cfficio dirigido no Sr. Vicente 
Thomaz Pires de Figueire<io Camargo, secre~ario 
da presidencia, pelo Sr . Francisco Lopes Ltma, 
apertas lhe constou a sua reforma no pnsto de 
tenente-coronel d:l guarda nacional. Ddle é o 
seguinte trecho (UJ : 

« Accuso a recepção do of!i.cio a que respondo, 
'para que Vnt., conto portador de -tão faus.tosa 
noticia -, leve tambem esta outra de mmha 
resignação, com certidão a S. Ex. de haver já 
aberto mão tlo commando do batalhão. l) 

Nos mesm~s termos officiou o Sr. coronel José 
Maria de Barros Barreto •.•• 

O Sa. VlLELLA TAVAR!!:S : - E' bom ler este 
ofiido, que é interessante. 

O Sa. L···PE!:' NeTTo: - •.. da comarca de 
Na.zareth. Não o lerei tod•), porque é muito extanso, 
mas o topíco que merece ser trazido á t:onside
ração da casa. 

tt E rllileirado entre tantos pernambucanos brio
sos, entre tantos amigus do p>liZ que têm soffrido 
igual ~ort•l, eu não posso es.:onder o -sentimento 
de intim>l satisfação que experimento ao ver
me dispensado de exercer qualquer funcção ou 
jorisdieção ua presente quadra de oppressão e 
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de desmandos-em que infelizmente nús achamos; 
oppressão t- desmandos que, a continuarem por 
mais algum tempo , não poderáõ deixar de 
com prometter o futuro desta provincia e de todo 
o imp'lrio, a cuja paz e prosperidade parecem 
inteiramente insensíveis as influencias da época.>~ 

O Sr. major João Ldite Torres Gallindo accusou 
a recepção da nvticia da sua reforma nos t<Jrmos 
seguintes (lt!) : ' 

<I lllm. e Exm. Sr. - Acabo de receber a. 
participação de que fui reformado do posto de 
tenent!l·Coronel do 1• batalllão do termo de 
Cirnbres, e este aeontecimento bem longe de 
entristecer-me, enche-me de prazer e cobre-me de 
gloria, etc . » 

O SR. FERRAZ:- Havia exemplos an.tigos. 
O SR. Lr•PES NETTO :- Do nobre barão da Boa

Vista? (Apoiados.) 

O Sa. FERRAZ:- De outros que já não exist'lm 
e que são wuito r~~peitaveis; de alguns juizes 
de direito p!lrtencente:~ ao lado do nobre de· 
putado. 

O Sa. LoPES NETTo :- Não percebo. 
0 SR. PRESIDENTE:- Attenção l 
O Sa. NuNES MACHADO: - Concorda que é um 

mal? 
O SR. FERRAZ:- Quem deu o exemplo !orão os 

senhores. 
0 SR. PRESIDENTE :- Attenção I 
O Sa. LoP~>S NETTO: - O Sr. tenente-coronel 

João Cbacon Cavalcanti de Albuquerque, dirigindo
. se ao presidente da província de Pt!rnambuco 

por igual motivo, accrescenta nc seu ofticio 
(U): 

« No entretando lembro a V. Ex. que ainda 
me resta ser demittido do lugar de 1• supplente 
do subdelegado do Itambú, do termo de Goyanna, 
por cuja demissão incessKntemente insto, P•1rque, 
se a razão de minha reforma não pódo ser outra 
que aquella de minha opinião politica , que 
adopto diversa dl\ desse governo, a mesma razão 
eleve subsistir para que se me demitta do 
menci(Jnat.lo cargo. » 

D~ix~rei de ler mais de trinta officios seme
lhantes, que aqui estão e padem ser examinados 
pelo nubr.J deputado, para ler este do Sr. coronel 
Manoel Fr11ncisco do Paula Cavalca•tli de Albu· 
qutlrque, irmão do Sr. Pedro Francisco de 
Paula Cavalcanti de Albuquerque, vice-presidente 
da província, afim de que a camara avalie a razão 
de sua raforma, dada polo Sr. Chichorro da Gt~ma. 

« 111m. Sr.- Por ordem do dia do commando 
superior de 16 do corrente, foi m11ndado publicar 
o o!ficio do Exrn. dr. presidente da província 
de 14 do diLo mez, em que participa htaver 
reformado o major do 6• b~talhfio Jono Francisco 
do R~go Maia, e nomeado para o dito po~to ao 
cidadão Manoel Camillo Pessoa, afim de se lhe 
dar a devida I'Xecuç~o. Esta ordtlm me foi com· 
municada em qualidade de chefe da 3• legião, 
á qual pertence o 6• batalhão: a esta ordem 
porém não posso dar execução, pois, não reco
nhec .. ndo nos Exms. presidentes o direito de 
r~formarem offictaes da guarda nacional, fllém 
dos cnsos marcados na lei, e uào podendo eu 
comprehender P,;ta reforma em nenhum destAs 
casos, receio licar incurso uas penas do art. 142 
do codigo criminal. Não desconh~>ço que diversos 
presidentes têm arrogado a si este direito; porém 
t >les precerlentes não siio bastantes para me fazer 
reconhecer como legal o que não é. Não devo 
entretanto deixar de observar a V. S. que uma 
semelhante ordeoo jâ foi execut••da na legião do 
meu commando ; pula, por ordem do dia 6 de 
Agosto do corrente anno, foi reformado major 

co>mmandante do esquadrão de cavallaria Antonio 
Clemente E5teves de L:-~rraes ; ·porém é preciso 
que eu diga que tal ordem foi publicada Rem 
meu conhecimento, p•Jrqut~nto, morando ou fóra 
da cidade, e não havendo na guarda nacional 
quem de prompto leve as ordens a seu destino, 
tinha eu autorisado ao major. da legião para 
<'Xpedir as ordens que fossem de méro expediente. 
Eôte pois, considerando a ordem de que se trata 
no numero destas, a expedia. Eu tive ~.:onbeci
mento disso alguns dias depois, e quando quiz 
remediar o que se tinha feito, foi mudado o 
esquadrão para a I• legião, ficando eu impossi
hilltado de tomar qualquer deliberação. Queira 
V. S. fazer cheg•n· ao conhecimento do Exm. Sr. 
presidente da província estas minhas reflexões, 
pedindo-lhe que me esclareça a rc;opeito, e livre
me dos <:1mbaraços em que me acho. 

<< Deus guardil a V. S. Quartel do commando 
da 3• legião, 30 de Outubro de 1845.- Illm. Sr. 
Francisco Jacintho Pereira, comiP.andante su
perior da guarda nacional do mun icipio do Recife. 
-Manoel Francisco àe Paula Cavalcanti d~ 
Albuque1·que, o:r>ronel chefe da 3• legtilo. » 

Ora, senhores, o que havia de fazer o presi· 
dente depois deste officio 1 Reformou esse coronel 
de legião, que se rec11sava mconhecer a autori
dade que o presj.jente tinba em virtude de leis 
provinciaes~ leis qutJ autorisârão muitos proce
dimentos de~tes praticados pelo Sr. barão da 
Boa-Vista, cunhado de~"~ chefe de legião e seus 
successores. Sem compromettimento de sua au
torida.te e desvantagem do serviço publico, o Sr. 
Cbicllorro não podia conservar nos commandcs 
da guarda nacional da provincia pe~soas por tsl 
modo dispostas a embaraçar a marcha regular 
da sua &dministração. Reformando pois . esses 
officiaes, além d·3 exercer uma attribuição conferida 
pelas leis provinciaes, pruvenio a relaxação da 
disciplina daquella porção importantisstma da 
força publica, com que o governo deve contar em 
casos urgentes. 

De toda a parte os alliados do nobre deputado 
pregárão logo por essa u1otivo a cruzada contu 
o Sr. Chicl11.>rro da Gama, sustentando que a 
reforma dos officiaes da guarda nacional excedia 
as snas attribuições, isto é, sustentárão que 
o presidente não podia fazer aquillo mesmo qae 
elles nunca contestãrão ao barão da Boa· Vista. 
(Apoiados.) 

Note V. Ex. que muitos batalhões da guarda 
nacional nã<> soffrêrão a menor reforma; seus 
offi~.i aes. comquanto a\·essos ao governo, estão 
no exercicio dos respectivos postos. Declaro a 
V. Ex. que se eu fosse presidente da provincia 
talvez não tivesse poupado a tnór . parte delles: 
e essa indulll;encia prova qne o· Sr. Chicborro 
não merece us criulinações que fez o nobre 
deputado; não perseguio ninguem , e apenas 
procurou remover assim os rn~~oiores embaraços 
que encontrava na marcha legal da sua admi
nistração. 

Sr. presidente, antes de passar aos outros 
top1cos do discurso do nobre deputado p~la Bahia, 
consinta V. Ex. que mostre com a leitura dos 
inte1 rogatorios de dous escravos apprehcndidos 
pela policia, a vida que levavão em Pernambuco, 
durante as aduliuistrações passadas, esses indi· 
vidu<>s, cuj>ls casas têm sido varejadas, e cuja 
perseguiç:lo elle d<Jplorou tão amargllmtJnte (U): 

a Auto de perguntas f~itas na vílla de Nazareth, 
em 26 de Janeiro de 1846, ao preto Affonso, 
escravo de Ignacio Nery da. Fonseca .•. Perguntou 
mais o delegado se em Pindobinba elle respon
d .. nte coubeceo. outros escravos furtados e que 
fossem vendidos, e a quem, e bem assim se sabia 
de outros factos criminosos, occorridos no engenho 
Pindobinha, durante a sua estada alli: r6spoodeu 
que conhec.eu para mais de trinta escravos fw:ta-



Câmara dos Deputados -Impresso em 1410112015 15:04- Página 6 de 22 

SESSÃO EM ~'2 OE JULHO DE 18-l6 
dos, entre e\\es o!> seus dous parceiros de nomes 
Felix, ~apateiro, e Zacbarias. caiador, pertencentes 
ao mesmoSr.Fonse~a; bem como Lniz, do Sr.Pinto, 
da rQ<l da Praia; Joaquim, do Sr.Machado,mr,rl\dor 
no pateo do Livramento; Eugenia de Joaquim Josó 
Ferreira dll Penha; B~nto, do Sr .Azevedo, morador 
na cidade de O linda ; João Cassange, pertencer\ te a 
João Rib~iro, morador no Rozarinho ; Pedro, 
moleque, mora'dor na Eneruz1l~ada da BdéJ? ; 
Franci~co, morador na rua P.strelta dv Rosano, 
vendedor de arroz e milho ; Antonio, escr .. vo de 
um boticario, morador na mesms rua estreita do 
Rosario, antes de chegar á rua das Lar.-n~eira.s ; 
Maria, escrava do s6nhor do en~enho do Brum ; 
Romana, moradora na rua do Viga rio; e mais 
disse que no mesmo engenho Pindobinha se 
achavão quatro e10cravos do fallecido Cunha, da 
rua do Creepo, os quaes cbamavão-se Thomaz, 
Bento, Felix 6 José; outro escravo d03 nome D<>· 
mingos, do Cardoso dllS Alvarenga;;; outro de nome 
Gau•iencio ,do Sr. Annuncioição, mMador na rua de 
Santa R1ta : e assim outros muitos de que se não 
recorda os nomes. Ta•nbem deixou em Alagoa. 
Grande dous escravos vendidos por J.:.sé Maria 
de Pindobi11ha, um de nome Domingos, do !tt.l\il
eido Parafitas, e outro de nome João, que não 
sabe a quem pertence por elle se não saber 
explicar. 

« E mais disse que o escravo Sirnp\icio, perten
cente a um B-1stos, morador no Recife, querendo 
sahir do engenho Prndobinh>~. para a casa d~ se~ 
st>nhor, foi, por ordem de Jo~é Maria, assassi· 
nado por Manoel Banqueiro e Mannél Carpin:t, 
na mRtta do Páo da Cuia, onde foi pega<io ; e 
elle respondente <• vío morto, porque José Maria 
o mandàra presenciar com os mais companheiros 
para lhes servir de ex.en1plo, como disse o mesm.1 
José Maria P11es Barr&to, etc. 11 

« Aut•l de perguntas feitas pelo delegM.o João 
'Vieiu da Cunha, a 24 de Novembro de 18!5, em 
lguassú ao pardo Jacob, eseravo de Manoe! Joa
quim do Rego e Albuq11erque. 

« •••• Foi-lhe finalmente pergunt'ldo em que 
se occupava esse Valentim, s11 havia gent'3 no 
en~enho Píndobinha com 11rmas ou sem ellas, e 
se dormem a\U ttteSml'l, e sc lá estava o outro 
Valentim. e se o conhecia, e onde mor11va este. 
Respondeu que o 'Val.;ntim se occupava em ser 
guarda-costas e em mo.\ar gente, q11e ainda ha 
tempo de dous annos, pouco mais ou menos, 
tendo vindo procurar rancho dous homens que 
diziào ser morRdores na Cova da Onça, e não se 
agradando esses do servtço .do en:~;enho, de noite 
fugirão, furtando es:es dous cavallos do 1\ngenho, 
e o Baixinha os mandou seguir logo por Valentim 
e m~is outros, e os matárão na matta do Bizour<>, 
e que o!! catlaveres forào enterrados em um 
alto de formigueiro, bem perto da estrada junto 
de um visgueíro grande ; que tem bastante geote 
armnda, e que de noite dor•nem no matto, no 
lugar chamado CorrégO da Onça, o que sabe por 
lhe dizerem, que tem maiR no engenho, junto à 
boca da fornalha, uma peça de campanha pequena, 
montada em um carro de páo, e que esta tem a 
polvora guardada embaixo do carro em um 
surrão de couro, e que de noite se recolhe a dita 
peça em um quarto de um homem que mora 
juuto da fornalha, e fica com a boca dentro de 
um buraco que tem a par&de do mesnto quarto, 
apontada para a estrada, e que dentro da casa 
t~m um barril cheto d., cartuxame ; que conhecia 
Valentim, mas que morava no engenho Agua 
Fria, etc.» 

Eis-aqui, Sr. presidente, como vivião esses 
homens f Estaviio acastellados em seus engenbos 
com peças ae campanha, com homens que se occu
-pavão exclusivamente em matar gente. 

O Sa. 'VILELLA. Tu.uuts:-Apoiado I Exclusi~a
mente. 

os~. LOPES N'ETTO:-E note v. Ex:. que estas 
revel>tçõ&;; f,lriio feita"! pelo escravo tle um parente 
mní ~roximo do senhor do engenho Pindohinha, 
o Sr. l\hnoel Jnaquirn do Rego e Albuquerque, o 
qual , !lp~zar dessa circumstancia e de sua exp~>ri
mentada adhesão aos olygarchas de província, 
não foi poupado. 

José Maria Paz B:1rreto, muito conhecido de 
nós t~dos. era tamue!ll parente da influenci11 
legitima. N:lo sómente furtnvii•l escra' s e guar
dwàl) nos seus engdnhos. tinbiio homens diRp•Hstos, 
empregados a matar gente, mas até todos aquelles 
escravos que, arrependid•>S do que tinhão feito, 
pret .. ndiiio evadir- se para seus senuores, erão 
assassinados l Eis-aqui a razão por que não 
quere.m, nem hiio de querer para go''ernar a 
província outros homens que não sejiio saus 
parentes l A'cerca da ousadia de taes faccinorosos, 
appello para. a consciencía do proprio b'trão da 
Boa-Vista; elle medmo jâ se vio obrigado a forçar 
a ·guarda de seu palacio com medo de seus parentes 
(apoiad-1s); e fez apprebender dous assassinos 
perto da sua casa, por suspeitos de attentarem 
contra aua vida por mandado de parentes seus, e 
os rernette11 para as províncias do sul como recru
tas. (Apoiados.) 

Sr. pre~ident~. eu n ;'io deixarei este topico sem 
citar um facto, em. cuja prova invoco o testemunho 
do meu nobre co !lega o Sr. Affllnso Ferreira, que 
é càefe de polich da proviocia. Havia um delegado 
sobre cuja cabP.ça pesavão as maid odiosas aceu
sações, e entre muitas a de ter tomado de uma 
escolta que trazia d>\ Parahyha presos t.res esl'ravos 
que alli foriio apprehen·lirlos por terem assa~sinado 
um parante do t:\esmo delegado (um seu cunbad<>) ; 
e ter mandado matar dous a açoutes, e torturar 
o terceiro d<3 um.a maneira horrivd, quebran-lo
lhe a marte\lo os dentes, macerando as carnes, 
e afinal passando-o na moenda do engenho I I E 
como se i~to nào bast>\sse para attestar o seu 
desprezo às lei~, malldou fincar na estrada as 
cabeças dess~s infelizes para que to·iO o mundo 
visse a prova dal}uelle horror 1 Esse delegado 

. foi conservad\l uo seu emprego, apezar de t•ldas 
as ciili~encias do Sr. chefe de policia : e bem 
ve V. Ele. que ni\o era homem azado pua merecer 
a confiança •1o digno chefe de pulicia. e ajudai-o 
na perseguição do:~ criminosos ..• 

O SR. PRESIDENTE:-Eil observo ao nobre de
putado que são passados os tres quart .• s d<l hora ... 

O Sa. LOP'ES Nr;:TTO:-Sr. presidente, eu vo•1 
acabar o meu discurso, e mão grado meu, deixarei 
de responder aos outros topko~ do discurso do 
nobre deputado pela Bahia. porque julgo que não 
devo abu~ar d11 attençào da camara ficando ainda 
com a palavra terceira vez ; mas consinta V. Ex. 
que diga algnma cousa a respeito do roubo de 
africanos de Porto de G>lllinhas. 

O nobre deputado procuroa lnnc;ar aspersões 
odiosas sobre o meu nobre col\ega o Sr.- Affonso 
Ferreira, dizendo que não fallassemos nisto, 
porque os parentes deste nobre deputado esta vão 
complicados, como se, ainda sendo verdadeira a 
imputação, recahisse a responsabilidade do facto 
sobre nós e sobre o digno chefe de policia de 
Pernambuco. 

Te,ho aqui toda a correspondencia ofli.cial do 
Sr. Affonso Ferreira sobre es:;e negocio, e á vista 
de\la ninguew deixára de conhecer que, se cen· 
sura merecer elle, é sem duvida pela dem~siada 
aspereza com que, levado sótnente pelos rumores 
espalhados pelos Rlliados do nobre deputado, 
tratou a s~us proprios parentes antes de conven
cidos. Depois de haver com muita antecipação 
recommendado a todos os agentes de policia a 
maior vigHancia na repressão do trafico que até 
então se fazia na província com o mais intole· 
rave\ escandalo, dirigio-se positivamente ás au
toridades do Cabo , Serinbaem e Tamandaté 
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prevenia-as que lhe constava que duas embarcações 
esta vão para desovar, e como lá se diz, naquellas 
praias. E' verdade que elle considerava o trafico 
infame, que nesta intençãn procedeu ; talv~>z 
commettes~e por isso um delicto •.• 

O Sa. L. GAMA:- Commetteu, pois não\ E' 
imperctoavel. 

O Sa. LOPES NETTo:-Aqui estão os seus offi· 
cios (!é) : -

(( Illm. Sr.- Consta-me que dous navios de 
atricanos preteuduo ahi dar desembarque; e como 
a V. S. cumpre evitar isso, capturando os 
africanos e pr!lndendo os autvres desse crime e 
seus complices, como por muitas vezes tenl::o 
determinado a V. S., de novo lhe ordeno que 
convoque a precisa f0rça da guarda nacional para 
esse fim, se por ventura tentarem ne;;:>e termo 
algum desembarque. 

(( Deus guarde a V. S. Secrf:taria da policia de 
Pernambuco, 19 de Fevereiro de 1846.-0 chefe 
de policia, Affonso Ferrei1·a. - Sr. Pedro de 
Albuquerque Luiz e Mello. » 

(( Illm. Sr.-Comquanto a v: S. não me possa 
dirigir, não posso eutretanto deixar de dizer-lhe 
que, como autoridade policir.l, deve ·evitar o 
contrabando de africanos; e como consta que 
andão dous navios em procura de unl porto para 
dc.rem desembarque, rogo-lhe qae, de commum 
accordo com o delegado, requistte a precisa fvrça 
para captura dos pr~tos e contrabamiistas. 

<( Deus guard6 a V. S. Secretaria da policia de 
Pernambuco, 19 de Fevereiro de 1816. -Antonio 
.Affonso Ferreira, chefe de policia.-Illm. Sr. Dr. 
Francisco Affonso Ferreira juiz municipal do 
Cabo.>> 

« Illm. Sr.-Em resposta ao offi.cio de V. S. 
datado em 28 do corrente e recebi•io hoje, cum
pre-me significar-lhe que segue na barca Linda 
Flór uma força de 30 homens, commandada por 
um official de confiança, cuja força obrará sob a 
direc~ào de V. S., a quem muito expressamente 
determino que empregue todo o seu zele) e activi
dade para que não se fruste uma diligencia de 
tanta consideração, sendo, como cumpre, captu
rados esses entes que mercadejào com a carne 
humana. e apprehendidos os africanos infelizes 
que estão votados á escravi-ião, assim como o 
navio e a tripolação. • 

<( Deus guarde a V. S. s~cretaria da policlll de 
P<lrnambuco, 30 de Março de 1816.-0 chefe de 
policia, Antonio Affonso Ferreirt~.-Sr. delegado 
do termo de Serinhaem. » 

a Illm. Sr. -Em additamento ao meu officio. 
datado hoje, cumpre que V. S., no caso de ter 
havido o desembarque de africanos, de que trato 
no supradito officio, haja de os mandar, em 
qualquer lugar que estejao, capturar, afim de os 
remetter para esta capital, assim como ordeno 
positivamente a V. S. que faça prender as pes
soas com~·rehendida~ ne~se horroroso crime, e 
entre ellas a Gabriel Antonio e Norberto Joaquim 
José Guedes. Para isto requisite V. S. as forças 
estacionadas em Agua Preta e Serinhaem. 

« Deus guarde a V. S. Secretaria da policia 
de Pernambuco, 2 de Abril de 1846.-0 chefe de 
policia, Antonio Affonso Ferreira.-Sr. delegado 
do Rio Formoso, Francisco Antonio Bandeira de 
Mello.» 

« Illm. Sr.-Se por ventura o delegado do Rio 
Formoso requisitar a força que nesse termo se 
acha, V. S. não sõ a prestará, r.omo marchará 
com ~õlla para coadjuvar ao respectivo delegado. 
Confiado no patriotismo de V. S. espero o fiel 
cumprimento desta minha ordem. 

« Deus guarde a V. S. Secretaria da policia de 

Pernambuco, 2 de Abril de 18-!6 -0 chefe de 
policia, Antonio Affonso F~r1·eira. -Sr. deleglldO 
do termo de Serinllaem D<.lmingos Affonso Fer
reira. 

Daix:uei de ler os outros officios expedidos a 
ta.l r.;speito p->r entender que os já lidos provão 
suilicientem.:wte (í ue o nobre ch•'Íe de policia de 
Pernambuco empenhou os esf.,rços possíveis para 
evitar a continuaçãc do trafico naquella provinci:l. 

. Con'>tando-lhe porém que Stl eff<Jctuára e;;n Porto 
de Galiinhas o desembarque de que fallou o nobre 
deputado pela Bahia, officiou nestes termos ao 
subdelegado de Serinhaem e ao delegado do Rio 
Formo~o (U) : 

(( Illm. Sr.·-Com urgencia haja V. S. de enviar
me um relatorio fiel ácerca do contrabando que 
se verilicára em Porto de Gallinhas e do roubo 
que no hiate fizerão alguns individuas moradores 
em Ipojuca. E~se relatorio deve conter: 1•, os 
nomes do hiate e das pessoas de sua tripolação ; 
2•, o numero dos escravos ; 8•, quantos os fur· 
tados ; 4•, o de quem deu o . desembarque ; 5•, 
o da quem deu fuga á maruja e ao capitão ; 6•, 
finalmente. o do dono ou donos do navio. 

(( Deus guarde a V. S. Secretaria da policia. 
.6 de Abril de 1846. O chefe de policia, Antonio 
Affonso Ferreira.-Sr. subdelegado de Serinhaem.» 

« Illm. Sr. -Em additamento ao meu officio. 
dat>1do de hoje, sou a ordenar· lhe que prenda 
o in~pector de Purto de Gallinhas, e contra elle 
proceda na fórma da lei • visto que informações 
tenho de ser elle morador no districto dessa subde
legacia (embora seja inspector de um districto 
da fracç·lo de Ipojuca) a ter entrado no escandaloso 
roubo .de africanos. E;;pero do seu zelo e patrio· 
tismo o fiel cumprimento de minhas orden.s. 

« Deus guarde a V. S. Secretaria. da policia, 
6 de Abril de 18!6.-0 cll11fe de policia, Antonio 
Affonso Ferreira.-Sr. subdelegado de Serinhaem.» 

« Illm. Sr.-Em resposta ao seu officio de 3 
do corrente, sou a sigaifl.cat·lhd que-muito es
tranllo Y. S. não ter já prendido o inspector 
Eduardo José Teixeira e Francisco da Rocha 
Barros Wanderley-para contra elles proceder na 
fórma da cll.rta de lei de 3 de Novembro de 1831. 

u. O crime por esses indivíduos praticado é da 
natureza daquelles que para verificar·se a prisão 
não precisão que primeiramente se lbes forme a 
r.ulpa, por isso que esta póde ter lugar poste· 
riormente á mAsm·• prisão. 

(( Outrosim de novo recommendo a V. S. a prisão 
de Gabriel Antonio e Norberto Joaquim José 
Guedes. e de todos que tiverão parta no contra· 
bando dos africano~, e os reduzirão· á escravidão. 
Um facto destes não deve ficar impunE>, assim como 
com maior raz;'io áinda -não ficará o que teve 
lugar em Porto de Gallinhas, facto e9te que muito 
depõe contra os que para elle concorrerão, porque, 
além de contrabandistas, são para mim considerados 
verdadeiros salteadores. 

« R·Jcommendo tambem a V. S. que faça ap· 
prehen,ão dos infelizes africanos em qualquer 
parte que estejão. 

« Deus guarde a V. S. Secretaria da policia 
de Pernambuco, 6 de Abril de 1846.-0 chefe da 
policia Antonio Affonso Ferreira.-Sr. coronel 
Francisco Antonio Bandeira de Mello, delegado 
do Rio Formoso. » 

« mm. Sr -Em resposta ao seu offi.cío de 6 do 
corrente, 110u a significar-lhe que parece extraor
dinario, incomprehensivel até, que ainda não fosse 
cercado o engenho-Mascate-e presos Francisco 
da Rocha Barros Wanderley, Gabriel Antonio, 
Norberto .loaquim José Guedes, e a tripolação, 
e aporehendidos os africanos que desembarcárão 
em Tamandaré. 

« Não sei que para se fazer esse cerco e serem 
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cumpridas as minhas ordens se tor~o p~eciso u;n 
exercito, quando com a força aht extsteJtte JA 
tudo 'POdia estar ítito. 

« Da sua demora resultará sem duvida que se 
ponhão em fu:.\'a os salteadores e fi ,,uem escravos 
os infelizes africanos, que dtlvem de estar sob 
a p::oteccão dos depositarias da autoridade pu· 
blica. E' i~so v que tenho a ponderar a V. ~-

" Deos guarde a V. S.-Secretada ja policia 
de P~rnambuco, 8 de Abril de 1846.-0 chefe de 
policia, Antonio AtJonso Fen·ei1·a.-Sr. delegado 
do Rio Formoso Francisc0 Antonio B.1nde1ra de 
Mello.,, 

« Illm. Sr.-Consta-me por pessoas fidedignas 
que o mais escanda!OS•l roubo se verificâra no 
hiate Bom Jesus dos Navegantes, sendo subtra· 
hidos perto de ses~enta africanos que no dito 
hiat" aportárào em Porto de Gallinhas. 

" Este fact•l escundaloso, pr.1prio de homP.ns 
sem mera!, e llttribuido pelo publico a Thomaz de 
Aquino Pinto Bandeira e ao senhor do en~enho
União -, que, ultrajando as leis do paiz e cal
culando aos pés os tratados, tiverão o arrojo de 
praticai-o ã face das proprias autoridad~.s, levando 
ainda mais o seu arrojo a pOtltO df ainda os terem 
em seus engenhos ·-União e Agua Fria. - Em 
taes circumstancias, cumpre q1te V. S. faça 
apprehensiio desses infelize~ africa:~os e os re
metta para esta capital, procedendo criminalmente 
contra todos aquel!es que, esquecidos dos seus 
deveres e arrastados pelo infame desejo de pi· 
lhagem, praticárão tão enorme attentado, atten
tado que tem posto tlm inteir,• consternação, e ao 
mesmo tempo em estado da mais completa indi
gnação, toda a população pernambucana. 

• E' necessario um ex"n1plo, e consideraçõA~ 
particulares não devem fazer que eu, como chefe 
de polteia, e V. S. com.o delegado, nos apart'lmos 
da honrosa estrada que trilhamos. Os criminosos 
devern ser ;>unid•>s, e os laç.•s de parentesco ou 
outras considerações dfovem em taes cireumstan· 
cias ser desprezado8. Espero que V. S. pontual· 
mente cumpra as minhas ordens. 

« Deos guarde a V. S. -Secretaria da policia de 
Peroambu.:o, 30 de Março de 1846.-0 chefe dil 
policia, Antonio Affonso Fer,·eiru.-Sr. coronel 
Dolllingos Affonso Ferreira, delegado dtl Seri· 
nhaem. » 

Nut11 V. Ex. que o senh'lr do eng<lnllo-Uniiio-, 
de quem ne:;te oflicio trata o uoure chefe de po
licia, era seu primo legitimo ; e todav1a elle 
recommt!ndava ao delegado que lhe não tiv~s11e 
a menor atteução e o p•lrseguis;;e e prende,;se ; 
e isto sem })l"ova nenhuma, sómente por.1ue .as 
folhas da opposição dizião que aquelle in<l.ividuo 
se tinha 'nvulvido no acontecimento. Iu1media· 
tamente o nobre chtfe .ia policia requi~ituu ao 
presidente da pruvmcia a •iernissã" de varios pa· 
rentes seu~ que occupavão cargos policiaes n~quelle 
lugar, e contra os quaes podia !!pparecer a 
menor suspeita rle eomplicidade. Entro outros 
foi demitttdo o Sr. Joaquim Affunso Ferrl3ira, 
que de ceno não concorreu para o roubo de 
africanos, e justamente goza em toda a província 
da reputação de cidadão muito honesto, muito 
honrado. (Apoicados.) 

Sr. pre;idente, o nobre dP.putado tambem disse 
que o respectivo processo fôra organisado por 
um parente dos réos e do nobre chefe de po
licia, dando a entender qua de proposito se tinha 
preparado a absolvição dos accusados. Asseguro 
ao nobre deputado que estã completamente en
ganado ; aqui estfl o processo, foi julgado pelo 
delegado supplente Bernardino José de Arantes, 
e não pelo del'!gado Dnming·Js Antonio Ferreira. 
A sentenea do delegado f3i confir•nad~t pelo Sr. 
Antonio Francisco de Barros Wand~rley, que 
servia de juiz municipal, e é parente do Sr. 
Alvaro Barbalb.o Uchõa Cavalcanti. 

Está visto portanto que não se procurou a 
absolvição daquelles indtviduos; se por ventura o nobre chefe de policia merece alguma censura 
é pela den1asiada facilidade com que acreditou 
insidiosas accnsações contra seus parente>!, alguns 
dos quaes sii.o dignos da maior cousideração. 
(Apoiados.) • 

Sr. presidente, eu não prosigo mais no meu 
"discurso ; o muito que me rest:. a dizer em res
posta ao nobre deputado guardarei para outra 
occasião, posto que tenha presentirnento que elle 
nunca mais tornar>\ a defender os seus amigos 
nesta c11sa. 

Se por tantos dias, .:Sr. presidente, occupei 11 
attençiio da camara, foi porque na V<'rdade o 
objP.cto era digno da maior C'lnsideração. Era a vez 
primeira em que st> manifestava ao monarcba e 
ao pniz os horrores perp~tradt>s em Pe1 nam bueo. 
quando dominárào as influencias decahidas. Nós 
suffremos dez annos de martyrio; víamos nossas 
propriedades roubadas, nos~ as vidas ameaçadas, 
nossos amigus uns a:>sassinados, outros demit
tidos dos empregos, e todos perseguidos por todos 
os modos, e uunca, senh.nes, lançámos mao das 
armas [apoía.do.s), nunca fizemos mais que pedir 
á Providencia. que esclarecesse o augusto mo
narcha br,.zi\eiro á.cerca da sorte desgraçada 
daquella porção de seus fieis >~ub•iilos ; como, 
pois, ô nobre deputado ousa dizer que nós amea
çamos continuamente 1\o governo cont desordens, 
quando soflremos pacientemdnte t·~nto tempo o 
que nunca scffreu povo nenhum do Brazil ? 

Quan<to deploravamos no centro de nossas casas 
nessas épocas calamitosas a desgraça de nossa 
patria, mandavamos que nossos parentes e f!OS~os 

. amigos fossem combater nas outras provtnc1as 
em def~za do throno, da constitniçilo e da integri • 
daJe do imperío. Nuner. esmoreceu a fé robusta 
que sempre tivemos no anjo tutelar do l3razil, e, 
no meio de tantas at.tribulações, coodavamos que 
urn dill a verctade, rompendo as barreiras qlle lhe 
oppunha a calumní•• se approximaria do tbrono 
impt!rial para depositar em seus degràoa as nossl\s 
queixas. Esse dill raiutl fel•zme11te para os ptlr
uumbucanos: o váo da impostllra qutl occultav:a 
tanto11 horrosoa estA de11pedaçado ; e nunca ma1s 
aquella lleroica província cabirá nas garras en
llllngentadas dos abutres que lhe devorárão as 
entranhas. (Apoiado-1; muico bem.) 

O Sa. Pa&illDKt."TE: -Não havendo mais quem 
Calle, vou pór a votos ••.• 

O 8&-. Ut·b~no (pl'la ordem): -Eu tinha 
aprASP.ntado este req •u1runen to sóm.mle com o fim 
de justificar o Sr. Ohichorro da accusa.;ão feita 
pelo julgamento do jury. Bem vê a ca:nam que da 
rernessa da corre>~pondencia official que peço ne · 
nhum re~ultado póde provir; por cousequencil!', 
telldo sati,;feíto o rneu fim. retirarei o requert· 
mento. E:.tretanto declaro que votarei pelo addi· 
tame:.to o!foJrecído pelo nobre deput11dq_ pela B11hia; 
elle pede esdarecimentos que poderão servu para 
alguma cou~a; e por isso retiro o meu requeri
mento e voto pelo a<lditamento. 

o Sr. Lopes Netto:-Eu promelti ao nobre 
deputado pela Bahia apr_~senta~ um requerimento 
pedindo a corro;spondeocla offic1al do Sr. general 
Andréa ácerca da SP.diçãn premeditada na comarca 
Ja B.>a-Vista; se V. Ex. me permitte, eu mando 
A mt:sa esse requerimento •••. 

O Sa. PRESIDEN"l'K: - Já passou a hora dos 
rbquerimentos. 

O Sa. LoPEs NETTO : - Pois então apresen
tai-o-hei em outra occasião. 

A camara consente na retirada do requerimento 
do Sr. Urbano. 
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ORDEM DO DIA 

SOCCOER(IS ÁS PROVLNCI.'..ll FLA.GELLAOAS PELA FOME 

Achando-se presente o Sr. m1ni~tro do imperio, 
entra em discu ;;são a resolução n. 8, quP. conce.te 
soccorros ás provincias de Cear{!., Rio Grande do 
Norte e Parabyba. 

.c A assembléa geral le~islativa resolve: 
« Art. I.o O go'l'erno fica autorisado a desp~nder 

desdA já, com a provincia do Ceará 11 quantia de 
500:0008, com 1\ da P arabyba a de 300: 0008, e com 
a do Rio Grnnde do ~ortc a de 200:0008. 

« $ l.o Estas quantia~ serão distribuidas por 
emprestimos pelos f11zendeiros de gado e agricul· 
tores que mais tiverem soffrido na secca de 18=l5, 
tendo em vista que a quantia emprestada será 
tanto menor quanto maior fór a fortuna restante 
ao prejudicado. 

« ~ 2.o As sommas que se emprestarem por este 
modo serão dadas em prestações de cinco, dtoz, 
quinze e vinte annos. 

« $ 3. o Para a realisação das quantias mencio
nadas no art. lo, o governo lançará mão do~ 
mesmos meios de ·que está nutorisado para o 
supprimento do deficit. · 

« $ 4.o O governo fica igunlmente autorisado 
a conceder, nas s11praditas provincia~,' prestações 
aos actualmente devedores da fazenda publica com 
os mesmos prazos do~ 2°. 

« § ã.o Para a execução da presente resolução 
dará o governo os regulamentos e instrucções que 
julgar necessarias. 

a Art. 2.o Ficão revogadas todas as leis e dis~ 
posições em contrario. 

« Paço) da camara dos deputados, 16 ·da Maio 
de 18-iü .-Frederico Augusto Pamplona. . -Oarlos 
Augusto Peixoto de Alencar.- Thomaz Pompéo 
de Souza. Brazil .-Antonio Pinto de Mendonça. 
-J oc:quim José da Cru; Secco.- .'o{ iguel Joaquim 
Ayres do N11.scim~nto. - Benedicto .'J:arque~ da 
Silva. Acauaà.-1\lanoel Soares da Silva Bezerra. 
-José Vieira Rodrigues de Carvalho Silva. -
Vicente Fe1·reira de Castro Silva. - Felizardo 
Toscan'l de· Brito.- Dr. França Leite.>> 

Vêm á mesa as seguint.:s emendas: 
« Artigo additivo.-0 governo fica autorisado a 

vendtlr nos fazendeiros da provincia do CeR.rB, 
cujas fortunas f ·rão destruiu as pel11 sec~:a de 1845, 
todo o gddo, quer de producção, quer de solta, 
que puder t1rar das fazendas nacionaes J.a pN· 
vincia do Piauhy. Eslas v~ndas serão feitas a 
prazo do cinco e dez annos, e sobra u condições, 
que o governo estabelecer, que serão sempre ·em 
ordem a favorecer mais aos compradores. 

« O governo fica igualmente autorisado a di'ltri· 
buir pelos Hgricultores da mesma provincia do 
Ceará até o numero de dous mil u.fric,lnos dos 
que forem sendo apprehendidos d'ora em diante a 
soldadas razoaveis ; esta distribuiç'io será feita 
da maneira, per que o governo determinar em 
um regulamento especial. 

« Paço da camara dos deputados, 22 de Julho de 
18!6.-Pint•J de Mendonça. " 

" A passar a emenda additiva do Sr. Pinto de 
Mendonça, seja applicavel sua disposição ás pro
'Yincias da Parahyba e Rio Grande do Norte. 
-Toscano de Brito. » 

« A passar o supprimento para a província do 
CMrá-accrescente-!le 800:0008 para s'='rem distri
buidos por eroprestimo aos fazendeiros da pro
vincia do Rio Grande do Sul, que soffrerão 
prejl!izos com a guerr~ civil. 

« Paço da camara. dos deputados, em 22de Julho 
de 1846.-Vieira da Cunha. » . 

As quaes são apoiadas e entrão em discussão 
com o projeeto. 

o sr. Nunes Machado:- Niio parecerá 
extraordinario que eu dê o meu voto para que 
se prestem soccorros ás proviAcias do norte; por
quanto, com isto não só satisfaço aos sentimentos 
do meu coração .. como que cumpro com um dever 
constitucion:ll. Mas, para que este meu desejo, 
este cumprimtonto de dever, me seja muito satis
factorio, preciso é que eu tenha uma garantia, 
ou possa nutrir uma esperança de que estes soc
corros serão o mais proficuamente applicados, de 
que a sua distribuição terá de ser feita por 
aquelles que justamente estiverem em eircumstar.· 
cias de receber estes soccorros. 

Ora, pela leitura que ouvi fazer do projecto, 
V. Ex. concordará commigo que o projectQ re
senle ·se de algumas lacunas, que esta um pouco 
incompleto, porque, senhores, não basta marcar 
umR. quantia para soccorro;s publicos aos infdlizes 
do Cear:í, R.o Grande do Norte e Parahyba : cre1o 
que é prolciso alguma. cousa mais; é pr.,ciso saber 
se esta cifra ó sufliciente , st~ é superior, se ·é 
sómente a remessa des;te dinheiro a unica medida 
conveniente mesmo para a actualidade. Po•·tanto, 
em vista disto , Sr. presidente , eu que tenho 
desejos , como disse, de soccorrer , mas soccorre1· 
proficuamente as victimas d>l seeca, quero dar o 
meu voto Je urna maneira conforme com os meus 
sentimentos. E como se acha na casa um membro 
do governo, desejava que o Sr. ministro se servisse 
informar á casa do estado actual das provincias 
tl.agélladas peh secca: se era possível me!lmo nos 
dar uma idéa, ainda que não muito exacta, da 
gravidade das perdas soffridas ; se S. Ex. não 
entende que, :10 passo que nós dermos diubeiro 
para serem indemnisados os indivíduos que forão 
reduzidos á mis~ria pela secca , não se deve 
tambem acompanhar este projecto de medidas que 
tendão) a acautelar o futuro. 

Sr. preside o te , eu sou filho do norto, e com 
effeito sempre me ac-•mpanha um susto pela sorte, 
não só da minha proviuc1a, ecomo de todas as 
immediatas áquella parte do imperio. Stlnllores, 
não é o primtliro caso de calamidade, de secca 
que apparece no norte; entretanto. Sr . presi· 
•t ente, pNvideocias não tenho vist•> partir dos 
pouerols do estado que garautão a população de 
uma nova eventualidade. Acllo que não é muito 
consentaneo com a boa r11Zào que se acautele ue 
momento; para que, Sr. preRidente' Para estar 
como rnu1to bem disstl um nobre deputado pela 
l'arabyba, a crear novas fortunas para tornar a 
ser devoradail por novas calamidades? Crêem· se 
novas fortunas, mas garautão-se essas no\'a8 
forlunas dt~ uma f11tura calamidade. 

Depois, não é sómeute este ponto sobre que 
quuro que o gQVeróo se explique; quero que diga 
de que modo, d~o que maneira pretende satiBfllzer 
na execução ás vistas do corpo legi!.lati vo : se 
entende que deve ser objccto de lei o desenvolvi
mento desses meios, ou se elle pretende tomar 
a responsabilidade da fiel execução da lei. Repito, 
Sr. prtJsidente, não se entenda que quero estorvar 
a passagem da lei : ao contrario, julgo que ella 
tem s1áo mais que muito estudada; mas não 
quero ser 1lludido nos meus desejos ; quero que, 
qualquer que fór o sacrificit' a que por ventura 
uos tenhamos de sujeitar, deste ~acrifi.cio resulte 
verdadeira utilidade, que este saerificio aproveite 
áquelles que estão soffrendo na actualidade. 
(Apoiados.) Se o govsrno se dignar esclarecer
mtl satisfactoriameute como tenho aito, estimarei 
muito ; se preci,ar de mais alguma eousa, usarei 
da palavra. 

O Sr. Peixoto de Alencar :-O nobre 
deputado não se oppõe inteiramente ao projecto : 
seus desejos siio que estes soccorros se decretem. 
mas q11e se decretem convenientemente, e de 
uma maneira proficua, que possão produzir 
o efreito qne temos em vista, por isso desejo 
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que o governo declare a sua opinião sobre a 
maneira qua tem dP. empregar, para que se 
ealise aquillo que o nobre deputado desejar. 
Felizmente acha-se na casa o Ollbre ministro do 
im per i o, e eu confio de seu p llrioti~mo e de suas 
luzes que nos ajudará nesta discussão, e que 
tanto quanto puder o governo concorrer!\ para 
que seja melhorada a sorte de tantas vlctimas 
que delle reclamão remedio a seus males. 

Mas, Sr. presidente, apezar destas considerações 
não posso deixar de defend~r desde já a materia 
do projecto. Segundo um sabio publicista, os 
soccorros publicas têm em vista dous fins : 
primeiro, remediar o mal presente : segundo, 
evitar para o futuro as causas que exigem e;;ses 
mesmos soccorros. Pelo que respeita ao presente, 
eu não tratarei nesta discussão senão daquillo 
que fór oecessarío para justificar o projecto ; tudo 
o mais entrego ao zelo e bom discernimento do 
governo, considero que o governo está bem ao 
facto da calamidade que tem devorado as infelizes 
províncias do Ceará, Rio Grande do Norte e 
Parabyba. Mas pelo que pertence ao fut11ro, eu 
reconheço que muitas são as medidas que temos 
a emprep:ar para evitar, se não no t.odo ao menos 
quanto fór possível a esf:Jrços humanos, as ca
lamidades que de tempos a tempos affiigem as 
as províncias do norte ; mns recouheço que essas 
medidas de futuro não poderáõ servir · já, c já 
para o caso de que tratamos. 

Sr. presidente, é inn·~gavel que as fortunas na 
província do Ceara nrruinárão-se inteiramente : 
quasi que se póde dizer que não ha um só homem 
naquella província que poss'• contar com metade 
da fortuna que tinha, a não ser daquelles que 
morão na capital. O que tem em vista o projecto? 
Rehabilitar essas fortunas. Eu entendo que este 
dinbeiro que ~<e vai distribuir pelos agricultores 
e pelos fazendeiros que sClflrêrào com a sêcca é 
despeza productiva para o estado. Todos sabem 
que os reditos publicos na província do Ceará 
provem muito principalmP-nte dR ttgricultura e da 
creação dos gados. Os grand<ls fazelldlliros a 
agricultores que outr'ora havião na província 
concorrião annualmente c•Jm não pequeno con· 
tingente para a receita publica por via dos dizimog 
e do~ tributos que pagavã .. , bem 0:1 mal arreca· 
dados. Ora, arruinados estes proprietarios, nãc 
pagando mais esses dízimos, não ten,io com que 
pagar tributos para as despezas do est:.do, sem 
duvida seguir·se-lu\ um de><f•i·JUe nas r~ndas 
publicas. O proj~cto quer rehabilitar essas for· 
tuuas; e em•tuanto n mim, uã" quer nada im· 
JlOSsivel, e de que já nlio tenhamos exemplos. 
Quer rehabilitar as fortunas, porque com isso se 
podem l'sperar vaulap.ens; Com a r ebabi\itaçilo 
d>~s fortunas ganha o estado, e adoça·se a de>gràça 
dos particulares, quo, entregues a si mesmos, 
mal P••deràõ ir sustentando uma existencia. amar
gu~:~~da ; e ganha o esLado. Sr. pr<:sidente, porque, 
além de poder manter a receita com mais ou menos 
vautag~m, tem de recolher os capitaes que agora 
se despendem, visto que não se faz um uonat1vo, 
faz-se Mpenas um emprestimo, que depuis de 
alguns annos deve ser pag<> pela maneira declarada 
no projecto, e com todas as responsabilidades 
das leis a respeito. Mas disse o nobre d~pulado, 
']Ue fez al~umas re11oxões contra o project-:>, que 
desejava que os >4occor:-os fossem f<litos conve
nientemente, dando a entendt)r corn isto que assiln 
se não farâ, ou que haverà na pratica mui,as 
d1lliculdades. E' esta sem duvida a consideraçà" 
g•:e mõ>iS peso tem f~ito a alguns senhores dep11· 
taJos, segundo já tenbo ouvido; mas esta objecção, 
estas difficuldad~.s serão de tanta gravidade, 
off~receráõ ta11tos embaraçus, que não poderáõ 
ser obviadas pela previcleocia, sabedoria e cir
eumspecção do governo 'l Não terá o governo á 
sua disposição meios para fazer e.lfectivos os soc
torros da maneira a mais proficaa, que todos temos 

eo1 vista ? PÃrece·me que ao gvverno não poderãõ 
faltar esses meios ; e se assim não r.evessemos 
pensar, se o governo niio servisse para estas 
occasiõas, tambe;n o poderiamos dispensar a 
outro!' muít•1S respeitos. 

Eu se1 perfeitamente qu• em todas as cousas 
mu•tdanas appareca o cunho da imperfdiçiio : hão 
de haver, é verdade, inconvenientes, ha de haver 
quem se queixe, ba dA h >i ver mesmo qnen-1 sotira 
injustiça ; ma:> será justo, que neguemos os $OC· 
corroa, que nada concedam(ls, !<Ó para atten
dermos a estas considerações 'l Eu entendo que 
sempre será melhor dar alguma cousa do que não 
dar·se nada; faç~·se do modu quP- se puder, em· 
bora não seja perftlito, porque ~u tamhem quasi nada 
vejo perfeito neste mundo. Um outro argumflnto, 
a par do que acabo de respon:ler, tenho ouvido 
constantemente a respeito destes soecorros: diz-se 
que na distribuição não hav!lrá aquella ímpar· 
cialidade que deveria a ella presidir; que o espírito 
de partido apparecer{l., e que por isso serl'io bem 
aquinhoados uns, e outros ficaràõ na mesma, ou 
de peior coadição, etc. Primeiramente, t:lirei deste, 
que não me posso conformar com a idéa desfavo
ravel, de que DI!. província do Ceará não haverá 
quem se possa encarregar dessa taref11 com a 
circumspecçáo e impardalidade que exige um 
negocio de tanta m<~gaitude ; mas se é esta a 
duvidn, se nem mesrnn o presidente da província 
puder ser isento de semelhaaie prevenção, 
lance mão o jZOverno central de outro qualquer 
expediente, mande uma commissão de pessoas 
de outras províncias. que alli não tenbào essas 
relnções d.:l P"rtido e que lSejão habilitadas para 
bem dt!sempenharem esta com missão: essas pessoas 
sahiráõ. dea\Orar.;o.e .hão o tempo que fór preciso, 
colheráõ as informações que o governo exigir 
nas instrucções que der~ mas se ainda isto não 
serve, proceda o governo do melhor modo que 
entender E~tou p·>rtanto con\'encido de que as 
objecções que ate agora têm UP!Hrecido não são 
de urn peso tal que por ellas deix~mos de faztlr 
aquelle bem que a humanidade e ~- s interesses 
do paiz reclamão. Dado aste pas>.o, prest>ldo 
este soccorro, que n:i.o permitte uem dt"> longa:s e 
nem muitas retl~xõ •s, muito bom será que o 
governo và tomando outr&.s muita,; providencias 
que devem n•J futuro trllZ13r optunos resultados, 
provid"ncias para as quaes dllve eon<!orrer o corpo 
lt!p;i~lativo, e por isso nós dcsd ·• j 1~ dovomos ir 
f:1z~ndo a•lttillu q11e e.;tiver d11 nossa part•.1, E' IJPm 
sabido, Sr. prel!i·l••nte, que a proviucia do Ü•JIIrt'l. 
n<io tem uma lep;ua de rio navegavd ; que todas 
as cotnmunicaçõtls do litoral para o iut~rior se 
fazem noc~ssariamente em costas de cavallo~. ou 
em c>Lrros pux11.dos a bois, e que por esta raz:io 
urn dos grauJ~s melhoramentos, que ~e lhe póde 
dar são b•las estradas e p:1nt~s que em toda- e 
qualquer estação do anno oft.wlça com modo e livre 
tnnsito a•.é aos mais remotos cantos da prov\ncia. 
Emoreguem ·se pois os capitaes do governo nestes 
melhoramentos ; mandem -se fazer celeiros dos 
generos de primeira nec~ssidade nos lugares 
centraes ; fação-se açudes que guarddm as aguas 
nos tempns críticos, tomem-se medidas mais 
efficazes q:~e obriguem a essa immensidade de 
gente viciosa, q11e não trabalha, e que serve 
unicamente de de~truir e roubar o que trabalhão 
ns bon~. que são em um numer;J muito info:!rior : 
faç:~.-se tudo isto que o:< mald" da secca não serão 
tão intensos, tão as~oladores ; m:.s, perguntare\ 
-a todos os senil ores que se oppõem ao pr.>jecto. 
estas providencias pod.;raõ aproveitar llt>:;.:le jã, 
poueràõ elles alliviar, poderáõ servir de uma 
maneira pro1icua para os que actualmenta g<Jmem, 
p.-~ra todo !:I os que perderão a sua fortuna1 Oreio, 
qu1l dtl maneira alguma. Senh\lres, além de todas 
as razões que ténho apresentado, ainda uma outra 
me oecorre, que não deixarA. de merecer a attenção 
do corpo legislativo e a do governo. Não é esta a 
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primeira vez que ·o Ceará tem gemido com as 
horrorosas seccas. 

Recordo-me que quando me entendi, já ouvi 
fallar na secca chamada grande de 1790 a 1792, 
que completamEnte devastou a província ; pre
senciei a de 1825, que ern nada desmereceu a 
primeira, e já. não quero fallar ent outras de 
menor consideração que alli têm apparecido de 
vez em quando : em todas es~as êpocas desgra
çadas, não consta que o governo tenha prestado 
o menor soccorro, não const9, mesmo que de lá 
se tenha incommodado o governo ; é pois esta a 
primeira vez que o governo tem prestado alguns 
soccorros, e que de lá se tem reclamado por 
elles. 

Ora, se o governo dessas épocas a que me 
refiro não tem soccorrido o infeliz Ceará, se 
esse povo generoso ou resignado a tantos soffri
mentos, nada tem pedido, como, com que justiça 
e razão será hoje desattendido? Mas, Sr. pre· 
sidente. eu até já ouvi dizer que houve quem 
dissesse que seria melhor despovoar-se e deixar-se 
abandonada uma terra que é tão desfavorecida 
dos céos .•. 

UM Sa. DEPUTADO:- Deus providenciar§.. 
Ü SR. PEIXOTO DE ALENCAR:- NadA responderei 

a esta deshumauidade; eu só pedirei a Deus que 
livre a todo e qualquer povo de passar pelos 
horrores e penuria por que têm passado os ceil
renses. Por agora contento-me com estas reflexões 
que tenho feito a favor do projecto; mas tal vez 
tenha ainda de fallar depois que ouvir ao nobre 
ministro do imperi.:>, e mesmo a mais alguns Srs. 
deputados : entret11nto concluirlli o meu discurso, 
pedindo á camara que se lembre que essa immen
sidade de infelizes que no norte gemem na penuria 
siio nossos patrícios e nossos irmãos; lembre-se 
á camara dol! Srs. deputados que elles com as 
mãos levantadas aos céos implorão soccorro .•• 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr. 
Pinto de Men•Jonça : 

« Artigos additivos. O governo fica autorisado 
a veuder aos raz~<ndeiros da província do Ceará, 
cujas fortunas forão destruídas pela secca de 
1845, todo o gaào, quer de producção quer de 
córte que puder tirar das fazendas nacionaes do 
P!auhy. Estas vendas serão fel tas a prazo ão 
cinco e dez annos, e sob as ·condições que o 
goveruo estabelecer, que serão sempre em ordem 
a favorecer mais ao compradores. 

« O governo fica igualmente autorisado a dis
tribuir pelos agricultores da mesuo~a província do 
Ceará até o numero de dous mil africanos, dos 
que forem sendo apprehendidos d'ora em diante 
a ~:~olttadas razoaveis. E~ta distribuição será feita 
da maneira por que o governo determinar em um 
regul•mento especial. 

« Paço da camara dos deputados, 22 de Julho 
de 1846.- Salva a redacção. " 

o Sr. SHva:-Sr. presidente, pedindo eu R 
pRlavra para tomar parte na discussão deste 
projecto, e declarando oppôr-me a elle, não 
entendão ·os Srs. deputados que o assignárão ; 
não se persuada a camara que eu me pronuncio 
contra os soccorros ou meios alimentarioR para 
as províncias victimadas pela fome e secca. Pelo 
contrario, eu sou de parecer que este objecto é 
de urgencia, que é de absoluta necessidade que 
um meio se adapte a remediar tantos males, e 
que cumpre que se investigue o mais proprio, o 
mais efficaz a reparar tão grandes calamidades. 
Já vê portanto a camara e os meu~ dignos cal· 
legas que assignárã.o o projecto que eu estou 
concorde na idéa capital ; que eu reconheço a 
necessidade de que se autorise o governo a em· 
pregar o remedio proprio, e que fação serenar 
males de tanta gravidade ; que essas províncias 
do norte, 1lagelladas pela secca, martyri~adas 
pela fome, encontrem aquelle abrigo a que a 
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miseria dá direito de serem ellas recommendadas, 
e que, servindo-nos tão tristes e dolorosas scenas 
de amarguradas lições, nos advirtão a escolher 
aquelles meios que mais probabilidade, senão 
certeza, possão ofierecer, para que descansemos 
de que, como nos cumpria, remediemos ou pro· 
porcionemos os meios de remediar, e que a nós 
membrcs do poder legislativo tambem não podia 
eseapar essa medida tão vital áquellas províncias. 
I?ivirjo porém nos meios, e permittiráõ os nobres 
aeputados, assignatarios do projecto, que eu 
ponha em duvida que t!lle se encaminhe aos 
fins a que destinárào Oi seus nobres autores, e 
deseja a camara; e antes que expanda as razões 
que tenho para pensar dessa maneira, peço 
licença AO nobre deputado .!!Ue hontem requereu 
o adiamento, para hoje, que não leve a mal essa 
antecipação de minha parte; pois me persuado 
de que tendo elle requerido o adiamento, e tão 
judiciosamente sustentado a necessidade das 
informações dos mini~tros da corôa, havia con
trahido a obrigação de ser o primeiro a pedir esses 
esclar.ecin1entos para que facilitasse a passagem 
do projecto ; mas como o nobre deputado talvez 
se reserve para fallar depois que se tenhão 
patenteado os argumentos contra o projecto, e 
então, esclarecendo a mataria, possa reunir aos 
que apoião o projecto alguns votos, por is~o 
eu proporcionarei os argumentos que de momento 
se offerecem ao meu pensamento, e se forem 
destruidos, prometto V'ltar pelo artigo e seus 
parRgraphos. 

No art. 1• é autorisado o {:toverno a despender 
desde .iá com a província do Ceará 500:000/1, com 
a da Parahyba 300:000/1, com a do Rio Grande 
do Norte 200:0008, cuja somma total é de 1,000 
contos de :éis. Essa quantia de dous milhões e 
meio é, não sõ na actualidade, como será em 
todas as épocas, uma cifra bastante pesada, uma 
quantia que chama a attenção geral, e que des
perta a curiosidade de examinar-se a possibilidade 
do thesouro publico ; e sem que o nobre ministro 
da fazenda declare as proporções que facilitem 
a acquisiçiio dessa somma, não posso alienar a 
convicção em que estou de que não se compadece 
com as nossas finanças e estado do Lhesouro 
publico a possibilidade de uma tão enorme des· 
peza : ella tem de produzir embaraços os mais 
serias para o governo poder desempenhar os 
supprimentos que ae pretende decretar. · 

Eu abstraio de considerar os meios pelos quaes 
o governo, levado pela necessidade de cumprir 
essa disposição, contribuirá para maior desapre
.:iamento da moeda·papel, augmentando a sua 
emissão além do que é necess11rio para as trans
acções commercia~>s, ou contrabindo empre~timos 
onerosos : eu mesmo quero considerar lisongeiro 
o estado de nosl!as finanças, e que é possível ás 
forças do fisco concorrer com tão valioso capital 
ou somma, e que o governo não é preciso fazer 
sacrificios para haver essa quantia ; assim mesmo 
não me convence o projecto que elle satisfaça 
aos fins a que se enc,lminha, de obviar esse 
flagello que assola as províncias do norte. Q11ero 
mesmo tambem manifestar que o meu pensa
mento a respeito destes infelizes que, aço1tados 
pela fome e secca, abandonárão suas casas, 
procurando o .refugio das costas marítimas, ou 
lugares mais favorecidos pela natureza, com um 
clima e estação· mais regular e excepcional das 
vicis.-itudes, tão freque;otes nas habitações aban
donadas, é o mesmo que predomina a todos oa 
homens de coração sensível ás desgraças alheias, 
e se me convencesse q11e este projecto tal qu_al 
punha o paradeiro i repetiçio de scenas tao 
tragicas e dolorosas, ás quaes não é licito q~e 
algue;n J!.e torne indiffereote, nenhuma refiexao 
eu apresentaria, nem dGvida tinha em apoial-o ; 
porque E1m tal hypothese todos os sacrifieios 
cumpria que fizesaemos para alliviar a humanidade 
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de tantos flagellos, todos os compromettimento3, 
todos os perigüs, todas as difficuldades, cumpria 
qne sobranceiros encarassemos para salvar das 
garras de inimigos tão devastadores as provín
cias qua gemem debaixo de tantas calamidades ; 
cumpria que, cerrando os ouvidos á detieiencia 
dos cofn!s, proporc10nassemos ao governo os 
meios de adquirir por todo e qualquer meio 
as quantias preci~a~. porquanto a nec~ssinad~, 
não conhecendo hm1tes, era este o un1c0 melo 
de salvaçiio. 

Porém, Sr- presidente, é forçoso repetir, e com 
magu:~ o digo, o project~ não corresponde aos 
fins que anciosamente deseJamos realisados. Elles 
sem dnvida são que cesse a repetição de taes 
males prejudiciaes à agricultura, commercio, a.o 
thesouro, á humanidade, e que fiquem as pro
víncias do norte garantidas da melhor. fórma e 
maneira, e fóra dos sustos d~ que possào ainda 
ser victirnas de taes inconstancias da estaçii.-1, e 
falta das aguas pluviaes e nativas. Se leio com 
attençíio o projecto, reconheço que elle autorisa 
um emprestimo para ser distribuído pelos fazen· 
deiros de gado e agricultores, na razão do prejuízo 
soffrido, e menor fortuna restante ; e pergunto 
eu, assim fica remediado o mal? Pois o dinheiro, 
o emprestimo tem a vi~tude de flll.er desappa
rec~r a secca e a fome? Se tem o dinbeiro essa 
magica influencia, então já a fome e a secca 
não podião produzir mais assolações e estragos 
nas provincias do norte; porque ha muito têm 
sido remettidas, não só provisões, e:omo dinheiro; 
mas so ella, não obstante subsiste e ainda im
perão seus terríveis e!l"eitos, parece que não se 
póde pOr em duvida que es~e meio não é o pro
prio, não ê efficaz. 

O dinheiro remt~ttido não IJóde influir na me
teorologia, não promove o.s trovoadas, não produz 
as chuvas, não apressa a queda da~ aguas plu· 
viaes, não anima e humedece os poços, fontes, 
regatos e rios : não pôde Sijr emprega1o na 
compr:1 de sement~s e animaes. e conseguir que 
algum melnoraml!nto se prepare para o futuro: 
não muda a face da terra, nem a natureza; niio 
substitue a nudez das campina.;, por Clttnpos e 
veigas cobertos de verde.~: tudo s~m duvida se 
conservará no mesmo pé e est!ldo a té que a 
natureza, voltando á regularidade das estações 
mais ft~ovoravt'is por 8i, r~medêe de al!!uma sortol, 
npres.,nlando rapida e espantosa producçi'i.o no< 
dous reinos animttl e vegetal. e assim t 11 rl'lo e:~Ms 
provinciaes Je soffrer ainda para o futuro iguaos 
de~olaçõ ... ~. 

Se é fóra de duvida que a falta da!! aguss 
pluviaP.S e nativas, e a falta dos p<lstos t~m 
produzido esses m ·1les que afrontão á humani
dade, <1 nos impaci <l ut:io : e se é certo quP. as 
mesmas causas devt~m produzir os n1esmos t:ff6itos; 
é lambem inqucstionavel que emquanto não 
conseguirmos promover a appariçãrJ .das aguas, 
tanto potaveis como para os outros misteres ou 
usos da vida humana, continuaráõ a estar suj~itas 
estas províncias aos mP.smos males. Ora, os 
meios de promover esses melhoramentos não sã•J 
desconhecidos, e a sciencia da i:rjldraulica abunda 
de alguns bem fóra de duvida, e, para melhor 
dizer, todos pela experiencia ~arantldos de sua 
exactidão. Por conseguinte, destes é que de
vemos lançar tnão. e autorisal-os para que se 
ponha termo de uma vez a tantas calamidades. 
Elles são, ou os poços artezianos, ou as cisternas 
ecunomicas, ou os poços batidos eomo outros os 
deuomiuão. 

U:~~ Sa. DEPUTA. DO :-Poços batidos 1 Oh 1 
O Sa. SILVA.:- Não se admire o nobre deputado 

de que os poços batidos ou cisternas economicas 
seja um dos meios eflicazes e menos di~pendiosos 
para conservar agua no inverno e prover a todas 
as necessidades da vida humana. E comquanto 

eu não tenha estudado eng~nharia civil, posso 
fazer sahir o nobre deputado da sua admiração, 
explicando que elle s se faz em da seguinte ma· 
neira :- Abr,~-se uma cova que tenha no bocal 
24 pés de comprido, 12 de largo e 10 de pro· 
fund eza : o fundo costuma ter de eomorido 10 e 
5 ci •J largo, de n1aneira que os lados "fiquem em 
rampa, ou, por outra, que a cisterna fique seme
lhante a uma masse it·a ou algu idar comprido. 
Se a terra é barrenta, .. u P•lr outro qualquer 
modo compacta, serve-se della para formar as 
paredes e fundo da cisterna; e quando é arreenta, 
vão buscai a onde a hajli. Começadas a fazer 
estas paredt:s com uma especie de malho feito 
d!l seix~> grande d>l praia bem liso, vão bateudo 
t odo o poço por dentro até ficar duríssimo na 
altura de 2 pés. C.Jnduida esta obra, tornão a 
battl r a superficie tanto pelo lado como pelos 
flln ·ios, até que venha a ficar liso como un·oa 
parede estucada P. brunida, ou antes como um 
vidro, e Sll cobre com abt•bada <•u com um telhado 
de telha, ou de Culbas de palmdiras ou capim, 
que resguarde as aguas do calor do sol e evite 
a evaporação, qu .1 traria a diminuição progress iva 
e rapida das agu.a!l guardadas etn taes reserva· 
torios ou arcas.- Fique portanto o nobre depu· 
tado sciente do que sejão poços batidos, e agora 
póJe retirar a sua admiração. 

O SR. AcA.oÃA :-Não fui eu que lhe dei o 
aparttJ. 

O SR. SILVA :-Não estou respondendo ao nobre 
deputado, sim a quem me dea o aparte, que 
está á sua esquerda. 

O SR- CARVALao E SILVA:- Eu não I 
O Sa. SILVA:- Pois bem, se não foi o nobre 

de!>utado. que exprimia-se com a interjeiçiio que 
rep~lle, e a resp"sta que tenh<l a dar e mostrar 
qutl alguma idéa tonho de poços batidos e ella 
sirva a quem usou da admiração. ' 

Esses poços, Sr. presidente, muito convém onde, 
durantP- to,to o anno <! mesmo no invern,l, a custo 
se encontra agua para beber, quanto mais para 
regar prados e plantações, e e ~pecialmente ~m 
muitos lug,~res qul3 não são proprios para os 
poços artestanos. Ha tambem urnas cisternas de 
q1\e _se us:'i•l na Eur,lpa, e que conservã•l aguas 
pluVlaes com que occorrtlm a todas as necessidade:! 
da vida, .e cmpregão tambem na cultura ; mas 
por mut dtspenúw~as forão vantajt.)Samente sub· 
st1tuJdas pelos poços batidos, que inventados na 
ilha do Fayal, p.,l<l dec~ rso do tempo têm chegado 
a sub1do grAo de perfe1ç:io. 

Fóra a abertura dos pnços art.esianos radical 
remedio para 8emelhante falta de aj:(uas ; mas 
nem todas a~ partes ond <l ha carencia continua 
de agua potavel sendo proprias para sem~lhantes 
poços, que lê<Il por fim chamar as ront~ s sub
terraneas á superficie da terra, subindo com 
repuxo a mais ou meilos altura, nem sendo pos
sivt>l que pela s ua grande importancia, que tlllas 
sej ã,, introJuzidas em todo o centro e lugares 
d>ls d1tas províncias, é claro que os poç0s batidos 
têm a preferencia naqu•;lles lugares onà~ elles 
substituírem os poços artesiaul)s com :\S meõmas 
vantagens. 

Só estes meios são C~>pazes de mudar a sorte 
deploravel qu~ o futuro em negras paginas tem 
reservado par>~ estas províncias : só cu1dando em 
conserv<Or arcas de agua com que se refrigere o 
povo e tenhà<J os animaes bebida certa edtarão 
elles livres do-; males de que têm sido 'victimas 
por tantas vezes. e tarnbem a lavoura não dc11rá 
men•>B favorecida com a rega . Port'lnto eu não 
pllsio convir em o~tros qu., não tenhão por fim, 
prnmpto e lmrnedJato, promover a abundancia 
das aguas, unieo agente a destruir victuriosamente 
a ~<ecca e a fome ; são estes, no m~u entender, que 
cumpre examinar para providenciar de futuro. 
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Agora, Sr. presidente, tratarei de impugnar 
alguns dos argo1mentos a favor. Um delles foi 
que o projecto tinha por fim aním:;r a a<~ricultura 
morta, _e a criação d~.struida. Pelo que tenho 
dito, nao entra em duv1da que esse mr:io é illu· 
soria. Se a plantação e a criação e~tii.o des,.ni
madas, se aqudla foi reduzida a pó, se esta d·~s
avpareceu por f.olta de pasto, como sem que a 
natureza. tenha pr,>duzido chuvas aos lucrares 
referid11s, será crivei que resuscite a vegetação 
e os anime.es '? Não posso comprt:h~nder. Se :1 

quantia destinada é para que cada um cuide de 
providen~iar de per si para o futuro, é tambem 
1magmano, porque dema11dào os '"eios couh~cid,)s 
de avnlt:tdas sommas, e os habitantes destes ser· 
tões, que por duas veze;; têm sido victimas de 
igual catastrophe, não procurárão r•~ medial-os, 
lambem continuaráõ a sP.r surolos aos seus pro
P!íos males, d~ que se_lembrào sóme•.te quando 
sao accommetudos, e nao têm com que acudir. 
Se é para compras de ~ementes e anirna•'S, tal 
encargo não pese sobre o thc-souro, e nem tambelll 
a est~tçilo é propri!s, porque os effeitos de ani
quillao,;ão serião iguaes aos actuaes, se alguem 
tent:1sse fazer plantações ou reformar as fazendas 
em taes lugares. 

Sr. presidente, eu vou pronunciar-me com tvda 
a franqueza. Se o projecto trata do presente, está 
o governo fornecendo os soccorros a essas pro
víncias por lei anterior ; elle está tambem auto
rizado o continuar com o supprirneuto das vi
tualhas no corrente nnno financeiro, e por mais 
dous annos financeiros, em virtude de uma emenda 
approvada na lei do orçamento ha poucos dia,; 
discutida por esta camara. Por conseguinte des· 
necessarias são repetições. e é in util a disposição. 
Se é para o futuro, não é efficaz, e portanto não 
póde. ser abraçado. Se é para melhor.1r, como 
se d1sse, as fortunr.s destruídas dos particulares, 
isso não cabe ao corpo legislativo ; á um perigoso 
precedente que se procura instaurar. Cada um 
que se contente com a sua sorte, e procurtl meios 
pelo trabalho de supprir o vacuv da sua fortun<~. 
. Um dos nobres deputados que de~endeu o pro· 
Jecto, formou um argumento de pan.iade, e disse 
que as~im como se concedião os suprimentos aos 
cofr~s pr(lvinciaes. tambem se deviào permittir 
os empresliDlc)s. Eu não dP.scubro a procadencia 
do ar~rum~nto; áquelles têm os cofres provin· 
ci&es de sustomtar, e a estes não, e nem o 
g~ral ; ura! ni!o sendo as rendas das provi n· 
c1a~ suffic1entes p,tra as de>~p~>zas, niiu parece 
que seja de justiça que os empregados fiquem 
sem mt1os de. sub~isteuc1a, e exposto!! a f•une, 
e por consegunlte demon!!Lrada essa f,tlta de re
ditos l?rovi no::iaes Jeve o ~besouro proporcionar 
os Ul~loi', o por consegumte é infallivel o do 
eq~prestimo, que aos outros que nàu são em
prl!~ados puhlicos n:\o passa a obrigAção do go· 
verno de soccorrer com as vitualhas durante esta 
calamidade sómente áquelles que são necessi
tados. 

T_endo assim proferido o meu voto contra o 
proJecto, resta me observar a respeito de certas 
disp'?sições d(ls po~.raa;raphos tambem em dis
cussao. Os paragrapbos, sogundo estabelece di· 
versas épocas para o pagamento, diz elle que 
a~ sommas serão dadas em preo;tações de 5, 10, 
1<> e .20 annos. Ora, em verdade não sei o que 
Isso. 1m porta . senão uma quasi doação d~s di· 
nbe1ros pubhcos, sem que se exijão garantias 
algumas, de maneira que eu, que sei como se 
costuma tratar a fazenda publica e a zelar com 
ta~to desve.lo os_ dinheiros da f~zenda em pro
veito propno, nao me arrependerei de predizer 
que toda:s essa~ quantias são perdidas para o 
tbesouro ; elle nunca mais as ha de ver. 

Ux Sa. DEPIJ'l'AD,):-Porque? 
O Sa. StLv.a.:-Porque aerào tiradas sem fl.ança 
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ou p.,r fiador"lS não idon,..,s, e os recebedores serão 
f:!llidos, homens de>~favorecidos da fortuna, e que 
se apresentando a ref1uerer, talvez que seja para 
maior intRresse de um terceiro. Não satisfaz só a 
ausencia das g~rantias. 

O Sa. Pu!PL'">NA.:- Pertence ao governo pro
videllciar uo regulamento. 

O Sa. SILVA:-E$~a mataria não é Je regula
ment •>, é de lei, e essa idéa devia vir CcJnsagrada 
no project ' · Aléon do não ter a fazenda guantia 
recebida dos tomadores, - está condemdada a ficar 
no d <3s~mbolsCJ por t ·•nto tempo do seu dinheiro, 
sem lucro, sem intere~se, sem motive) urgente, 
pagando os juros da divida que para tal fim o 
gov.,rno contrahir, e veu.Jo os seus devedores 
folg :ldamP.nte negociarem com e5te capital, que 
se repr.>duzindo na-; suas mãos fará as SU!li 
fortunas, augmentará as suas riquezas, e pro
moverá a d~sgraça e pobrez'l. dos cofo·es augmen
tando os embaraços de nossas fin11nças. Oh 1 que 
beiJo negocio para O> tomadores e fatal para o 
thesouoo I Prest!'ções para pagar por 20 ann:~s 
livres de juros, qu~ sem duvida a fazPnda pag11rá. 
até real emb'llso, é igualdade e justiça que eu 
desconheço I I 

O ~ 4• contém uma doutrina bem perigosa 
tambem, segundo meu pensar. E' a conces;ão 
das pr~stações aos actuaes devedores da fazenda 
publica com os praz•}s ditos de 5, 10, 15 e 20 
annos ; medida qud cumpre *ler <!Stabelecid.a 
sómente eon favor d:tquelles que, ten:lo s~us bens 
sido devorados, não podiiio pagar logo sem ficarem 
reduzidos á miseria e indigancia, e jámais em 
favor de outros, que nenhum prejuizo so!lrendo, • 
ou sendo mui pequenos, uão devem ser attendidos, 
antes excluídos. 

UM SR. DEPUTA:oo:-Qual é esse que não softreu 
prejuízo? 

O SR. StLVA.:-Segundo tenho ouvido, mesmo 
nesta casa, muitos não soffrêrão prejuízo algum : 
por exemplo, os que residem nas capitaes ou 
villas bclira-mar nenhum prejuízo tiverão, e não 
parece-me justo que a e~tes e a outros que 
tiverem bens com qua paguem o que devem á 
fazend :t publica, se estenda esse favor que acon
sellH a humanidade se conceda unica e re~tricta
mer.te ao devedor que n>io tem meios de pagar. 
PMtanto nin•ia n!'stes c llB">I precisa o projecto 
de modificações bom essenciaes, e por es·sas razões 
e pelas qtl<j expenJi, conclun v tt!lndo cnn tr:.1 o 
proje~to, como io1ellicaz e pro;judicial ao thesouro 
nacional. 

O Sl'. oarva.Lh.o e suva. :- Q11ando se 
trRta de soccorrer uma provinJia que p;eme sub 
o p~so de u:na calllmidade tiio grand~, como 
ge :oem aS' províncias do norte, PAnse&, senh•>res, 
que eu nno tivesse occasiao de f~tllar; porque os 
nobres dcJputados não me dliriào motivo para 
defender o projecto ; porque elle devia calar na 
conscionc:ia de cad<1 um dos representantes de um 
P •1Vi) livre, porque nenhum delles se devia re
cu~ar aos meios de soccorrêl-os, objecto este do 
projccto ; tanto mais quanto esses soccorros 
d~xii'lo ser considerados como garantidos na consti
tuic;ão d.J imperio, quan.io elles devião Eer 
Cl)nsiderados como um dever de caridade, eomo 
uteis e indispe11savais para os nacionaes, eomo 
tnesmo para que não se arrefecessem os princípios 
de união. Mas alguns senhores que tomárão a 

• palavn disserão que o projecto tinha defeitos, 
porque não era mais amplo, não preve11ia o 
futuro. Eu não sei se quand.> se trate de soccorros, 
e de soccorros de uma s6 especie, se deva tratar 
dos meios amplos de soccorros em gerai, ou dos 
meios de prevenir o futuro 1 Não tratamos aqui 
da escala em .que podem ser soccorridas as 
províncias do norte ; eu creio que nós tratamos 
de um d.Ja meios de soceono para euas pro-
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vincias, que vem a ser o melo de emprestimos. 
E11 julgo que o governo já está muito h:~bilatado 
com outro:; meios de soccorrer PSSas províncias. 
Eu creio que o governo tem preenchido b~stante 
.seus deveres a est,; respeito; n1as eu não SPi 
qual é o motivo porque, reconhecendo mllitos 
senhores que esse meios não bastaràõ para 
salvar as províncias do norte, recus.lo-se a esse· 
outro meio de soccorro que peJimos 1 Pc•rque se 
Liiz que o projecto é defeitu•,so, que não previne 
c futuro'? Pois emendai-o, lembrai outros muitos 
meios, porém por bso não r~jeiteis o em dis· 
cussào. 

Sr. presidente, eu enturia muito mais pela 
discussão do projecto que entendo utilissimo ; 
desejo porém ouvir primeiro aos nobres ministros 
que farão convidadas· a assistirem n<~ssos debatt!S ; 
porque temo muito que se não adoptarem este 
project..>, elle venha a cahir. 

Eu pois continuarei o meu discurso depois de 
ouvir o pensamento do governo, que espero 
nos coadjuvará neste empenho tào ju<to quanto 
nobre_ 

O Sr. 1\-J:arcellino de Brito (ministro 
do imperio):-Sr. presidente, é innegavP.l que as 
províncias do Ceara, Parabyba e Rio Grande do 
Norte têm soffrido, e soffrido nmito en1 consequen
cia do fiagello da secca que as tem assol11do; 
tambem é verdade que 1\ assetnbléa geral tem 
habilitado o governo c<•m os meioa ueceasarios 
para prestar soccorros ãquellas províncias, decre
tando par11 este fim um credito atnplo e illimi todo, 
e o governo sem duvida tem sido a este respeito 
muito solicito fazando continuadas remessas de 
mantimentos, de maneir:t que tem conseguido 
que nã.l) haja falta delles uaquellas províncias, 
conforme as informações dos respectivos presi
dentes. N•) tempo da minha administração têm 
já sabido para os portos das rtlferidas províncias 
quatro embarcações carregadas de farinha, e estão 
tres á carga, uma das quaes ha de partir talvez 
amanhã, levando todas ellas mais de 50, 000 
alqueires daquelle genero, de =-orte que com taes 
soccorros do governo não se tem sentido nessas, 
provincias falta de mantimentos, antes tem havido 
actualmeute abundancia delles. A' vista disto bem 
se vê quanto têm sido menos justas as censuras 
que se têm feito ao governo de descuidado e 
indifl'llrunte a respeito dos ~S~ales e sofl'rimentos 
daQuellas províncias. 

Quanto á medida que se acha em discussão, 
diret que as c1rcumstancias dessn,. províncias 
QU6 sotrrerão, e que ainda continuão a soffrer o 
fiagdlo da secca são coll' effeito bem tristes e 
de~agr&davels ; a miseria t~m·se tornado qussl 
fte.ral, e tem sido graves e incl\lculaveis os pre· 
JUtzos dos seus haottantes ; e por isso se tornáo 
dignas de toda a consideração e contemplação. 
A_ camara pois podsrá adc.ptar, se acbar conve· 
mente, o que fica ao seu juizo esclarecido. 

Devo porém ponderar que muitas dítficuldadlls 
podE~m apparecer na execução de umA. t<il meJid& 
e h~ver inconvenientes e abusos taes que fação com 
que se não tir~ o proveito e uti!iàade que se 
pretende. (Apo&ados.) Além de que, a quantia não 
é pequena, e um tal aacrifi.cio, com que mal 
poderaõ os cofres publicos nas circumstancias 
em que ainda se acha o paiz, só se devem exigir 
quando delle se possiio esperar aqaelles bens que 
se tem em vista. Entretanto se o projecto passRr 
o governo dará toda.s as providencias para auà 
melhor t:xecução. 

Cumpre-me mais observar qne este meio de 
emprestimo de d_!nheiro pelos cofres publicos é 
novo, e .amda ~ao adoptado. Muitas provindas 
tàm soffndo var1os 1lagellos por sedições, rebel
liões e outras causas, e niio se tem tratado de 
indemnisar e reparar as perdas e os prejuízos dos 
seus habitantes com emprestimos desta natureza. 

Isto não obstante, repito, o governo não se 
oppõs a que a ..:amara preste ás províncias as::~ o· 
ladas pelo fiagello da fome, todos os soccorr<•S 
que t:ntender conve ni~ntes, e de que ellas se 
tor:aiio merecedoras pelas su ,\s circumstancias 
tr istes e desgraçadas-

Um Sr- deputaJo pedio-me informações acerca 
do astado e circumsí:ancias dessas pro,·incia~. 
J>Í sobre est;; objecto disse quanto era sufficieute. 
Perguntou-me t11mbem o mesmo nobre deputado 
que outras medid;\s e melhoramentos conviria 
adoptar-se no caso tJm questão. Nào estou de 
certo habilitado para, de r<lpente e já, indicar 
todas essas m~dida~ e melhoramentos : isto de· 
pende de conhecimentos locae::~ e circum:stancias 
peculiares de cada um:~ dessas provir,cias, e 
outras informaçõe.; que é uJister primeiramente 
haver. Entretanto o governo cuida mui seriamente 
desttl negocio, e tratará sem duvida, por todos 
os mei0s a seu alcance, de remediar e minorar 
quanto seja pos~ivel esses terríveis males que 
têm fo~ito sentir a calamidade da secca. As autori· 
dades locaes, porém, e as respectivas assembléas 
provinciaes muito podem fazer a semelhante res· 
peit.:., apresentando e propondo as medidas e 
aueios que possào So?r mais conducentes para o 
melhor .. meuto de suas ,:.roviucias, conforme o 
exigirem suas neces>idades e particularc.s circum· 
stancias, de que dt:vem ter mais perfeito COl'be
cimtnto, e o guverno lhes prestarâ n.;ste empenho 
todo o auxil1o e apoio que puder. 

Q11aesquer outros esclarecimentos e informações 
que a camara queira exigir de mim, estou mui 
prompto a dar. 

o Sr. Sou:r.a Martins : - Ninguem que 
tenha ouvido fallar das calamidades sotlriJas pelas 
provincias do norte fiageUadas pela secca, póde 
deixar de exprimir l!tn sentimento de dór e de 
compaixão pelas d~:.;graças e miserias de tantas 
pessoas que têm sido viclimas dest:ls terríveis 
calamidadHs. Este seutimento creio que é geral 
em toda a nação : nenhum membro da casa póde 
deixar d" o ter experimentado, e mesmo a casa tem 
dado prova11 disto. Todos estarão lembrados que 
na sessão do anno passado, pat~sou na casa uma 
autorisaçiio indefinida para o gQverno soccorrer 
as victimus das calamidades da secca nas tres 
provincias do norte, Cearã, Parahyba e Rio 
Grande do Norte. No anno presente e Desta 
sessão, já passou uma medida legislativa dando 
supprtmento per 3 annos successivos aos aiE:S• 
falques dos cofres provinciaes, provenientes da 
falta de receita na:> ditas tres províncias do norte. 
Eu de muito bom grado dei a minha acquiescencia 
a tlStas medidas, e quanto á primeira, até julgo 
que não era necessario esta autorisação pan 
socc•1rrer victimas da fume: porque estou persu~o· 
dido que c ~ovarno tem a faculdade de empregar 
todo,; os mews necessarios para tal fim, e dllpois 
pedir a approvaçào ao corpo leF(islativo, inde· 
pendente de autorisaçào previa . Mas o projecto 
que se di.:;cute actu>~lmente é de um genero 
diverso, não é para soccorrer aqudles que se 
achiio actualmente fta~ellado!< pela secca, é para 
reparar as fortunas daquel\es qne as perctérão 
em consequencia desta calamidade. Aqui ha uma 
questão de <lireito politico ou publico, como qui· 
zerem, e é se uma nação tem obri,l!"ação de 
reparar as perdas daquelles que solfrllm fla· 
gellof!_ 'lm consequencia da irregularidade daa 
estaçoes. 

O Sa. F. LEITE : - E' questão de eonn· 
niencia-

0 Sa. SouZA. MARTINs:- Demos que seja ; mas 
é preciso ainda distinguir o que se entende pela 
palavra-conveniencia; - é a eonventencia da 
nação ou dos indivíduos que ,;;oftrem o 1lagello t 
E" pre~iso_ fazer ~st~ .distincção; ,porque. se é 
conven1enc1a dos 1nd1vtduos que softh.rão perdaa 
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nas tres provinc!as mencionadas, t:este estão 
tambem aquelles quo têm soffrido iguaes calami
dades nas outras províncias ond~ a escassez ou 
superabundancia de chuvas tem caus<ldo damno.>; 
e se é CQnveciencia da naçüo, é preciso agora 
calcular bem o interesse da nação em dar este 
soccorro, não só neste c11.~o do fiagello da secca 
nas tres províncias scbr~ .iitas, como naqaelles 
que tiverem perfeita analogia, Rliãs !Javeria 
injustiça, e a primeira regra de todo o governo 
deve ser a pratica dP. justiça igual todos os 
seus subditos. s~ aqudles que soffrêrão grandes 
perdas em consequencia da calamidade da secca 
ou da irragularidade das estações têm direito a 
serem indemnisadus, creio que não se póde nogar 
igual dirdto a quem tivPr sofl'rido essas perdas 
em consequencia dtl inundaçii.,J e incendio, e digo 
ainda com muito mais razão aquelles que soffrêrão 
perdas em consequencia de sedições ou guerras 
internas e ext.Jrnas, e disse com muito ma i~ razão 
neste ultimo caso, porque no poder do ~ovcrno 
não está o prevenir os male:; proveniente~ da 
irregularidade das estações annuaes, nem tão 
pouco as inundaçõss dos rios ou os incendios 
das cidades ; ClllS está no poder do governo. e 
é sua obrigação essenctal, garantir a propriedade 
dos indivíduos, e a Sub segurança pessoal dos 
ataques iotercos ou externos. Com sobeja razão 
declaro pois que o direito· é mais rigoroso ·neste 
ultimo caso, porque sei que legislações de muitas 
nações garantem os damnos causado,; á proprie· 
dade dos indivíduos ou ás suas pessoas no caso 
de serem atacadas por violencia de grupos armados 
ou tumultos internos. Na Inglaterra, e creio que 
nos Estados-Unidos, cuja legislação é derivada da 
britannica, ba uata lei a que chamão de respvn
sabilidade municipal, por meio da qual se garante 
ao proprietario que soffre o prejuízo de sedição 
ou violtmcias praticadas por grupos armados todo 
o damno causado á sua. pessoa ou propriedade á 
custa dos bens dos h;~.bitantes do municipio 
onde taes violencias se praticárão, quando o 
prejudicado não póde ser indemnisado pelos bens 
do proprio off.msor. Os habitantes do município 
são multados proporcionalmente ás suas fortunas 
para repararem estes damnos, e elles por tal 
modo se tornão garantes da tranquillidade publica 
para que taes tropelias uão reappar~ção. E;;ta 
lei foi adaptada em França no tempo da revolução 
franceza de 1788, como .se póde ver no tratado de 
direito administrativo de Foucart. 

O Sa. Souz.t. FIUNCO: - Ha intelligencia diversa 
hoje. 

O SR. l:iouzA MARTINS:- Declaro, portanto, que 
eeta questão de direito ou conveniencia de indem· 
nisar as províncias fiagelladas pela secca não é 
muito facil de decidir-se , porque se se allegar 
conveniencia que haja para o ptiiZ em fazlilr este 
emprestimo ou indemnisação neste caso especial, 
claro está que a mesma doutrina deve prevalecer 
para outros identicos, ou analogos. Os nobres 
deputados que apresentárão o projecto devem ser 
consequenles com os seus principias e admittir 
esta conclusão: e, senhores, o paiz estará em estado 
de poder dispór de suas rendas para dar empres
timos a todos aquelles que se acharem em taes 
circumstancias? Quantas calamidades não tem sof
frido o Brazil ha 20 annos a esta parte, em todas 
as suas províncias? Eu lembro-me, por exemplo, 
que em Pernambuco houve em 1830 uma sedição 
chamada revolução dos soldados, da qual resultou 
roubarem-se quasi todas as lojas das ruas publicas 
do Recife, e essa perda montou creio que em 800 
e tanto11 contos, ou ainda em mais; e acaso forão 
tau perda& indemnisadas ! 

O Sa. F. LEITE : - Eu fui de opinião qu•l o 
I(OVI!rno l16,ia lnd•·mnisar. 

O lia. Souu !tl.LaTIMii:- Nlio duvido, mas taes 

indamnisações se nii•J fizerão. Eu não me recordo 
que no ex,1me que tenho !é!ito das lflgislações 
estrangeiras nenhum paiz tenha admittido em sua 
legislação o dar emprestimos ou indemnisações 
nos caso~ de penuria produzida pela irregulari
daJe das estao;õ.;s. Ha na verdade alguns casos. 
especiaes que têm dado lugar a actos do governo, 
mandand•> fazer indemnissções de taes e Laes 
perdas, mas são excepções. Os damnos soffridoe 
em conseqttenr.ia de calamidad.;s orovenientos da 
irregttlaridade das estaçõõs são tao vulgares, tão 
ordinarios e frequentes, que não ha talvez um 
anno em que alguma província do imperio não 
t~nha pa~sado por taes desastres, não por certo 
tao extensos e aturados como actualmente tem 
havido no Ceará; ma:> não ba província do Br ·zil 

· ~m que a estação sendo· menos favoravel, ou por 
!alta, ott por exuberancia de chuvas, não produz 
á ag-ricultura perdas consideravets, umas vezes 
um terçn, outras metade, e outras m<iiS de metade 
da colheita esperada seg-undo a produc<;ào regular. 
Mas, dizem-me os nobres depu~ados do Ceará, 
isto não se considera secca; sim, c·.msidera-se 
como tal, e os soffrddores continuamente se las
timão de taee prejuízos; posto que não sejão tão 
extensos e aturados como os actuaes do Cõará 1 
Mas em um e outro caso o principio do direito é 
o mesmo, se quando a calamidade é geral , a 
indumnisação é justa; porque o não será quando 
fôr soffrida por poucos ? Ou am pequena escala 'l 

Os nobres deputados para fazer este emprestirno 
ás província» do norte estabelecêrão entre as 
tres províncias uma proporção na quota do em
prestimo que não tem por base a estatística. 
Determinào no seu projecto que se empreste 
500:0009 ao Ceará , 300 á Parahyba e 200 ao 
Rio Graude. Primeiro que tudo, noto que não hà 
b11se alguma estatística p:1ra fazer esta escala, 
e mesmo sou inclinado a crer que os prejuízos 
soffridos no Rio Grande do Norte são maior~s do 
que na Parahyba, ou pelo menos iguaes. Póde 
ser que m~ engane; mas os nobres deputados da 
Parahyba se hã~ de lembrar de que a metade da 
província da Parahyba e a mais povoada é de 
terreno chamado agrícola. 

UM Sa. DEPUTADo:- Está perfeitamente enga
nado. 

O Sa. SouZA MARTINs:- Eu tenho viajaio por 
esta prov10cia em todo o seu comprimento, e 
recordo-me que desde a villa da Campina Grande 
para bnixo Mé os limites da província de Per
nambuco, o terreno é geralmente povoado por 
agri~ultores. 

UM Sa. DEPUTADO:- Está enganado. 
O Sa. SouzA MARTINS : - Pelo contrario, sup

ponho que no Rio Grande do Norte o terreuo 
consagrado á ereaçllo do gado é muito maior ou 
mais productivo de gados , principalmente no 
districto do S<Jridó ; mas eu nao faço questão 
disto , porque não possuimos os necessarios 
dados estatisticos. Vamos agora considerar a 
natureza deste emprestimo, e os meios de tornar 
effectivo e repartido com igualdade. Eu calculo 
que na província do Ceará os interesses ou 
valores dos bens semoventes dos criadores do 
gado et>Vallar e vaccum não regularáõ para 
menos de 14,000:000S; supponha·se que as perdas 
do Ceará em consequencia da secea não andem 
por menos de uma quarta parte deste producto. 

UM: Sa. DEPUTADo:- :Mais. 
O Sa. SouzA MARTINs:- Pois bem. Supponha-se 

eutão que a perda ande a mais da quarta parte, 
ou mesmo a metade, e temos que os prejuízos 
da provincia do Ceará devam montar a mais 
de o,OOO:OOOS. Ora, isto é o que respeita aos 
criadores de gados ou miunças ; mas a província 
do Cear• tem uma grande porção de agricultores 
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de café, de assucar e di! algodão ; de agl·icotl
tores de mandioca e de outrns pequenas producções 
o.gricolas, etc. Por con~equencia er;o. necessar10 
enirur no examt! das perdas de cada um dos 
indivi·:iuos e:npregados nestas div.:rsas espP.cies 
de industria para aprAciar a '}uantidade so!Irida 
por cad;l pessoa ou família. 

Mas qual será a man•'ira de o governo ou seus 
agentes p<>d~rem c'llcular essas perdas·? Quac~ 
os meios para conhecer a veracida·le e exactidão 
deltas? Ha di! se admittir como prova 6 juramento 
do interessado, ou determinar-se que testemunhas 
juramentadas venhào dedarar pera .. te as com· 
missões liquid~<düras ou autoriàad,! para i~so 
constitui·i:'l os pr,;juiMs QUP. s<Jffrerão cada um 
desses individuas ? Pôde alguem confiar no 
te><temu11ho de in·HvidULI:s .que vão jurar na ava
liação das perdas do Heu vizinho para que o 
vizinho v6nha ao depois jurar ua avaliação das 
sua~ perdas? N ão haverá em taes processos uma 
mutua compens>~ção de favores 't 

O Sa. ALENCAR:- Guie-se pela f11ma publica. 
O Ss. S:.uzA MARTINs:-Disse o nobre depu

tado : -dirija-se peh fama publica. Mas como 
é que o governo ou seus ag~ntr.s podem :;~r 
tnfMmados com exactidão e v~rdade por um 
orgão tão variavel e inconstantP. como a fama 
publica 't Isto é muito difficil : o juizo do publico 
é tiio vario como o;; indivíduos que o fazem; o 
nobre deputado sabe -tue no Ceará ha um imposto 
de dil!:imo eobre o gado, o que direct<\mente pago 
deve dar o decimo da rclnda ou producçào annual; 
mas que nunca foi pago exactarnente conforme 
se deve ; dtl ordinario os criadores occultão o 
rendimento real de suas fazendas, e pagão um 
quarto ou um terço do que devflrião pagR.r ; e 
que meio iá descobria o gov11rno provincial para 
verificar exactameute esta quanlidade? Não ba 
consa mais difficil do que apreciar a fiJrtuna de 
cada individU•J, quando o dono é o proprio inte· 
ressado em occultar o estado real de 11Ua for
tuna. 

Como se podtorá calcular, como .se poderá saber 
que porção desta quanth que r.ós concõddmos de 
emprestimo ha de se dar a cada individu)? 
Como se fará esta liquidação e C· •IUO so.< executará 
a repartição? Em qua lugar? Quantas commis· 
sões liquidadoras haverá em cad'' utn dos muni
cípios? 

Ve-se bem clarolmente que a quantia do em· 
prestitoo que se teria de dar a cada individuo 
não podia ser mais do que uma decima ou 
duodecima ou vige~hna parte da sua per.la. Era 
preciso pois que claramente se declarasse na lei 
ou nas instrucçõ~s do governo a~ proporções em 
que se fariào est;,s emprestitnos ao11 prejudicados 
para que o bendicio pudesse ser repartido por 
todos com iguaLiade proporcional ás suas perdas : 
o soccorro do emprestimo deve ser distribuido 
com i!Zuald ,lde para ser justo, e por consequencia 
na lei. devia-se estabelecer a proporção ern que 
se devia fazer este emprestimQ a cada família 
ou pessoa interessada , e para se conhecer es"a 
proporção, será primeiro indispensavel a liqui
dação de todas as perdas soffrid11s em cada um 
dos municípios, fr.,.guezias e districtos das pro
víncias prejudicadas, por eada um dos · s~>us 
habitanh.s. Ora, a província df) Ceará tinha 
antes da secca 260 mil habitante~ ou mais. 
Demos que só a quarta parte dos moradores da 
provinci~ f?ssem prejudicados, ahi temos pois 
65 mtl md1v1duos ou 10 a 12 mil famlli:~s, o 
que pelo _ m~nos _ importa em 10 ou 12 mil pro
cessos de hqu1daçao, os quaes, por mais summarios 

. que possão ser, devem levar tempo infinito. 
Mas como proceder á liquidação de todos estes 
prejuízos de 10 a 12 mil fanrilias ou 60,000 
indivíduos que se reputi'i:o prejudicados com a 
secca t E; e111 qu~ espaço de tempo fará. a com-

missão ou com missões esta liquiolação? Não é 
trablllho de um anno, nem mesmo de cinco 
ann i>s. Ha qu•mto tempo se faz 11 liquidaçiio dos 
prejuizos occasionauos pela guerro;. o!11 indepen
u~ncia ·? E entretanto o que é es~a liquidaç;lo á 
vista das perdas ~offridas em consequencia da secca 
pelos habitantes do Csará. Por consequencia já se 
vê que a execução desta lei envolve quasi um 
imposstvel na execuçiio, ou taes morosidades tl 
tr ·• b;,.lhos que não valeráõ a pena soecorros tão 
retards.dos e tão diminutos, se a ca111ara quizcr 
.;er justa e nã.:J quiz<O r mandar 500:000SOOO para 
o o~ar:\, det.•rminando ao presidente que dê este 
dinheiro a quem jul:zar que sotlreu maior ou 
menor prt'juiz ''• sem exame completo de toJos 0s 
prejudicado;. Por este modo as injustiça~ sHião 
llonorosas, porque nem o presidente conhece a 
todas as pessoas que soffrerão prejuizos, nem 
quando qui:.:esse teria o tempo sutliciente, ou 
meios de o conseguir, porque os diversos canaes 
de informac~o serião todos eivado" do interesse 
pessoal e d" conloios entre aquelles que mais 
de perto cercassem o presidente ; e se fossem 
creadas commissões liQuidadoras no; municípios, 
é natural que os membros dessas commissões se 
combinassem entre si para favorecer em primo3iro 
lugar a si proprios e aos seus amigos. 

Já alguns Sr,;. deputados que fizerão opposição 
ao proj~cto refleetirào que o que convinha nas 
circumstancias actuae~ nã~ era dar soccorros 
de empre:stirnos para reparar a f.•rtuna perdida, 
ma3 sim procurar meios de evitar que taes 
calamidade~ pudes~em ser tàQ assoladoras para o 
futuro. Nesta parte estou de accordo com os 
nobr~s deputados, e eu desejaria que o governo 
mandasse um'' commissão de eng~nheiros de 
grande capacidade ( porque para objecto desta 
impartancia não s~rve qualqu~r inolividuo), para 
apreciar com os seu,; proprios olhos e estudar a 
situação dos terrenos de ca.la município, e ver 
se era possível exe<:utarem-se algumas obras que 
pudessem garantir a abundancia de agua nos 
anno5;; de secca ou esterilidade. 'Recordo-me que 
no Piauhy (e aqui de passagem direi que os nobres 
deputados parecitrão um pouco par~iaes) quando, 

. propondo soccorros para sua proviucia, esqueeêrão 
a minha. 

ALGUNS SsNHORE~ : - Se ella soffreu, estamos 
promptos. 

O Sa. SoozA MARTINS:-0 município do Príncipe 
lmp~>rial do P iauhy S••ffreu talvez tanto como o 
da Queixeram•.'bim no Ceará, com quem confina, 
tanto que os habitantes da cidade de Oe1ras, 
posto que pobres, allt tirãrão subscripções para 
anv1arcm soccorrus de mantimentos para Principe 
IUJperial, e parece que a assembléa provincial 
tambern decretou alguns soccorros além destas 
subscripçõ~s particularols ; mas não me consta 
que o governo geral lllll.11dasse soccorro algum 
para aquella província, To~mbem o município de 
J . .icoz, qu<~ confina com S. Juão do Príncipe e S. 
Mathrl~ls do Ceará, tem soffrido muito .::om 11 secca., 
e entretanto no projecto não está contemplado 
Jaicnz, cujo terrtJuo, muito semelhantel ao do 
O~ará., que com elle confina, é todo occupado por 
criadnres de gado. 

Este município tambem é sujeito a seecas e a 
(requentas perdas por ellas occasionada~ ; mas 
-•s habitantes, de ann•JS a est" parte, se aprov11ltiio 
da prnvidencia de haver alli grandi! abundanci" 
df! p~dras de eal eom que têm construido em 
qua11l todo"' os rios, mais ou menos consideraveis, 
uul tanque oil açude, o qual consiste em um 
muro ou parediin de pedra e eal, que tambern 
al~umas vez11s faz~>m de terro1, atravessando o rio 
em lugllr apropriado. Oahi resuita represarem-se 
as aguas das chuvas no inverno pela parte 
surerior do rio por larga extensão ás vezes de 
um quarh de legua ou maís, conforme a sítuação 
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do terreno. São r i\serva.torios dfl a.gua que servem 
de grande refrigerio para os annos de secca, e 
ahi geralmentA ~e cria um vivr,iro abund11ntiE:~imo 
de peixe d'agua doce, q11e ~ewpre existP. em 
todas aquellas províncias, em grande quantidade, 
por toda a parte onde ha poços d'agua. Nas 
margens destes açudes cresce 1tm infinidade de 
plantas, con.o melancias, melões, aboboras, 
inhame:s e arvores de fructo, como bananeiras, 
larang€iras, limeiras, cajueiros, coqu~iros e outras 
especi.~s. Este mesmo costume de L1zer Rçudes 
existe em alguns lugares do Ceará, especialmente 
no município do Riacho do Sangue. 

UM Sa. DEPOTADO:-Mas este ruunicipio foi o 
que mais soffreu. 

O Sa. SouzA MA.RTINs:-Por isso digo que seria 
conveniente que uma commissão de engenheiros 
examinasse os terrenos e mandas:~e fazer "bras 
semelhantes nos respectivos municípios para 
conter grandes reservatorios d'água, os quaes se 
não tlsvaissem com a sêcca, expedindo-se regllla 
mentos apropriados P•lril uso dtts serventias pu· 
blicas de todos os habitantes. Isto será mais 
conformo aos intt::resses permanentes das pro
víncias fiagellada~ pela sêcca do que os empres 
timos, porq,ue not<J mais que esse emprestimo 
em que os nobres depatados tanto insistirrio, 
distinguindo-o de uma indemnisação, afinal se 
tornarâ um verdadeiro donativo, e por isso é que 
eu não queria faur a distincção do emprestim•> 
a indemnisação, porque o thesouro nut1ca pod>'!rií. 
rehaver estas quautia3 emprestadas, ao menos a 
maior parte dellas. J.i se notem que no projecto 
se não estabelece gari\nt.ia alguma para que o 
thesouro possa rehaver esse dinheiro e com•> se 
poderá esperar a entrada delle no-. seus cofres ? 
Na verdade quem S'lft'rbu o prejuízo e nãn poder 
dar garantia, como se lhe negurá o soccvrro? 
Um h·)mem, por exemplo, qua tinha na sua t~rr ,l 
uma pvrçào d, gadl'l e o perdeu todo q11e gar11.nt1a 
pó à e d10r? Dir·Se · h•• que a hy!Jotheca da su11 
tarra: m'.\S sabe se que essas terras de criar niio 
têm grande valor ; c> gado que se nflllas criiio 
é que constitue todo o seu valor ; a tarra ~ qna!<i 
nada, e assim a terra não podtlrá servir de 
garantia ao valor do emprestimo. 

Supponh1-"l! tambem que os proprilltarios já 
est~jà•> indi'l"idados, que as terras est!'jão hypo· 
thecadss, ou que sP-jão afaradas ou arrendada~, 
corno P•lderáõ os prejudicados dar garantia sc•gura 
para reembolsar ,, Gmpr~stimo? Portanto e•n 
ultimo resultado o emprestimo se converterá em 
donativo. Eu não me importaria comtudo que elle 
se tornasse tl\l lle el\e pude-<se ser feito com 
igualdade, e ser praticad•> em favor de todGs os 
prejudicados, e declaro que então lhe daria o 
meu voto, apezar de en'l"olver um principio fertil 
em muitas cousequ~ncias de incalcutavel gravame. 
para o thesouro, porque tu das a"' províncias que 
tivessem soffrido prejuízos semelhantes ou ana
logos havião pelc> mesmo direito de reclamar 
iguaes indemnisaçães; e julgo que terião razão 
!'listo, e tambe•n eu pelo principio de justiça igllal 
para todos lhes daria o meu voto. 

1\tas pela m>lnaira pJrqul! está concebido o 
projecto, isto proJuziria mais calamidade do que 
bens. Como aa l iquidações são muito difficeis, 
nom~;ar-se-hia uma ou mais commissões. OJ 
membros della~ de necessidade seriãü habit<~.ntes 
da província a Jo município, porque estes devem 
estar mais bem informados das circumstancias 
lucaes de cada prejudicado, e um~ commis~ào de 
homens de outrrts províncias poderia ser mais 
fa.:ilmente illu1ida com doeurnentos falsos ou falsa 
prova. Mas sen1.J cornposta de indivíduos do 
lugar, elles, rela ·~ionados com os habitantes, 
tendo parent~s e amigos, e estando ligados por 
interesse de partido político. fllrião transacções 
para darem maiores emprestimos aos seus amigos 

e parentes, <> menos ni)S outros ; e <]ual seria o 
r l3sultado ? Intrigas e desgostos talvez ainda 
maiorP.s do que os que a~tc1almente soffrem 
aqu P. lles miseros habitantes. Havia se de dizer 
quA o gov.;roo tinha maudado estas commissões 
p ·ua roubar o di11b.eiro da nação, e repartírem-n'o 
pelos seus amigo~, e ficarem os habitantes pre
judicados como d'antes, principalmemc quando o 
emprestimo P. tãü diminuto á vista · do prejuízo 
solfrido. Os nobres deputados não calculão em 
menos de 9 a 10. 000 contos de réis esses pre
juizos, e a quantia que se pretende dar por ewpres
timo não é ern nada proporciona.! ás perdas, nem 
mesmo cheg>l á decima parte; e por consequencia 
todos terião 1·azào de ficar queixosos, ainda 
aquelles mesmos que recebessem maiores quotas, 
e fos:;em mais fiiVürecidos rr.cebendo por exemplo, 
o d~ci.mo, em vaz de receber o vigesimo de seu 
pre]UlZO. 

Não posso deiur de elogiar as intenções dos 
au,tores do projecto : vê -se que elles procurii.o 
ministrar soccorros a que tem soffrido tantas 
calamid·tdes, desejo louvavel que faz honra aos 
nobres deputados; mas não basta o desejo de 
faz er o bem, é pt·eciso discrição no modo de o 
fazer. As mesmas e~molas que a igreja aconselha 
que se rep:utiio com os pobres é necessario que 
sejão dadas com discrição, porque muitas VE\zes 
se dão a velhacos, e fica o verdadeiro indigente 
na penuria. Por isso, não dou a minha acquies· 
cencia ao projecto, apezar de parP.cer que tem por 
firn alliviar as desgraças das províncias flagella
das, principalmente a dll Cear!\, que já me elegeu 
por duas veze11 seu deputado ; e onde eu fui 
presidente e a cujos habitantes tenho razão de 
tributar por isso o mais -vivo reconhecimento. F11ço 
esta declaração para qne não se me assaquo 
querer eu negar-lhe soccorros. quand•> Reus 
habitantes me tem dado tantas provas de honra 
e estima, nãl) ~6 quando alli fui pr~siJente, como 
mu>to depois de estar fóra da província elegendo
me por dua~ vezes seu dP.putado. No tempo 
present~ é muito vulga•· sahir deputado quando 
se é presidentE! dP. UlQa província, mas não é tão 
vulgar o ser eleito deputado por essa provinci11 
um individuo que a presídio e retirou-se. e não 
t•Jtn lá parantes nem relações de família, e apenas 
póde contar com a estima de seus amigos e 
pe9soas C•>m quem se achou em relação no tempo 
do seu gaverno. Por isso eu devo ser ainda mais 
obrigad•l aos habitantes do Ceara, que me elegerão, 
do que mesmo aos do Piauhy, onde fui nascido 
e onde tenhll parllntes e amigos, onde s ou conhe
cido e tenho muito rnais relações do que naquella 
outra provincia. Apezar dt!~tas considerações, 
por outros motivos de prudencia qu~ tenho pon
del'ado, não julgo conveniente dar estes soccorros 
pela man~íra por que propõe o prujecto. Se porém 
os nobrtJs deputados quizerem apresentar um outro 
r .. rmulando a idéa de o governo mandar hzer o 
estudo pratica das l·>calldades por pessoas para 
isso habilitadas, desde já comprometto-me a 
dar-lhes •• meu e a consignar as quantias para 
esse fim necessarias. 

o Sr. Pinto do 1\-l:endonQa.:-Sr. pre
sidente, nssignatario do projectll ern discussão, 
e depu~Jo p..>r uu1a Jas prc>vincias para que se 
consrgnao os soccorr.>s d!! que ell6 trata, e para 
aquell:1 que mlli~ tem soffrido e continua a soffrer, 
não me posso subtrahir ao desejo, ou antes ao 
dever de dizer al~uma cousa a respeito. Duas são 
as objecc;ões que se tem por ora apresentado contra 
o projecto : primeira, que elle é incompleto ; 
seguud11., que é de diflicil execução, isto é, que 
na sua pratica apparecP. ráõ muitos abusos e in
justiças. Conf~sso que não me parecem de n1uito 
peso taes objecções. Quando eu assignei e11te 
proj ecto, não tive certamente em vistas que elle 
pudesse remediar ou prevenir os males que para 
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o futuro possii:o spparecer provenientes da secca, 
e parece-me que o mesmo posso assegurar a 
respeitu dos meus nübres collega.s (apoiados) ; 
tivemos na verdade em vistas reparar de al~uma 
manl!ira os males já soffridos, e procurar desta 
arte dar uma especie de consolação e esperanças 
a tantas familias infelizes. Já se deixa vêr que, 
se o nosso fim fosse propôr meios de evitar os 
males para o futuro, outr><S deviào ser as dispo· 
sições do projecto; deveria ser este mais amplo, 
mais detalhado, mais dispendioso, e emfim de 
mais l.:~nga e difficultosa execução. (Apoiados.) 
Se nos déss~:mos pois a am trabalho desta ordem 
não conseguíriamos o nc.sso fim, e então não 
tratariatnos de um emprestimo a titulo de soe
corro e não de indemnis~çào como parece ter 
confundido o illustre deputado pelo Piauby. O 
que nós pretendemos é que por este en1prestimo 
distribuído por n•uitos cidadàvs, cujas fortunas 
forão completamente arruinadas pela maior secca 
de que se tem noticia naquella província, fiquem 
elles de alguma sorte rehabililados para continuar 
na4uelle ramo de iudustria de que d'antes vivião ; 
e com isto ganhão os cidaJào:> soccorrides, e 
ganha a província com o emprego desses capitaes, 
principalmE>nte na agricultura e na criação dos 
gados, que fórma o primeiro e o tnaic.r commercio 
da provincia. . 

Sr. presidente, talvez o melhor meio de prevenir 
os males da secca no Ceará fosse promover a 
colonisação agrieola para se estabelecer nas terras 
que 1\lli ha, excellentes de agriculturR, como é 
toda a serra de Ibiapaba, desde villa Viçosa até 
o Coriri, cujo terreno é fertillissimo : as serras 
do Buturité, Moranguape, Aratanha e outras que 
não pode~r. ser cultivadas por falta de braços Ora, 
isto não é n.;gocio que se possa fazer sem muito 
vagar, e sem Nue o gove rno o tome a pe1to, 
como cumpre : entretanto porém que estas e outras 
providencias se não tomio, é indispensavel fazer 
alguma cousa, e na minha fraca opinião o melhor 
será soc.:orrer jã a esses infelizes cidadãos, que 
pela mais devastadora secca ficarão reduzidos á 
miseria. Isto, senhores, não é uovo" ; quero dizer,
esta qualidade de soccorros temos ?isto praticada 
por outras nações, e ainda não ha muito que, 
em caso identico, se fez o mesmo em Pot·tugal. 
Creio que ainda no tempo do ministerio Cabral, 
tendo soffrido urna das provincias do AlelJltejo 
por causa das grant.ies inundações, o g<JVerno 
apresentou-se immediatamente perante os repre
sentantes da nação, e pedio p~ra soccorrer aquella 
província a qubntia de oitoeentos contos de réis. 
No mesmo dia em que peàio essa somma, nesse 
mesm:• foi votada pela camara dos deputados, e 
com pouca demora na dos pares, de maneira que 
o soccorro f"i prompt.>, como convém em ~erne· 
lhantes casos ; e cumpre notar que a quantia de 
oitocentos contos em Portugal equiv:\le a mais 
de mil e seiscentos eutre nós, e qu8 r. ra para uma 
só província, en,quanto que t<Ôs pedimos para tres. 

Mlls disse o nubre deputado pelo Piauhy que 
essa especie de !'Occorro era iuadmissivel por isso 
que, considerada como indemnisação dos males 
so1Tridos pela -secC>l 1 todas f:lS provinciRs que ti'm 
softrido mais ou menos pela me~ma calt~a como 
a sua, e por outras con1o incendio, J:'Uerra civel 
etc., se. devião julj!ar com <> Ul t!IIIDO direito, 

Senhores, não confundumos o que é um etnprt!s · 
timo com indEhnnisação. O C.-arn nunca ~>xi~io 
indemni8ação por outros muitos n•al!!s de qu11 t~m 
sido victimn, nem me~mo na terrível secca de 1825 ; 
e, o que é mais, na <!e;;astrosa luta contra Pwto 
M.::ldeira em 1832; cuja maior desp~;za fvt feita á 
custa de particulares, já com donativos volunt:l
ri<'S ; já se prestando espontaneamente e de graça 
em defesa da integridad~ do irnperio, da monar· 
ehia constitucional e da ordem publica. Não vejo 
pois razão para se querer C(lnfundir nma cousa 
com outra, e desta prova julgar-se menos justa, 

menos razoavel uma medida que a mais imperiosa 
DHCP.~Hidade exige. (Apoiados. l 

Se eu -visse, Sr. presidente, que a minba pro· 
vincia podia, nas clrcumstaoelss actuaes, dis
pensar esse soccnrro, eu não o domand11ria, pois 
conheço bellamente o nosso estado financeiro, e 
não procuro.ría aggraval-o ainda mais ; porém 
cearense, representante por aquella província, 
consciv do seu miseravel estado, e não podendo 
descobrir outro meio de minorar as desgraças dc>s 
m.:us constituínt<ls, deix"r de fazel ·o seria in· 
digno de mim, niio corresponderia certamente à 
confiança que em mim se depositou ; sinto porém 
que a minha insufficiencia me não babilit~ para 
advogar a sua causa com toda a eflieacia e de uwa 
mandra correspondente ao ZPlo de que me smto 
pos!luido. A província, no estado em que se acha, 
uào é possível cot;tinuar sem uma muito franca 
e immediata protecção do govnrno e do corpo 
legislativo. A miseria dos particulares acarreta 
tambem a miscria publica, e neste estado é 
difficil, é impossível mesmo governal-a. Não ba$tào 
os soccorros que o governo tem mandado e com 
os quaes se tt1m salvado a vida a muitos indi· 
gentes desgraçados; convém rebabilitar os cida· 
dàos, a industria de que viviào, e para isso 
servem as providencias que se contêm em todo o 
projtJcto ; o governo tAm mandado bastantes so~
C•>rros de fariu!Ja, e principalmente de Maio prete, 
rito para cá; confio que o Sr. ministro do imperio 
continue, e por esta occa11iào não posso dispensar
me de o l•)Uvar por este procedimento e de lhe 
tributar meus justos louvores. O inverno nad~ 
produzi·• , a fome continuará sem duvida, e por 
conseguit-.te devem igualmente continuar os soe· 
corros por todo o anno, e est.;s soccorros devem 
s er quanto antes, afim de poderem ser transpor· 
tado;; para o interior, onde se fazem mais necessa· 
rios. Vamos a segunda objecção. 

A lei é de difficil execução. elln dá lugar a muitos 
abusos, a muitas injustiças, dictadas pel•> espírito 
de partido. Este argumento me parece fraco, tne 
parece iusubsístente. Se prova alguma cousa, 
prova de mais, nada prova, porque a me>lml\ 
razão se dâ para quãlquer medida importante 
que játnais deveriamos adaptar. Quem !JIJderá 
negar que na execução de uma lei •ie soccorros 
publicos, principalmente ~;erldo estes lirnitRdos, 
não se dê alguma difficulJade, algu111a injutitiça 
ao menos relativa? Mas porque un1" cousa é 
di!flcil, bem que .iustissima e indispensavel, não 
se deverá fazer? Mas porque de uma cousa util e 
justificada em seus motivos se póde abusar, segue· 
se que se não deva aJoptar? N:l:o compreh€ndo 
semelb ·•nte logica. (Apoiados.) Tanto eu e os meus 
cullegas assign>~tarios do proj ecto reconhecemos 
as d1fficuldddê's na boa execuçâ() desta l~i, que 
por ella · recommendamos ao governo um bo; m 
regulamento evitar pos~.a, se não todOti os abusos, 
ao menos os maiores. Mas, se11hores , qu<l abusos 
se pnderáõ dar tão grand~s que por estes s e negue 
todo o bem? Não serão todos contemplados na 
distribuição àos soccorros; bem, mas porque se 
não pôde fazer o bem a todos, não se deve faze.r 
a algun:s 'l A seguir-se este principio, nunca ou 
quasi nunca veríamos roalisado este grande bene
ficio da constituição, fundado no~ mais luminosos 
principio" de d1reito ·publico universal de reli
gtào e humanidade. Do que tenbo dito colli· 
~e-se naturalmente que hei de votar pelo pro· 
j ... cto tal qual P.stà, se algumas emendas não 
apparecerer.1 que mais o mdhorern e aperfd· 
çõem, porque o meu desejo é concorrer quanto 
puder para melhorar a sorte dos meu~ consti
tuintes,_ e jámais aggraval·a contra o mell dever 
como seu represenlante e contra a minha con· 
sciencia como homem, como um verdadeiro 
cearense. E' o que me OCCQrre a dizer em geral 
a favor do projecto e contra as objecções com que 
tem sido combatido; mas resta ·me ainda, Sr. presi-
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dente, dizer alguma causa em abono dos artigos 
additivos que mandei á mesa e que estão em 
discussão com o projecto- Serei breve. O primeiro 
desses artigos tem por .fim autorisar o governo a 
vender aos fazendeiros da província do Cclará 
todo o gado, quer de producção quer de solta, 
que se puder tirar das fazendas nacionaes na 
província do Piauhy, sendo essas vendas a prazo 
de cinco e dez annos, com as condições que o 
governo estabelP.cer em ordem a favorecer mais 
aos compradores; o sPgundn a distribuir a soldadas 
razoaveis com os agricultores da mesma província 
os africanos que fõrem sendo apprehendidos d'era 
em diante até o numero de dous mil. Quanto ao 
primeiro 6 um beneficio que se pôde fazer sem o 
menor gravame do tbesouro. (Apoiados.) Sempre 
que a provincia do Ceará tem soffrido alguma 
secca e por consequencia grande prejuízo nos 
gados que, como já disse, formão o principal ramo 
de sua riqueza e commerc\o, o recurso era ir 
comprar gado no Piauhy para refazer ns fazendas: 
mas este recurso torna-se hoje impossível por 
falta de meios. A secca exhaurio tudo: perderàc· 
se os bens, e alg.uns capitars, ainda que poucos, 
não forão bastantes para a compra dos genaros 
de primeira necessidade, pois em primeiro I ugar 
cumpria salvar as vid>~s. Nesta triste situação 
estão quasi todos os fazendeiros da minha pro
víncia, alguns dos quaes têm prestado relevantes 
serviços ao estado. Ora, é provavel que nessas 
não poucas fazendas da nação exista muito gado. 

Mendonça, sejil applicave! n sua disposição ás 
províncias da Parahyba e Rio Grande do Norte. » 

O Sa. SouzA. MARTINS:- Mas, porção dessas 
fazendas forão dadas ao Sr. conde d'Aquilla. 

0 SR. PINTO DE MENDONÇA: -Bem; eu não quero 
que nestas se taque ; mas fallo sõmente daquellas 
que ainda hoje pertencem á nação, pódP. vendP.r-se 
uma grande porção desse gado, prestar-se assim 
um soccorro aos cearenses, e fazer-se mesmo um 
serviço á nação, aproveitand<.~·se esses gados, dos 
quaes nenhum rendimento apparece em nossos 
orçamento~. 

O Sn. SouzA MARTINS:-Rendeu 22:0005000. 
O Sn. PINTO DE MENDONÇA: -Então este rendi· 

mento é de mui recenLe data, e ainda o julgo 
pequeno. E' claro que na adopção e execuçao 
desta medidll não se pôde dar inconveniente 
algum, autes toda a vantagem e facilldade que 
é possível : oxalá que o mesmo pudP.see eu dizer 
quanto segundo artigo additivo! Eu sei que é 
difficil de realisar-se, porque é difficil de fazer-se 
e5sns appreheneões, mas não será impossível : e 
o facto de se terem feito algumas comprova esta 
minha asserçlio. Esta segunda medida, a poder-se 
verificar quanto antes, seria ainda muito mais pr<l
veitosa, porque aogmantaria um não pequeno nu· 
mera de braços á nossa agricultura nascente, que 
agora tem de sotfrer consideravelmente pela ralta de 
m •1 is de 1,50() escravos que se tirão da província, 
vendidos pela necessidade a que se virão redu
zidos muitos proprietarios. 

Este soccorro ~ do numero daquelles que, ao 
passo que podem muito servir ás r.ecessidades 
do momento, po,dem tambem muito contribuir 
para salvar a província de uma igual calamidade 
no futuro : porque em verdade os males do Ceará 
procedem menos da esterilidade do seu solo, que 
é fertil, muito productivo e proprio em muitos 
~ugares para ::1 agricultura, da que da falta do 
meios para estabelecimentos agricc•las de qualquer 
e:specie que sejão ; estabelecimentos que o governo 
deve promover, principalmente por meio da colo
nisação, de que temos tanta nec,;ssidade. Conclui· 
rei aqui o meu discurso votando pelo projecto e 
pelos artigos additivo~ que mandei á mesa. 

E' apoiada a emenda do Sr. Toscano de Brito, 
que diz: 

o Sr. Nunes Machado :-Eu acho muito 
louvaveis os sentimentos dos nobres deputados do 
Ceará, que empeohãa todas as suas forças, afim 
de acudirem com meios que julgão proficuos ás 
necessid11.des que soffre a sua provincia : mas 
devem tambem os nobres deputad•JS fazer·nos 
a justiça de acreditar que nestes ~eus sentimentos 
elles são acompanhados de totlos nós. Não ba 
nin~uem que teuha coração humano que não se 
nffiija com a noticia do que vai pelas províncias 
do norte flagelladas pela secca. E', Sr. presidente, 
uma calamidade que não se póde bem definir. 
Não é um ou outro individuo que soffre nessas 
províncias, é uma população inteira que morre 
á fome e á sêde, coberta de nudez, !'ervlndo 
seus cadavere~ de pasto aos vermes l E' uma 
verdade isto, Sr. presidente. Eu deploro que a 
Providencia Divina, sem duvida pelos nossos 
peccados, quizesse assim castigar os habitantes 
do norte ; mas, senhores, quando se trata de 
applicar soccorros humanos as victimas da secca, 
eu entendo que não nos devemos levar simples
mente da gen<Jrosa idéa de consignar em lei e~ses 
soccorros, mas essencialmente procurar que elles 
não s~jiio uma inutilidade. 

Eu esperava que o governo fosse mais explicito. 
Não julguei que este negocio fosse de tal com· 
plicação que o governo que desde muito tempo 
devêra ter estudado as circumstancins das provin· 
cias do norte, por isso mesmo que tem tratado 
de l,bes enviar soccorros, não se acha~se habilitado 
para auxiliar os bons desejos da camara, afim de 
applicar um remedío prompto que faça cessar as 
calamidades preser.tes e prevenir fu~urRs. Entre· 
tanto, V. Ex. ouvio que o Sr. ministro do imperio 
nos disse que não estava bem habilitado para 
propõr outras medidas que talvez devessem acom
panhar o projecto. Eu cheguei até n perguntar 
se o Sr. ministro do imperio queria tomar a 
responsabilidade da applicaçio dos soccorros nas 
Rrovinci11s de que se trata, pois que julgo isso 
Iluito proveitoso; e se o Sr. ministro me tivesse 
respondido pela affirmativa, não teria nenhuma 
duvida de lhe dar toda a autorisação; é o go· 
verno quem dove tomar a dianteira neste negocio ; 
elle que diga o que quer, o que ~ preciso, mais 
conveniente para minorar os soffrimentos dessa 
porção infeliz de nossos concidadãos qu'l vi'\"•m 
acabrunhados pelo maior e mais t~rrivel dos 
malesl Estou prompto para o habilitar com ml'ios; 
mas quero que d;ga de quaes precisa e julg& 
mllis proftcuos e acertados: decretar simplesmente 
fundos, d1nhej.ro e deixar a sua distribuição ás 
irregularidades do arbítrio, não julgo bom. O go
verno que estude as circumstancias das provinchs 
do norte ; não lhe faltiio meios; tome S'>bre si a 
responsabilidade, porque nós, 8r. prasidente, não 
podemos ter senão muito bons desejos, ardentes 
desejos de que cessem com effeito esses fhgellos ; 
mas a todos nós, e até mesmo ao nobre deputado 
do Ceará. fallecem meios para levar a effeito, 
dRr conveniente execução a esses bous desejos. 
Não ha duvida de que nas circumstancias 
affi.ictivas do thesouro vamos fazer um ·grande 
sacriftcio; mas ao men'ls quero ter motivo para 
conceber esperanças de que esse sacrificio não será 
perdido, que a humanidade será soccorrida. 

Senhores, eu e11tendo que a respeito de um 
negocio desta ordem é muito de mister muita 
ein.umspecção, e a respeito doR meios a empreg&r 
em se!IIelhantes casos não falta onde ir buscar 
exemplos: entendo que muitas medidas- são da 
primeira intuição. 

« A passar a emenda additiva 

Sr. presidente. nas províncias do norte, e .no 
Brnzil todo, as c:1lamldades da secca vêm menos 
do rigor da estação do que do nosso descuido. 

do Sr. Pinto de E' verdade que nós no norte somos ftagellados 
TOliO n 39 
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frequentemente pel~ irreg~lari_~ade das est_ações ; 
mas se tivesse h>IVtdo mats CUHiado a respetto dos 
verdadeir<'S interesses de cada um, se o governo 
se tivesse esmerado em medidas conducsnte~ a 
levar o povo a melhor reg11laridade de . v1~a, 
induzindo-o ao trabalho e ensinando-lhe a llldts
pensavel economia, sem _duvida os_ males ~rove
nientes do rigor da estaçao podenao, se nao ~er 
alliviados e destruidoi! de todo, ao menos m.utto 
attenuar-se por meio de medidas governat1vas 
e policiaes. 

Senhores, eu lembrarei uma circumstancia que 
serve para justificar este meu dizer. O que quer 
dizer, Sr. presidente, que os faz<:ndeiro_s no norte 
não plantão mandioca, e comprao farmha p~ra 
sustentar suas fabrica~? Não é isso uma incuria, 
um erro fatalissimo? Certamente ; e daqui vem, 
senhores, que, como a mandioca é plantada em 
maior escata pelos homens a que, nós lá chamamos 
matutos, e corno é de!les que sahe o s~rviço da 
guarda nacional e a gente para o exerctto, como 
é no meio d€sses h:>mens que o flagello da peste 
faz mais estragos, por isso mesmo que vivem com 
menos commodos, succede que com a menor 
irregularidade do tempo apparece a forr.e, e o 
fazendeiro que, fascinado pelo preço momentaneo 
do geneN de sua cultura, deixa de plantar roça, 
com um anno de secca sacrifica dous ou tres annos 
de producção I Ora, não será isto umn. circum: 
stancia attendivel que não põJe escapar á persp;
cacia do nobre ministro do imperio? 

Creio que alguns senhores têm co~siderad? a 
questão por um lado pelo qual eu nao_ desejára 
que fvsse consideraria, isto é, tem-se coustderado os 
soccorros que se trata de dar ás províncias do norte 
em relação às individualidade:; e não ás localidades. 
Não deve ser assim ; nii.o se trata de melhorar a 
posição de um homem, mas ~e põr a~ provínci_as 
em circumstancias de produztrem. E para. m1m 
indiff~rente que Pedro ou Paulo tenha mats ou 
menos, mas não é indifiercnte que as provi_ncias 
possii.o produzir, porque então a abundancta se 
espalhará pela população. Não será conveniente 
que o governo, em vez de mandar dinheiro, 
sómente dinheiro para o norte, seja encarregado 
de mandar t9.mbem gados para se distribuírem 
pela população , visto que é o genero mais 
essenc1al que !órma a riqaeza dessas província~! 

Por vantura não será conveniente que o governo, 
com os meios com que já se acha habilit~d•>, 
mande vir engenheiros que vão ao Ceará. e outros 
pontos praticar a abertura dos poços artesianos, 
pois que é o. falta d'ag;ua a· primeira necessidade 
que se faz logo sentir nas seccas, e que não 
se póde supprir pl)r uenb.uma maneira t E assim 
como estes , outros muito!! meios , que, não 
podendo escapar á perspicacia ~o governo prompta 
e devidamente applícal.os, podem concorrer para 
a cessação do mal. Entretanto S. Ex. o Sr. 
ministro do imperio deixou-me no mesm.o estado, 
sem informações, sem esclarecimentos que me 
orientem; todos queremos soccorrer as províncias 
do norte, mas queremos saber que soccorros são 
precisos, e quaes serão melhores : mas, assim 
como me acb.o , falto de informações de qu<3 
careço, vejo-me na necessidade de votar pelo 
projecto , porque quero satisfazer não só as 
ins~ancias dos nobres deputados , como aos 
sentimentos do meu coraçãó. ao meu dever; e 
não quero .;ue digão que um deputado do norte 
negou seu voto a favor destes soccorros. Mas 
tolerem os nobres deputados que eu, acompanhando· 
os nos mesmos sentimentos, JJrocure alguns meios 
para que estes seus desejo:~ não sejão illudidos, 
e menos dilliculdades tenhão na exer,ução. Portanto, 
ae o Sr. ministro do imperio quizesse tomar a 
rasponsabilidadf.l da applicação e escolha destes 
aoccorros, eu quereria antes dar ao governo ampla 
faculdade, pois então, avaliando em sua sabedoria 
todas as circumstancias, podná mandar ou generos 

ou g11do, emfim, aquillo que elle julgar mais 
conveniente. Elle está mais habilitado do que 
nós, pvrque, collocado na cupola do edificio 
social, relacionado com toda es~a massa immensa 
dtl empregados, não póde deixar de conhecer o 
paiz e SU'lS necessidades, para fazer a justa 
applicação dos remedios proprios. Eu não discutirei 
a questão do nobre deputado pelo Piauhy sobre 
direito politico. Eu considero que, além do dever 
da humanidade, hil dever do cidadão, porque a 
constituição manda prestar os soccorros publicas, 
e eu não V<l;O que se possa dar outra circumstancia 
em que esses soccorros sejão tanto devidos como 
OI\ actualidade. A. minha. província tambem tem 
sido llagellada pela secca e pela guerra civil : 
a guerra de Panellas foi assoladora, e multas 
propriedades desapparecêrão, e não se pedirão 
soccorros; mas entendo que os prejuízo~ causados 
pela secca ás províncias do norte são em tão 
grande escala, que não podemos com justiça negar 
os soccorro:;. Eu não desejara votar simplesmente 
pelo dinheiro, mas, á falta de outro meio, hei de 
votar por elle. 

O Sr. ministro pnrecell dar ~ entender que se 
devia espP.rar ..,;guma cousa das assembléas 
prcvinciaes. Sr. presidente, V. Ex. sabe que 
as assembléas provinciaes devem apenas contar 
Cúm as forças das províncias, e se ellas astão 
ern circumstanr.ias de ?recisar de soccorros , 
como esperar dos poderes provinciaes providencias 
efficazes? 

Tenho feito estas considerações em prest:-nça do 
governo. Se não houverem outros meios, não 
nego o meu voto á resolução, mas desejo que o 
sacrili.cio que vai fazer o paiz não seja. uma 
inutilidade. O Sr. mi01stro do impArio, pratico 
nos negocios, cheio de conheeimentos, com uma 
experieucia longa, e que mesmo já esteve no 
Ceará, e conhece os habitos daquella popul"açiio 
e os meios de sua riqueza, está mais habilitado 
para julgar do remeJio que se deve applicar. 
Eu entendia que o dinheiro simplesmente não ia 
bem, e que se devia dar mais alguma cousa, 
tomar medidas de outra ordem, medidas preven
tivas que gouantão o futuro; por exemplo, é muito 
difficil a con~erva.,;íio da agua no sertão, porque 
o modo dos poços que ahi se usào é muito 
imperfeito; não seria dtlsacertado procurar ruelhorar 
a eonstrucção e abertura desses poços, etc. Ets 
o meu volo. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Vieira da 
Cunha : 

<! A. passar o supprimento para a provincia do 
Ceará, accrescente-se - 800 cont<.s para serem 
distribuídos por emprestimo ao>~ fazendeiros da 
provincill do Rio Grande do Sul que ::;offrêtão 
prejuízos com a guerra civil. 

« Camara dos deputados, 22 de Julho de 18!6.
Vieira da Cunha..» 

O Sr. Carva1ho e Silva.: - Eu tinha 
pedido a palavra para responder ao nobre de
putado do Piauby ; e quasi estava disposto a 
ficar sentado, quando ouvi ler a emenda pe
dindo soccorros para a província do Rio Grande 
do Sul! Já. vejo nisto uma especi<~, não digo de 
de~pslto, mns õ.e insinuação para que não passe 
o succorro para as províncias do norte ; é uma 
tactica muito sabida nos parlamentos de procurar 
fazer a medida extensiva a toJas as provincias 
(apoiados) para que torne impossível. M:as dei
xando de parte e:ita questão, entrarei na ma
teria. 

E', Sr. presidentP., quando se trata de soccorros 
para uma província, que eu assento que devemos 
considerar em primeiro lugar o estado da calami
dade de que a queremos reunir, e vêr cs meios 
de que devemos lançar mão para a soccorrer. A. 
grande calamidade das províncias do norte não 
pôde ser desconhecida por nenhum de nós: nós 
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todos as queremos soccorrer; mas não sei porque 
neRta discussão divergimos em pontos tão essen
ciaes, não a"i porque apparecem deputados fallaodo 
contra o meio dos S<•ccorros, qu>~ndo o que nós 
deví amos fazer era escolher os mai,; proficuos, e 
examinar se em época de tanta calamidade o 
governo tem lançado mão dos meios para a evitar, 
eu ao menos remetl.iar. Eu dividirei este segundo 
topico do meu discur:;o em duas épocas conside 
rando a procA<1imento do ministerio de 2 de 
Fevereiro e o do actual. 

Sr. presidente, quando pelo governo central 
tem-se de dar soccorros extraordinarios a umà 
província, força é que elle tenha certeza de que 
o mal que demanda esses soccorros se tem tornado 
ltssustador; porq11anto, a calamidade muitas vezes 
é limitada n um p-Jnto, e póde ser. removida 
pelos recursos da mesma província sem os do 
governo. 

O Sa. PoMl'Êo:-0 mal era geral. 
O Sa. CARVALIIO E SILVA.: -Creio que a pri

meira participação de sêcca na província do Ceará 
foi feita do município do Jardim, em Janeiro de 
1845. Então se considerou como ;>arcial ; cumpria 
que o governo da provincia désse algumas pro
videncias ; mas era de mister consultar a pru
dencia e aguardar se a colheita dos lugares seria 
sufficiente para occorrer a essa necessidade local. 
Não acho quo! o governo tivesse ainda obrigação 
restricta de lançar mão de meios extraordinarios, 
e nem o presidente devia incommouar o governo 
imperial pedin<lo· lhe socccrros para uma calami· 
dade parcial. · 

Nesse ínterim, quan~o ainda não se tinha mos
trado todo o aspecto terri vel da sêcca, e espe
ranças havia nas chuvas de Fevereiro por diantll, 
estas falhárão, illudindo a todos, e a 6êcca 
munifllstou-se em alguns pontos. A concurr&ncia 
de ptlssoas para os lugare~ onda havia legumes a 
pasto para aoimae8, e oft'erecião razões bem 
f11ndadas de que nada soft',·erião ; as retiraJas 
frequentes, mesmo das províncias limitrophes, a 
multidão de combois em busca de mantimentos 
por todo o preço, muito fizerão temer e apresdrão 
a calamidade, e a esteudêrão quasi por todo o 
centro da província. Participou-se ao governo 
imperial o estado da província, não com t<>do o 
horror a que chegàmos, mas com a verdade do 
que padecíamos e receiavamos; o governo im· 
mediatamente d~u as providencias, approvou as 
medidas, approvou as despezas feitas e · mandou 
os S•)ccorro:~ pecuni~rios para o Jardim um mez 
depois que recebe11 a participat;ão do presidente, 
na qual se os pedia. 

O Sa. PAllP.t.ONA.:-Isto só diz quem ní'to é filho 
do Ceará. 

O ::ia. CARVALHO E SILVA:- Não sou filho do 
Coará, porém oinguem tsm-n'o defendido mais: 
o nobre deputado com o seu aparte anti-parla
mentar oflende-me, porque eu fui o primeiro que 
alcei a minha voz a favor dos soccorros para o 
Ceará. 

0 Sa. PBESIDENTE:-A ordem. 
O Sa. CARVA.LRo E SILVA : -V. Ex. me per

mitth á responder a um aparte com que um meu 
collega bastante me magoou ; mat:~ não progredirei 
na resposta, porque conheço o genio esquentado 
de quem m'o dirigia .... 

Mandou soccorros pecuniarios para o município · 
do Jardim, como se poderà ler da eorrespondencia 
oflicial de 3 de Junho em diantol. · Offici:;u ao 
pre.idente, ao presidente de Santa Catharina para 
compra de farinhas que forão no transporte 
Pirapa.mG, nos vapores etc; vejão os nobres 
d~putados os officios dirigidos àquella presiden
cla. 

Pedio a esta augusta camara uma autorisação 

para soccorros ; o nobre deputado que censurou o 
ministerio a respeito no seu s~>gundo discurso disso 
já ficou convencido. Ests lhe foi concedida pela lei 
de 16 de Agosto de ltH5, e com muita amplitude, 
conforme pedissem as circumstancias, e ultima
mente além de ordens mandad•lS para saques sobre 
outras províncias, e para que os presidentes dessas 
se prestassem com soccorros logo que lhe fossem 
exigidos. ordenou au presidente que fizesse as 
despezas necessarias . Mas dirá alguem que fo i 
tarde I.. O mal de uma secca como a que tem o 
Ceará não póde ser soccorrido de momento ; o 
nobre deputado a quem agora me refiro sabe que, 
contalldo o gtJvern<l que em Novembro de 1845 
viP.ssem as .::ostumadas chuvas , mandou com ante
cadencia as sementes requis itadas: não choveu, 
as :sementes se inutilisárão, e quando apparecêrão 
as chuvas fóra da sezão propria, tendo-se requi
sitado do Maranhão as sementes, o cidadão 
incumbido dessa remessa enviou as que havião: 
o !:ir. Moura MagalhàP-s , nosso collega, bem s:obe 
que da proviuci~~o do Maranhão quando se requi
sitãrão as sementes muito antes das chuvas, não 
puderão ser fvrnecidas por ter apodrecido as que 
havião na capital, esperando-se que do centro 
viessem as sãs para serem remettidas. 

E' pois claro que o governo, logo que soube da 
calamidade mandou soccorros : honra lhe seja 
feita a este respeito ; por isso não concordarei 
com os nobres deputados de minha província que 
o censurão por não ter sido breve na prestação 
destes soccorros. E' preciso considerar que quando 
se mandão soccorros não é de chofre , pri nci pai· 
mente quando as requisições devem ser fe itas á 
proporção que a calamidade é mais crescente, e 
vai exigindo mais providencias e cuidados. 

O Sa. D. MANOEL:- Apoiado. 
O Sa. CA.RVA.LHO E SILvA:-0 maior apuro appa· 

rece11 em Dõzembro depois que faltárão as chuvas 
de Novembro; a falta dessas esperanças com que 
o centro todo se alimenta por causa das roças e 
pastos, para ~~os conducções, pois que estas des
apparecem sem elle~:~, porque tudo se carrega sobre 
o dórso dos animaes. 

O Sa. PEIXOTO DE ALENCA-R:- Apoiado. 
O Sa. CABV.U.liO E SILYA:- As esmolas distri

buídas na capital chamou a ella muita gente, 
toda a população meeUJo que algum recurso ainda 
tinha: eu assi&~ti ás primeiras em Dezembro pas
sado. 

O Sa. PAm>.t.ONa. : - Já antes tinhão havido 
esmolas. · 

O Sa. Cuv.u.uo E SILVA:-Sim, tinhão havido 
em mui pequena escala: quando se tornárão geraes 
foi depois que entrei para a policia interinamente, 
e o nobre deputado sabe que á proporção q•1e ellas 
se foriio dando, o numero foi crescendo até 20,000 
e mais. O governo mandou continuar as distri
buições, franqueou o mercado, a que se deveu a 
conssrvação do preço razoavel sempre na !arinha 
em favor da pobreza; mas todos esses meios 
podião e poderáõ salvar o Ceará! Não de certo; 
e por isso diremos que o governo abandono11 011 
cear11nses às garras da fome ; que sobre elle 
pesaráõ as victimas des~:~a calamidade ! E' uma 
accusação muito forte qua eu não esperava partisse 
do lado da maioria e mais do uobre deputado. 

Quando o mal se tornou digno de · sérias provi
dencias , o governo da província convocou uma 
commiasão, dll qual fizerão parte muitas pessoas 
que têm assento nesta ca.11a; apontárão com o zelo 
de cearenses . alguma3 medidas , uma dellas foi 
depositos no centro : podião estes fazer-se! A 
commissão não reconheceu mesmo que esse meio 
era impraticavel ! As medidas exeq11iveis forão 
cumpridas e adaptadas pelo presidente, e appro
vadas pelo governo. 
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Eu, como juiz da comarca da cidade do Icó, 

quando voltei da correição de Maio de 1R!5 , vi 
que nos termos do S. Matheus e Lavras tinha 
chovido. Mas pela multidão de retirantt:s, não era 
possível qu~ os legumes plantados chegassem para 
a populaçãG , e não tendo nos termos da cidade 
do Icó e serra do Pereira chovido, offi.ciei ao 
presidente lembrando algumas medidas , uma 
dellas foi um celeiro no centro ; mas então pareceu 
a minha lembrança muito prévia; e quando se 
quiz remetter farinha para alli não f1Ji possivel; 
os carros estavão a 150S e 200$ e poderiào con
duúr 25 saccos cada um, e isto era em preço ; 
porque, havendo quem offertas,;e esse preço, não 
haveria correiro que fizesse a viagem por caminhos 
sem ao menos rama para os bois! Devemos, porém, 
imputar ao governo esse mal? Não, de certo. 

O perigo, senhures, põe a todos vacilantes e 
cada um recorre a expedientes, e nestas consultas 
e divergeocias escapa a melhor idéa, e quando se 
atina .. com ella é já tarde, o mal tem feito seu curso 
e com elle produzido seus terríveis effeitos. Houve 
quem lembrasse que se mandassem as farinhas 
á cabeça de pessoas; de maneira que este expe· 
diente a ser aceito, serizl um meio de augmentar 
a calamidade nos lugares para onde se etniasse 
o soccorro, porquanto, os conductores comerião o 
carrego, e accrescerião ao numero das victimas. 
Eis porque na prhoeira época o governo fez o que 
devia; pedio medidas, enviou os soccorros á pro· 
porção que o mal se foi aggravando. 

Vamos á segunda época, o ministerio de 2 de 
Maio, o Hctual. 

Sr. prPsidenie, o deputado a quem me refiro 
censurou o g••Verno porque não pndio ás camaras 
medidas, apontou diversos exemplos, e reparou 
que uào tivesse inf,,rmado á camara do estado 
dessas remessas de j;lresente. Q11anto á mP.didas 
para mantimentos, a resolução de 16 d~ Agosto 
satisfaz; quanto a outras medidas, não se ha 
proposto á camara tantas aboliçõ<!s de direitos, 
isenção de recrutamento, para que se não tirem 
os braços á lavoura, o empl'estimo que discutimos? 
A camara não terá por dever approvar estas 
medadas? Julgo que sim. 

Estou convencido que nem o governo actual 
nem o passado recussr-se·hia a coadjuvar medidas 
para salvação de uma província qualquer; a 
camara não deve olhar para quem as pede, mas 
se são necessarias; a justiça não está em serem 
pedidas pelo governo. Q11anto ás remessas, estou 
autorisado para affirmar que têm ellas regulado 
duas 11mbarcações para 30 dias, e com direcção 
ao porto do Ceará; que estão duas embarcações 
á carga para o mesmo fim, e que instrucções 
se têm dado ao presidente para lançar mão de 
outros quaesQuer meios que obviem a calamidade; 
distribuir sementes; tirar da inacção essa gente, 
etc. O governo tem tetto o S"lU. dever com 
esforço, e muito esforço para se preeneb.er os 
desejos da corôa. 

Não é porém possível que o governo mande 
tantos carregamentos que possa abastecer a pro
víncia, assim como não é menos verdade que 
.fizesse o governo quantos esforços .fizesse, não 
era possível salvar as victimas do Ceará. Não 
cabe na possibilidade humana occorrer a uma 
calamidade tal em todos os pontos. 

O Sa. D. MANOEL:- E' uma verdade. 
O Sa. C~vALHo E SILVA: -Portanto, direi que é 

mui digno de luu.vor o governo quando, habilitado 
com os meios com que foi, fez todos os esforços 
para salvar a província : isto ninguem o pôde 
negar. As remessas têm sido frequentes, e até 
para as tornar menos demoradas as tew feito 
directamente, como disse. O governo está bem 
habilitado para os soccorros de boca ; mas é 
com elles, senhores, que salvar-se-ha o Ceará? 
Poderemos dizer que o Ceará está sustentado, 

:nas não restaurado ! Devemos fazer os esfvrços 
precisos pa.ra. que sejão prestaJo:s os soccorros 
que garante a constitu.ição, e que peda a caridaue 
e a justiça. E11 conviJo aos nobres.deputados 
para <JUe commigo se lotnbrem de o11tros meios; 
mas não recusem o que .pedimos : o apresentado 
é u•n dus que convém admiltit·. 

Sr. presidente, é bem sabido que no Ceará a 
riquez" Cúnsiste em terra~ e gados, e que esta 
ua secca desappareceu, e portanto os proprie
tarios estão reduzíuos hvje a possuir terrenos 
este reis que ficárào, por assim dizer, sem um 
animal: póde ser que os campos reverdt<ção, e 
que possão d1:1 novo sustentar gados; mas poderáõ 
nascer das folha~ g"do vaccum e cavallar? Creio 
que não: portanto, para restaurar o Cearã, é 
indispensavel este emprestimo, que não 6 senão 
para a compra de gados e pagamento de braços; 
porque a l&voura no c~ará toda se faz com 
pessoas livre·s, e nãu hão de trabalhar sem ter 
que comer ;. os proprietarios não terão com que 
fazer as plantações sem ter com que lhes paguem, 
e as terras não podem produzir sem as despezas 
da producção. Sendo pcis este o meio d& reha
bilit<tr os proprietarios para a acquisição de 
novos capiLaes, não me parecia poder haver duvida 
na adopçào do projecto. Sei que quando se trat"' 
de emprestimo não é possível satisfazer a todas 
as partes; mas porque não póde dar-se uma 
quantia sufficiente, segue-se que nada se deva 
dar? A este respeito contarei logo uma anec
dota. 

O nobre deputado pelo Piauhy calculou que as 
perdas da provi~1cia do Ceará montarià•• a doze 

1 mil contos; disse que os quinhentos que pedíamos 
nàiJ chegarião para t•eparar os prejuizus na decitna 
parte, e que por is·m devião ser uegaJos I Sr. 
presadtlnte, porque não podemos cu nãó queremos 
dar uma quantia exorbitante, não devemos dar 
a que se nos oede I C~Jntarei agora a anecdota 
promettida : Um homem que se dizia tuuito 
esmo!er, quandu um pobre 1:~e pedla um vintem, 
elle lh., mostrava um sacco que conteria 100$000 
em cobre , e dizia ao pobre : -se pódes com 
elle! carrega-o, é teu_; - mas o pobre que não 
nod1a com o sacco, 1a sem esmola. Eis como 
~azemos: como não queremos dar cousa alguma, 
afiectamos dever dar muito, pnra que nos vanaos 
sem a esmola. Dê·se esta pequena .:J.Uantia mesmo, 
o c~ará ficará muito contente. 

Ainda se cúmbateu a medida por não termos esta· 
tistica das perdas soffridas, para se saber quem 
deve merecer estes soccorros ; mas e~te ar~~:un1ento 
prova de mais ; por que, se nós por falta desta 
desta estatística nada devemos dar, nada lazer, 
então abulamos quasi todas as leis: não devemos 
ter votação, porque não sabemos o numero dos 
votantes ; niio devemos cobrar dizimes porque não 
sabemos a oiUaotia exacta das fortunas dos con
tribuintes, etc. etc. 

Ainda disse o aobre deputado que era mui diffi· 
cultosa a liquidação ; mas o nobre deputado sabe 
que é facil saber·se quem tinha uma fortuna e 
a perdeu, etc. Para os soccorros desta natureza 
não é necessario fazer·se uma liquidação tão miou· 
ciosa quanto impossível: repare q11e em seme
lhantes circumstancias, nunca se attende á rigo
rose justiça, uma igualdade absoluta. 

Rematarei o meu discurso dizendo que o mal do 
Ceará provém d'' irregularidade dos invernos: 
sea_terr~no é de uma fertilidade ~spantosa, quando 
asstm nao acontece. Se a providencia a livrasse 
deste 1lagello I... T"ria muitos recursos em si 
mesma, não pediria muito. Os nobres deputados, 
que só olnão p~;ua .o _!aturo, reparem que melho
ramentos matenaes nao ee fazem com a rapidez 
que pensão, e que por isso devem conceder os 
remedios, que podem curar, por agora, o presente, 
e reparar o passado. 

A provincia do Ceará é bem fornecida de açudes: 
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uma lei geral, por meio de gratificações, promo
veu este bem; uma lei provincial o continuou, 
porém R natureza do solo não conserva as aguas 
de um inverno a outro, n:axime sendo escassos ; 
e para seeea semelhante, nã" ha remedio pensavel; 
senão o querer da Mão Eterna. C<lnv1rá aban
donar a provincia por estar sujeita a este 
fiagello, a este mal? De maneira alguma. (Apoia
do-s.) Logo, deveis dar o meio pedido, um dos 
que melhor poderáõ contribuir para restaurar a 
província. 

Senhores, não vos lembreis de que este empres
timo <.lá ,ó proveitos individuaes: repara as f-Jr
tunas de alguns, isto é o menos: a grande utili
dade a ver-se é a somma. entrada na circulação 
da província, os capitaes que vão ser empregados 
na industria agrícola, e es~:e beneficio será muito 
geral. E' para mim a medida principal, nas 
circumstancias, a empregardes, se quereis que o 
Ceará escape e convalesça da molestia grave que 
padece I Eu tenho confiança na pllilantropia dll 
camara, e verei que ella não recusará sua forte 
mão ás desfallecida.s províncias do norte. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão. 

aessão em 24 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. MUNIZ TAVARES 

SuMMAnto.-Expediente.- Requerimento da com
missão de marinha e guer1·a.-Negocios da 
Bahia. Res·posta do Sr. Wanderley ao discurso 
do Sr. Bar1·os Pimentel.-Allocuçdo a S. M. u 
Imperador.-Soccorros ás províncias flageUadas . 
pel(l secca. Discurso do S1·. F,-ança Leite.
Redac.,:IJ.o da lei do orçamento. Discursos dos 
Srs. Rebouças, Rodrigues dos Santos, Penna, 
Odo1·ico, Moura 1\fagalhães, Wanderley e Ma
rinho.- A secca do norte. Discurso do Sr. 
..4cau0a. 

A's 10 horas e 40 minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antece
dente. 

Y.XPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro da fazenda, devol
vendo o requerimento de João Bernardino Nunes, 
que pede augmento nos vencimentos que tem 
corno administrador das rendas e inspector da 
alfandega do Rio Grande do Norte, e respondendo 
que, como os vencimentos dos empregados nas 
alfandegas e mesas de rendas são fixados em 
tabellas regulamentares, o supplicante deve esperar 
pela reforma daquellas repartições, conforme a 
autorisação que tem o governo pelo art. 30 da 
lei de 18 de Setembro do anno proximo passado.
A' commissão de pensões e ordenados. 

Do Sr. ministro da guerra, remettendo a copia 
do decreto de 18 de Setembro de 1843, pelo qual 
foi aposentado Antonio José Pereira da Silva no 
lugar de 2• escripturario da extincta contadoria 
do arsenal de guerra da cõrte. -A' mesma 
commissão. 

Do Sr. deputado Antonio da Cos_ta Pinto, pa~
ticipando que, achando-se em cammho para vu 
tomar assento na camara dos Srs. deputados, 
adoecêra gravemente sua senhora, sendo esta a 
causa por que nà~ poder~ comparecer c~m _a 
brevidads que deseJa. -.. F1ca a camara mtel
rada. 

Não ha mais expediente. 
Forão lidos os seguintes pareceres: 
a A commissão de comrnercio, industria e artes 

examinou com a mais aptU"ada atwnção a proposta, 

que á esta camara apresentárão os Srs. d' Arcet e 
Dreyfus. Estes dous estrangeiros, dos quaes um 
tem dado por tral.lalh.os proprios novo lustre a 
um nome geralmente respeitad·J na Europa, P. 
outro negociante acreditado nesta praça, e. que 
dispoem dtl grandes recursos sobre algumas das 
principaes casas commerciante~, e manufactu
reiras da Europ>l, com que mantém relações de 
commercio, propoem-se funilnr nesta cõrte uma 
fabrica de .productos chimicos em grande escala. 

(( A exlen~ão da empre~a, n ~omma de capitaes 
que têm de ser empregado:>, e as iunumeras 
difficuldades que deve encontrar necessariamente 
em seu começo tal el!tabelecimento, em um p11iz 
onde se não tem ainda cultivado um só dos ramos 
de sciencia technologica, movem os emprezarios 
a recorrer ao corpo legislativo, pedindo-lhe um 
soccorro, que llles torne menos ardua sua tarefa. 

« Reclamào elles tres favores: 1•, o privilegio exclu
sivo por dez annos da fabricação dos productos 
que forem por elles pela primeira vez manipu
lados no paiz; 2°, um emprestimo de 120:0008, 
ao par, por 12 annos sem juros; 3o, um segundo 
emprestimo de 60:000/1, igualmente ao par, sem 
juros e por 12 annos. O primeiro emprestimo 
será feito em tre~ prestações, o segundo em uma 
sómente : o primeiro é essencial á fundação da 
fabrica, o segundo só terá llilgar querendo-se-lhe 
dar maior extensão. 

« A' enumeração dos productos variados que 
se obrigão a fabricar, ajuntão os emprezarios 
diversas condiç3es com que se ligão em favor 
do desenvolvimento dll industria nacional, e 
assignão as garantias, que offerecem para se
gurança da divida que com a nação tiverem 
contrahido. 

« Reconhece a commissão que serião incal
culaveis as vantagens que da re»lisação de tal 
em preza resultarião para o paiz : começaria entre 
nós uma nova éra de estad<l, de industria e de 
riqueza; pouco a pouco nos i riamos libertando 
do jugo que nos impõe as sciencias e as artes 
da Europa; mil empregos tão variados como 
proveitosos se apres<>ntarião ao ardor da nossa 
mociuade, que hoje, ou se extingue por falta 
de alimento, ou se lauça em direcções, onde uma 
concurrencia exagerada produz seus costumados 
effeitos. 

<( Este primeito passo dado com firmeza entre 
nós na pratica das artes technologicas seria 
portanto na opinião da eommissiio de muito 
grande alcance para a fatura prosperidade do 
paiz; e do outro lado 1\S luzes geralmente re
conhecidas de Mr. d'Arcet, e a experiencia com· 
mercial e manufactureira de Mr. Dreyfus inspirão
lhe a mais ampla confiança; mas nem ainda em 
tão favoraveis circumstancias julga a commissão 
podE'r deslisar-se da linha que lhe é traçada pelo 
estado de nossas finanças. e antes de dar seu 
parecer definitivo, requer que se consulte o go
verno sobre o quantum e a opportunidade dos 
emprestimos propostos, e sobre a sufiiciencia das 
garantias que ofl'erecem os emprezarios em sua 
petição. 

« Sala das commissões, 22 de Julho de 1846. 
- Thomaz Gomes dos Santos. - José J ansen do 
Paço. » 

« E' meu parecer que se remetta a petição ao 
governo, afim de informar sobre a pretenção dos 
supplicantes. Rio, 22 de Julho de 1846.- Ri· 
beiro. » 

E' approvado. 
« A 3t. commissão de orçamento examinou o 

requerimento de D. Guilhermina Rosa Baptista, 
em que representa o seguinte :-Que por morte 
de seu pai o fallecido alferes-ajudante de 1• 
linha Francisco Antonio B::ptista, fõra concedida 
a sua mãi D. Francisca Tarrio Baptista, a quarta 
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parte do ~oldo quo elle vencia (5S500) por não 
ter c0mpletado os annos de serviçu exigidcs pela 
lei · mas que faltando apenas oito dias para o 
cot;,plemênto do t~mpo legal, a assembléa ~erai 
legislativa por decreto de 9 de Ago~tu d6 1S3-1, 
autorisãra o governo a elevar a pensão a meio 
soldo (11$500). Ma.; acontectJndo á mãi da sup
plicante passar a segundas nupcia~ com o capitão 
de caçadon·s Joaquim Martins de Almeida, rever
têra á supplicante não o meio soldo que percebia 
sua mãi, porém a quarta parte do mesmo ~oldo; 
e que ultimamente tendo fallecido o segundo 
marido de sua mãi o dito capitão Almeida, acha· 
se toda a família s~m recursos, e ped.: po:- isso 
a supplicaute para que lhe reverta por inteiro 
11. pensão de meio soldo em vez da qua ··ta parte 
que percebe. E a 3" comnlissão de orçamento 
é de parecer que se remetta o requerimento ao 
governo, não só para informar sobre o mereci
II!Ier. to da prettn~.ào da supplicante, n1as tambem 
para que quando o devolver à camara com a 
suo. informação, venha €Sta acon1paohada dos 
seguintes esclarecimentos : 1•, desde quando, e 
quanto, se pagou á mãi da supplicante a pensão 
de viuva, e uma nota a este respeito especificada 
por datRs, e notando quaesqutlr c1rcumstancias 
que possào ter havido sobre a elevação, ou re
ducçã.o da pensão, ou mtsmo suspensão, e os 
competentes motivos; 2•, identicos esclarecimentos 
sobre a transferencia para a supplicante da parte 
da peusão de sua mãi. 

« Paço da camara dos deputados, 22 de Julho 
de 184.6.- Coelho.- Oliveira Lisõoa.- Getulio. » 

Approvado. 
« Por decreto de 17 de Janeiro de 18!2 foi 

aposentado, com o ordenado por inteiro, o 2• 
otlicial da secrP.taría do arsenal de guerra da 
cOrte, Bernardo José de Paula Aroeira. Com a 
infllrmaçào junta do governo se prova que o 
aposentado, além de não poder continuar no 
~xerr.icio daquelle emprego por causa de suas 
molestias, conta mais de 25 annos de serviço. 
Por taes razões é a commissão de pensões e 
ordenados de parecer que se adopte a seguinte 
resoluçiio: 

« Fica approvada a aposentadoria com o orde
nado por inteiro, coucedida pelo decreto de 17 
de J uneiro de 18~2. ao 2• ofticial da secretaria 
do arsenal de guerra da côrte, Bernardo José 
de Pau_la Aroeira ; revogadas as disposições em 
comrauo. 

" Paço da camara dos deputados, 22 de Julbo 
de 1816.- T. A. de Alvarenga.- M. J. Val· 
dett:lro.-Peixoto de Brito. ,, 

Julga-se objecto de deliberação, e vai a im
primir a resolução ao mesmo junta. 

« Por decreto de 11 de Agosto de 1841 foi 
apose.nt>'~do, com o ordenado por inteiro, o the· 
soure1ro da c::sa da moeda da córte, Antonio 
Martins da Costa. Os documentos juntos provão 
que o agraciado conta mais de 30 annos de 
bom serviço, e por seu estado de saude não póde 
continuar a exercer aquelle emprego ; por isso 
entende a commissão de pensões e ordenados que 
se deve approvar esta aposentadoria, adaptando· 
se o segumte projecto de resoluçã\l : 

« A nssembléa geral legislativa resolve : 
« .Artigo unico. Fica approvada a aposenta

dona com o ordenado por inteiro, concedia.a por 
decreto de 11 de Agosto de 1841 a(l thesoureiro 
da casa da moeda da córta, Antonio :Martlns d.
Cosl.a; revogadas as disposições em contrario. 

a Paço da camara dos deputados, 22 de Julho 
de 18!6.- T. A. de Alvarenga..- li!. J. Valde· 
taro.-Peixoto deBrito.» 

Teve o mesmo destino. 

« A' commissão de pensões e ordenados foi 
presente a cópia do ducreto de 18 de Maio da 
18!2, pelo qual foi aposentadn com dous ten;os 
do seu orde r> adn o conta·ior da r.nntaJ·Jria ~eral 
da guerra José de Cup~rtino Ferreira. Pêlos 
documentus junt<>s se mostra que o agraciado, 
além de contar cerc11. de 29 anuos de bon1 sarviço, 
tem·se por seu estado valetudiaario inhabilitado 
para continu• r no exercício daquelltl emprego. 
Portanto é a commissão de parecer que se adopte 
a seguinte resolução : 

<I Fica approvada a aposentadoria com dous 
terços do ordena.:lo, concedida por decreto de 1S 
de .Maio d e 1842, a José de Cupertino Ferreira, 
no lugar de contador da contadoria geral da 
guerra; revogadas as disposiçÕ!!S em t~>ntrario • 

« Paço da camara dos deputado:~, 21 de Julho 
de 18!5.-Peixoto de Brito.-T. A. de .tlvarenga. 
-M. J. Valdetaro. » 

O mesmo destino. 
Da commissão de redacçiio otferendo a redacção 

seguinte: 
« A assembléa geral legislativa resolve: 
<I Art. 1.• A confraria da casa de misericordia 

e hospital de caridade da capital da província. 
da Parabyba do Norte po<:lerá possuir em bens 
de raiz até o valor de 30:0008, computado nesta 
quantta o valor de que já possue. 

« Art. 2. o Ficão revogadas qaaesquer dispo
sições em contrario. 

u Paço da camara dos deputados, 21 de Julho 
de 18-16.-M. Odarico Mendes .- H. Ferl·ei,·a 
Penna. ,, 

E' approvaJ.a. 
O Sr. Lopes Netto rectífi.ca os seguintes 

erros que apparecem no sau discurst> publicRdo no 
Jo,·nal de liontem: 

No trecho da falla do barão da Boa· Vista, ond o 
diz - não têm os homicídios sido perpetrados 
as mais das veze~ por assassinos - lêa-so -
não têm conta os hornicidios perpetrados, etc. 

Onde diz que, no principio d\ administração 
do Sr. Cbichorro, em um seme~tre, os assas
sinatos tiveriio unl abatimento de O •/o, lõa-se 
60 %. 

O Sr. Ooolbo diz que ha dia~ tencionava 
f11zer um requerimento por parte da commissão 
de marínhr. e gue~ra, o que nao tem feito por ser 
hoje sõmente que lhe tocou a palavra. 

Requer que o Sr. presidente nomêe uma das 
comn1issões da casa para que auxilie a de marinha 
e ~uerra no E'Xame da proposta do guveroo 
uH1mamente apresentada pelo ministerio da ma
rinha, porquanto, à vista das doutrinas de alguns 
artigos desta proposta, mostra-se a necessidade 
da requisição que ora faz. 

Observa que a proposta não contém doutrina 
méramente de organisação e disciplina militar ; 
antes istv é o de que menos trata; traz materias 
sobrt~ que a commissão não se julga habilitada 
para dar um parecer tundado, por exemplo, a do 
art. 1• que reputa brazileiros para o serviço da 
mariuha de guerra mercante todos os individuas 
empregados no alto mar, costas e rios ; que 
estabelece mais que aos que servirem por tres 
annos na marinha de guerra se passará carta de 
naturalisaçio. Como semelhantes doutrinas pa
recem ser mais proprias para serem submettidas 
&o exame da commissão de diplomacia ou à de 
con~t.ituição, requer a de marinha e guerra o 
auxtllo de uma dellas. Tambem ha artigo sobre 
materia fiscal; ta.l e o que isenta do imposto da 
ancoragem os nav1os que trouxerem certo numero 
de estrangeiros para a marinha militar. Nesta parl.e 
talvez conviesse ouvir a commissão de orçamento 
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para examinar se a isenção era equivalente ao 1 
serviço que desses marinheiros se podem tirar. 

Em conclusão requer que a commissão da casa 
seja nomeada par:1 coadjuvar a de marinha e 
guerra neste trabalho. 

O SR. PRESIDENTE : - Se a camara niio se 
oppõe ao requcri!Jiento que acaba de fazer o 
nobre deputado, eu passarei a nomear a com
missão. 

O Sr. Souza Martins não se oppõe 
a que se nomêe uma commissão da casa, ou 
mesmo uma externa, para auxiliar a de marinha 
e guerra ; mas não pela razão que deu o nobre 
deputado de não se achar habilitada para dar o 
seu parecer sobre a proposta do governo: houve 
nesta parte nímia modestia da parte do nobre 
deputado, que, havendo sallido ha pouc~ do 
gabinete, sem duvida devia t0mar parte em todas 
as grandes questões do estado, e principal· 
mente aquellas que versão sobre relações estran
geiras. 

O SR. CoELHO apresenta o seguinte requerimento: 
'' Requer a commissão de marinha e guerra 

que se uomêe mais uma commisgão, que seja 
por exemplo, a de diplomacia, primeira de or
çamento ou de constituição, para cooperar com 
a commissão de marinha e guerra, no exame e 
parecer da proposta do governo pela repartição 
da marinhn, relativamente á naturalisução dos 
marinheiros estrangeiros e outro objectos.-Coeiho, 
-Carvalho Mendonça. >> 

s"endo approvado este requerimento, o Sr. 
presid~nte nomêa a commissão de diplomacia. 

NEGOCIOS DA BAHIA 

Continua a di,;cussão do requerimento do Sr. 
Barros Pimentel. 

O Sr. Barros P'i:m.cntel (pela Ol"dem) diz 
quo, tendo con$eguido o fim a que se propóz 
com a apresentação do requerimento , requer 
retiral·o. 

o Sr. D. Manoe1 estranha que, depois de se ter 
atacado da maneira mais violenta a um func
cionario publtco, se peça retirar o requerimento, 
havendo·se ped1do a palavra contra com o fim de 
df:fander e!lle funccionario das accueações que se 
Ih~ fizeriio •.• 

O Sa. B. PiliENTEL:-Offereça o nobre deputado 
como seu. 

O Sa. D. MANOEL:- E' o que faltava. 
Consultada a camara, não consente que se rP.tire 

o requerimento. Continua portanto a sua discussão. 
O Sr. "VVanderley : -Sr. presidente, o 

honrado deputado por Sergipe, apresentando o seu 
requeritnento, declarou muito positivamente que 
o seu fim era demonstrar a inconveniencia da 
administração do general Andréa na província da 
Bahia, censurar alguns factcs que serviràll de base 
a essa convicção. Estando conseguido o fim, como 
diz o honrado meml~ro, isto é, tendo o seu req11e· 
rimento produzido todos os effeitos (risadas) que 
que elle tinha em vista, segundo é fama, e o nobre 
deputado nos afiança ..• 

0 SR. B. PIMENTEL:- 0 nobre deputado foi O 
primeiro que me afiar.çou. 

O SR· WAND&RLgY : - Está enganado ; não 
afiancei cousa nenhuma, nem pod1n (risadas) ; 
protesto contra o que d1z o nobre deputado ; o 
nobre deputado é que afiança perante a camara 
que está conseguindo o seu fim. A' vista disto, 
parecia inuttl que eu tomasse a palavra nesta 
occasião se não fossem os factos sobre que o 
honrado membro baseou a sua censura, e que levou 

o governo a dar o passo de que o nobre deputado 
se glorifica. 

O SR. B. PIMENTEL : - Não afianço, é voz 
publica. 

UM SR. D~PUTADJ:-P•Jr ora o que consta é que 
está uomeado conz;ellleiro de guerra. 

O SR. \VANDERLEY:-Sr. presidente, ha muito 
que eu ouço tallar do ptesidente da Bahia que 
estava para ser demittldo. E~te boato tomou 
11lguma consistencia, passou a quasi certez·1 depois 
da chegada do ultim" vapor do norte, adquirio tod>t 
a conststencia, toda a furça da certeza depois do 
requerimento do nobre deputado .•.. 

O Sa. BARRos PIMENTEL dá um aparte. 
O SR. W.A.NDERLEY:-Louvo-me nas suas pa

lavr:\s ; e senão, para que o nobre depatado tomou 
a si o traba:Iw de fazer é. administração do 
general Andréa as mais acres censuras, e, o 
que é mais, senhores, sem fundamento algum 'l 
Porque, se os facto; enunciado' pelo honrndo 
membro são sufficientes para uma demissã'l, para 
se formar um juizo contrario á boa reputação 
daquelle .ad~inistrador, digo que n~o ha ninguem 
que este)& tsento de culpa entre nós. (Apoiados.) 
Basta lançar-se á vista sobre o discurso do hon
rado mer~1bro, e ver-se·ha que elle accumula fa..:tos, 
uns destttUtdos de provas, outros pequenos, in· 
significantes (perdóe-se-me a expressão), outros, 
finalmente, contrarias áquillo que em realidRde 
se passou. (Apoiados.) 

Quiz o honrado me'llbro como que prevenir 
áquelles que houvessem de dizer algumas palavras 
nesta casa em favor do hl)nrlldo general, dizendo 
que a sua nlta posição faria com que alle achasse 
defensor, com que não faltaria quem lançasse 
flôres sobre a sua administração. Senhores, se 
um homem por ter uma posição elevada não 
pudesse achnr um defensor, quando esse de· 
fensor se basêa na justiça e na razão, de certo 
que ninguem quereria occupar os altos car~os, 
nem por seus serviços qu~reria ser lev~tdo a 
ell~s. (Apoiados.) Muitas vezes é preciso mais 
coragem para defeuder do que para accusar ..•• 

0 SR. BARROS PIMENTEL:-Nec semper, 

O SR. WANDERLEY:-•.•. porque o defensor, 
principalmente quando se trata de uma pessoa 
de posiçiio elf,vada, tem contra si a idéa como 
de querer agradar, n idéa de alguma dependen
cin, quando o accusador goza dos foros de in
dependente ••• 

O Sn. SouzA MAB.TINs:-De patriota. 
_0 Sn. \YANDERLEY: -.···· de desprezar posi· 

çoes que nos todos respeitamos. 
Não obstante esta desvantagem que me acom· 

panha na luta com o honrado membro, lançarei 
algumas fiõres, não sobre a administração do 
nobre general Andréa, m ns sobre o tumulo de 
sua administração, comprazendo-me de fazêl-o 
antes na sua morte do que por occas:ião do seu 
nascimento. De1xarei a outros espargir ftôres 
sobre as administrações que principião, eu fal-o· 
hei áquella que já lltorreu, porque éjustamente 
sobre estas em que um juizo imparciul póde as
sentar. 

0 Sa. BARROS PIMENTEL:-E" constlquente ; já 
lançou sobre o nascimento quando foi para 
l\1inas. 

O Sa. WANDERLEY: -Convido-o a qne lêa o 
meu d1scurso n.;asa occnsiào ; procuro muito ser 
consequente com minhas tdéa~. 

O SR. BARRos PillENTEL:-Não o censuro por 
isto. 

O SR. WANDERLEY:-Sr. presidente, quaes os 
factos, quaes os actos que o honrado membro se 
encarregou de censurar nesta casa 1 Deverlamos nós 
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esperar que elle procurasse os mais salientes, os 
que fossem mais de encontro á lei, os que de· 
monstrassem um animo despotico, e não gue se 
lançasse ás pequP.nas medidas de administração, e 
que parecem mais questões de comadres. Estes 
factos consistirão! lo, em ter o honrado general 
suspendido um batalhão de guardas nacionaes 
(se a minha memoria não me fôr fiel, o nobre 
deputado far·me -ba o favor de dizer se omitto 
alguns dos factos) .•• 

O Sa. Fli:RRAZ!-0 Sr. Limpo de Abreu defendeu 
esse acto. 

O Sa. WANDttRLEY!-.. •. ter o nobre general 
suspendido um batalhão de guardas nacionaeS! 
2o, ter demíttído um empregado da tllesouraria 
provincial ou da secr6taria ; 3o, ter conservado 
preso um cidadão que havia cbtido ordem de 
habeas-corpus da relaçiio do districto; 4•, não 
haver influído assaz sobre a assembléa provincial 
pata que esta tnarehasse na senda constitucional, 
sem contradícções, como fez, sem commetter 
certos actos que o nobre deputado . qualificou de 
menos pensados. São estes os capitulas .••• 

O SR. Fli:RB.AZ:-0$ versos. 
0 Sa. WANDERLEY:-Sh:n, ainda faltava a OC· 

currencia ultimamente hllvída no tbeatro da 
capital da Bahia no dia 2 de Julho. Creio que 
são este!l os artigos do accuaação em que se ba· 
seou o honrado 1Jlembro p~ra exigir e conseguir, 
seiZundo elle diz, a demiss~o do honrndo ~teneral. 

Sr. preo1idenl61 en1 verdade o meu honrado 
amigo foi al!;tuma causa pressuroao na enunciação 
destes factos ; tendo habiLado na província da 
Bahia, nito deu a devida aLtençito ao que alli se 
paaaou, a\iál\ niío ncoroçoatla de alguma fórma, 
11 contra a 11Ua lntençil.o, o acto trilltissimo de 
inaubordlnação o desobedlencia do batalhão gue 
foi lluapen~;o pelo pr~aidente dm provincia. (.Apoia· 
dos.) Senhora~. lôa·sa o discurso do honndo de· 
pulado ; ell11 ó o proprlo que diz que esse batalhão 
r~tcusára acrvlr debBI:to do commando dos offi· 
claea que u prP.alúenlc biLvla nomeado •••• 

O Sa. B. Pnc&NTXL :- Accusel de covardia o 
prualdonle. 

O Sn. 'VANOICnLttY :- Aceusar de covardia o 
Sr. general Andréa 7 I O nobre deputado ni\o o 
póda Cazer. 

O nobre deputado sabo que jâ havia algumas 
antecedeneias. que dizia-se que o batalhão talvez 
recustlSS~ os officineR nomeados pelo pr• sidente ; 
que na realidade este facto se realisou no dia 
ec:: que devêra destacar o batalhão ; que devia 
fazer o presidente em casos taes senão reprimir 
aquelle principio de desordem, que podia trazer 
funestas consequeneias? Deixar que continuasse 
o batalhão debaixo do commando dos officiuas 
proprio!l, como o mesmo batalhão exigia ? Isto 
seria covardia, seria acoroçoar a desordem, e 
note-se que se tratava de uma força destacada 
da guarda nscional que ia ser aquartelada para 
garantir o socego publico no tempo em que a 
população costuma sahir da cidade. 

desembarcar o batalhão de artilharia a horas 
mortas, commettendo assim uma especie de 
traí~ão O\\ covardia ? Abi estão os officios do 
commandantc das forças navaes, o Sr. L\sboa, 
em que diz que fez desembarcar o batalhão mais 
cedo do que o presidente lbe tinha determinado, 
porque a maré não dava lugt.r a d.esembarcal-o 
depois de ter rompido o dia. O nobre deputado 
havia de ler esses officios nas folhas da Bahia. 
Desembarcado o batalhão de artilharia, marchando 
sobre o quartel em que se achava o de guardas 
nacionaes, desarmou-o, e o presidente suspendeu 
esse batalhão por espaço de um anno. Este facto 
mereceu a approvação do governo jmoerial, e nem 
o honrado membro levantou a sua voz para 
censural·o senão agora depois de decorridos s eis 
mezes. 

Senhores, para mostrar que a cidade da Bahia 
não se alarmou, como diz o honrado membro, 
pelo facto do desarmamento do batalhão, que tanta 
era a confiança que tinha na energia do honrado 
general, basta saber-se que quando a população 
despertou, fallou-se desse facto como 6espido de 
grande bnportancia ; causaria alguma impressão 
sim naquelles que com isso tinbão contado p!lra 
algum fitn, mas na população em geral que 
deixava tudo aos· cuidados da administracão, de 
certo não causou a menor impressão. Quereis, 
senhores, uma prova '1 Eu a tenho em um to pico 
do proprio relatorlo do presidente, que o nobre 
deputado sabe que ê mais que muito ve:i<iico ! 
•dl-o aqui. 

Depois de expôr o facto a que se refere o 
honndo membro, diz o presidente : -A capital 
ficou tranquílla, entrando até 600!000S de acções 
no dia 24-. Note-se que o caso do batalhão foi 
a 28 ou a 22, e causou tanto alarme, que um 
dia de'eois, 60ú!OOOS que faltárão para completar 
as acçoes do banco forão assignados no mesmo 
banco 1 

O SR. B. PIMENTEL:-Isto não prova nada. 
O S!l. WANDII:RLEY:-0 facto pois do desarma· 

mento do batalhão poderia causar alarme aos que 
prepararão ou oontavão com a insubordinação 
delle (apoiados), mas á população em gerBl nenbun\ 
susto absolutamente causou. 

Poderá dizer o honrado membro que havia 
outros meios, que o batalhão obedeceria, qne não 
era preciso desen:barcar trop11. para cereal-o. 
Mens senhores, o primeiro dever do administrador 
de uma província é conservar a tranqaillidade 
publica, e niio ostentar uma especie de quixotismo 
para depois dar occasião a imputar-se-lhe quulquer 
desordem que dis~o pro'l·enha. 

O Sn. B. PIMENTEL:- Censurei-o por niio ter 
suspendido logo, pc•r fraco. 

0 SR. WANDERLEY:-lrei a este ponto. 

Mas o que fez o presidente da provincia ? 
Constando-lhe que o batalhão, depois de ter 
aceitado os offic1aes que elle presidente nomeara, 
ain<la o:tierecia alguns :;ymptomas de insuoorJi· 
nação, quiz prevenir q_ualquer occurrf!ncia fats.l. 
O nobre deputado sabe como na Bahia ns cou\!as 
:mais pequenas depois prod11zem grandes resultados; 
exemplo, a rebellião de 7 de Novembro, que foi 
feita com 60 homens. O que fez o presidente ? 
Ordenou ao com mandante do batalhão de artilharia, 
que já se achava embarcado, que desembarcasse 
para prevenir qualquer resisten~ia :tue o batalhão 
da guarda nacional quizesse fazer na occasião em 
que f"sse dissolvido e desarmado. 

M:ts àisse o nobre deputado, para qne fez 

Sr. presidente, o honrado deputado disse tambe':l' 
que o nobre ge_neral me?osc~bava tanto . os dl· 
reitos e garantias dos c1dadaos, que havia con
servado em prisão por espaço de tres mezes um 
cidadão que recebêra ordem de habeas-corpus da 
relação do districto. O !!Obre deputado por certo 
não tratou de informar-se exactamente, como 
devera, do facto que citou; eu expól·o-hei, porque 
tive occasíão de ler as informações na assembléa 
da Bahia. 

Foi indiciado em crime da morte do infeliz 
alferes Velloso, assassinado ás 8 horas da noite, 
quando eonduzill Rllll senhora pelo braço, o indi· 
viduo de quem falla o nobre d11putndo. Prose
guião as dilip:eneias polici:~es, e nesse inter1m a 
relação do distrito recebeu um requerimento 
pedindo habeas CQrpus em favor desse individuo. 
O delegado <le policia, dirigindo-se ao presidente 
da província, ~isse-lbe que . tinha razões m~i 
fundadas para Julgar esse tnd•OÇ>iduo :mandatar~o 
da morte de Velloso; e que precisava inquirtr 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:04- Página 5 de 15 

SESSÃO EM !\ DE JULHO DE 1846 313 
algumas t~stemunhas que esta vão fóra da capital; 
mas que desconfiava que elle podia ser solto 
por ordem de habeas corpus da relação. O pre
sidente da provincia (eu poderia occultar qualquer 
eircutnstancia, mas niio quero que Re diga nem 
que defendo os actos mãos nem que obscureço os 
bons praticados pelo nobre general); o presidente 
da província respondeu-lhe que como aq uelle 
individuo era uma especie de réo de policia, o 
puzesse ã ~ua disposiç.l.o, destinando-o talvez ao 
recrutamento .••• 

O Sn. REB'JUÇAS dá um aprte. 
O Sa. WANDERLEY:-Se quer que lhe responda, 

dê o seu aparte mais altCJ. 
O Sn. REBOUÇAs:-Bellissimc soldado I 
O Sn. WANDERLEY: - Percorra as fileiras du 

exercito, e verá que muitos súlJados são tirados 
de.-sa class& de gente. Nós estamos no Brazil, e 
todos sabemos o que acontece a respeito do recru~ 
tamento ; quando qu&IIJner individuo é réo de 
policia ou goza de má reputação diz-se logo:
este está bom para o recrutamento. 

A relação do districto, tendo conhecimento de 
que o réo estava á disposição do presidente, 
deu-lho hubetZs corpus contra ordem de prisão Jo 
delegado, mas declarou positivam.;nte qne o habeas 
corpus não prevaleciacontr11 a prisão determinada 
pelo presidente da província. Onde pois, senhores, 
está a oppressão se o proprio tribunal de justiça 
que o illustre deputado c1tou em seu favor é 
que defende ao nubra geneul ? Dir·me-hào que 
a relação d•• districto obedeceu mal a um aviso 
que determina que os presos por ordem dos 
presidentes de província sómante podem ter 
habeas corpus pelo supremo tribunal de justiça. 
E' questão em que niio me mlótto ; o que digo 
sómente é que se alguem é culpado, certamente 
não é o honrado general. 

Posteriormente, apresentando um lllustre membro 
da asHembléa provincial um requerimento a res· 
peito de>ti! facto, o presidtute da provincin diri· 
giu·se ao delegado p~rguRtaudo·!hc ,;a IIUIIII per~· 
quisns policiaes estavüo concluídas, porque de 
outra fôrma mandaria soltar o individuo, e com 
~::ll"eito assim praticou. Creio que no csscncili.l 
re!crl o facto. 

Dirá o nobre deputado que isto é cobardia ; 
eu direi ao:. C<Jntrnrlo que Isto mostra animo dP. 
quem não desfjll perseguir, de qu•~m ~<ómento 
queria t~r ar,uelle homem preso no intere~se da 
justiça, e não para viuganç1u1 pessoaes, porque o 
individuo niio ó conhecid-> na província, e creio 
qu., nem no proprio quarteirão em que babitav:1, 
t1iio desafiava ocfio~ ou sympathias. 

O presidente, sccresceotou o nobre deputado, 
podendo demittir os empregados que se mostras· 
sem omissos no cumprimento de seus deveres, 
valia-se de meios tortuosos, queixava-se á assem
bléa provincial, não tinha a precisa coragem de 
demitttl-os. Ora, com etfeito o nobre deputado 
foi alg•1ma cousa excessivo nesta parte do- seu 
di~curso I De que meills tortuosos ser.vio·se u 
presidente àa .Bahia para dem~tti~ _empregados 
quando podia fazê! o pelas attrlblllçoes que lhe 
conferiào os leis provinciaes '1 Quiz sujeitar um 
empregade a<> exame de uma commissào de saude 1 
Isto nunca póde ser tlichado de meio tortuoso; 
póde ser tachado dt~ severo, rigoroso, mas não de 
cobardia, de fraqueza .•.• 

O Sa. PRE3IDENTE:-Declaro ao nobre deputadü 
que são passados os trea quartos de horn consagra· 
dos á discussão de requerimentos; se não conclue 
jã o seu discurso, ficará com a palavra para a 
ses11ão seguinte. 

O Sa. WANDERLEY: -Creio que levarei muito 
pouco tempo mais ; mas se não succeder assim, 
obedecflrei a V. Ex. 

TOliiO D 

O presidente da provlncia, disse o nobre depu
tado, queixava-se á assembléa provincial destes 
factos a ver se nelhl achava a necessaria força 
para exercer uma attribuição que tinha .como 
presidente. Eu desejára t]_Ue o nobre deputado 
me mostrasse no re_L1torio do nobre presidente 
oude estão estas queixas. Eu tenho aqui o 
relatorio deste anno, e ahi dando o presidente 
parte do que se passára na secretaria do governo, 
diz que havia empregados que cntendlão dPver · 
ganhar dinheiro sem trab••lhar, e que par., estes 
não havia outro rcmedio sen:'io a demissão. Ora, 
é isto ir procurar fot·ça na assembléa ! O que 
indica ist" ? Não indica mais que bondade, porque 
era um aviso que ella faziã aos empregados omis
sos avs seus deveres, quando a isso não era 
obrigado. Não se p6Je pois dizer que o presi
dente por essa razão é covarde, phrase de que usou 
o nobre deputado, e que não deve jamais ser appli
cada principalmente a um miltar. 

Ao passo que o nobre deput,ldO assim qualifica 
ao honr&do general, algumas folhas que lhe fazem 
opposição o chamão o tyranno mais atroz que se 
tem visto em todo o orbe terraqueo. (Risadas.) 
Eu desejari9. que o nobre deputado se concilias:;e 
com es.-a outra opposição que apparece ao honrado 
general: uma o accusa por é fraco de mais, por,1ue 
é cova•·de; outra porque é tyrnnno. O que mostrao 
estas exagerações, meus senhores? Que nem uma 
nem outra tem razão; nenhuma está n.a verdade. 

Procurou o nobre deputa-.lo ainda ch11mar contra 
o honrado ge.1eral o facto ultimamente occorriJo 
no theatro publico da. ddade <ia Bahia; disse que 
ou direeta ou indirectamente o illnstre general 
devêra ser culpado dessa fatal occurr~ncia. Sr. 
presidente, ninguem mai; do que eu deploro 'lUC 
SBIIIelhanto facto tivesse lugar em um dia como o 
que se festeja,a, em occasião :ào publica como de 
uma representação thentral ; mas procuremos 
trazer as COJtllllS aos seus devidos termos. Se 
temos VllZea de cólera o Indignação para esty
gmatisar o f.&cto de ser aflrootado um cidadão 
dentro do thcatrtl publico, o em dia tão glorioso, 
tenllamlla tambcm alguma voz de reprovaçilo 
contra nquelles quo ao atrevem, prevalecendo-se 
do enthusla11mo publico á desacatar em face â 
p•·lmelra autori,Jnde da província (apoiados), lan
çar-lhe oa maiores bnldões, fazer-lho perder a 
Corça moral, etc. Tenhamos tambem, senhores, 
nlgum sentimento, ni\o direi de benevolencia, 
mas .••• (niio ncho expressão propria para o caso, 
os nobres deputados -a e1t1pregaráõ) para um· filho 
que, vendv por uma mane1ra tão atroz desacatado 
e injuriado seu pai ••.• 

O Sa. PRESIDENTE: -Eu não po'IBO permittlr 
que o nobre deputado continue o seu discurso ; 
ficará com a palavra para C•.1ntinuar no primeiro 
dia de sessão. 

O SR. WANDERLEY:- Eu concluirei já ao menos 
uma parte ; poderei levar uns dous ou tres minutos, 
que espero V. Ex. me concoda p~ora acabar a 
resposta a esto topico do discurso do nobre depu·
tarl•l: dep<•is continuarei com a palavril. 

Tenhamos algum sentimento que desculpP., não 
quero dizer que justifique, uma acção semelhante; 
eu perguntarei ao nobre deputado se acaso se 
achasse ol\s mesmas circumstancins, de qne Deos 
o livre-, se so!Ireria quêdo e impassível ? 

u Sa. S. M.A.RTINs:- Apoiad-:>. 
0 SB. WANDERLEY:- Se O nobre deputado OU 

outro qualquer neata camara se julga com tan~o 
poder sobre si que possa ficar n1udo e"pectador 
em caso semelhante, então levante-se e atiro " 
primeira pedu no filho do general Andréa~ ••• ·_ 

Em que, senhores, foi atacada a honra _é 'brio 
do povo bahiano ? ·Não: a honra e brio do· povo 
bahiano não se perde por um facto, como esse, 
acontecido entre dous particulares (apoiados), por 

40 
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uma questão lã entre elles. Certamente não ser!a 
o major Andréa que ousaria atacar a honra e bno 
do povo bahiano naquelle dia.. (Apoiaàos.) Se a 
população não considerou l~so se_não como. uma 
occurrencia sem consequenc1a e 1mportanc1a _, é 
porque não se julgou de maneira alguma off~nd1da; 
juloar-se-hão offendidos aquelles que, Impru
dentes, iostigavào ao joven po~ta para praticar 
um desacato que oinguem approva, e de que elle 
proprio estará arrependido : essE:s sim , forilo 
injuriados : a honra e brio desses talvez soffressem 
alguma causa por não tomarem a defesa do joveo 
poeta, sendo elles os agentes provocadores de 
liemelhante acçiio. (Apoiados.) 

E depois, um testemunho publico, dado pela 
mesma população da Bahia, demonstrou que ella 
não Unha toma•jo nem podia de maneira nenhuma 
tomar como dirigido a si um insulto feito a um 
individuo, porque poucos d1as depois (creio que 
no segundo ou terceiro dia), comparecendo o hon· 
rado general no theatro. foi saudado pelos mais 
enthusiasticos vivas. v~rd lide é que as folhas 
opposicionistas dizem q~e isto foi eocommenJa da 
policia ; mas, senhores, qual é aque!le que acha 
que a opinião publica está a favor de seus a1ver· 
sarios? Ninguem: ainda não vi opposição que 
não dissesse ~ue a opinião publica t'ra sua, assim 
como as maiorias dizem que esta opinião lhes é 
propícia. 

Por consequencia , eu não attribuo o facto de 
ser victoriado o nobre general no theatro publico 
no segundo dia .depois da oecurrencia de que fi:z: 
menção senão ao desenvolvimento da opinião 
publica até que o contrario se mostre. Demais, 
não posso attribuir isto á. policia , quando a 
policia foi alguma cousa acanhada em dar as 
providencias necessarias para que tal f11.cto não 
suc.cedesse no theatro publico, pois que de ant,;
mão sabia que elle ia ter lugar. que o presidente 
da província 1a se1· desacatado, tanto que dirigio·se 
ao poeta pars pedir-lhe que niio recitasse os seus 
versos ; esteve no tbeatro, vio que se recitava 
a primeira vez, e consentia que se recitasse a 
segunda ; por consequencia, a policia não podí& 
iutervir nesta manifestação da o(linião publica. O 
nobre deputado que censurou ao honrado general, 
que disse que elle teve parte, se não directa, ao 
menoa indirecta neste facto, porque não teve uma 
vo:z:, não dtgo de censura, ma11 de lembrança para 
a policia? I Essa foi impeceavel. 

Sr. presidente, eu poderia razer agnra um 
período; não concluirei, porque devo ainda Jizer 
alguma cousa, se não sobre o discurso do noiJre 
deputado, ao menos sobre outros objectos que 
têm relação com o requerimento do nobre deputado. 
Como V. Ex. já me advertia, faço ponto aqui. 

V ili á com missão de constituição e poderes o 
diploma do Sr. Felicio Pinto de Mendonça e 
Castro. 

ALLOCUÇIO A S. M. IMPS:RIAL PELO ANNlVERSARlO 
DA. MAIORIDADE 

O Sr. Rodrigues dos San1:os (pela 
ordem}, como oradc.r .da deputação nomeada para 
cumprimentar a S. M. o Imperador pelo anni· 
versaria de sua maioridade, lê o seguinte dis
curso por elle recitado nessa occasião: 

c Senbor.-0 Bratil Inteiro. senhor, applaude 
hoje aquella palavra meo1oranda por V. M. Im
perial proferida, e que póz termo a aua orpban· 
dade. 

a Nem ae elle enganou depositando no throno 
irnpP.rial toda • sua esperança, e naa mãos de 
Y. M. Imperial todo o seu destino. 

c Os votos da nação rorã•J seut duvidK inspirados 
pelo Altissimo, que conh.::eeu as necessidades do 
lmperio de Santa Cruz. 

« E a experieoci11 nos tem mostrado que. se o 
Todo-Poderoso suspende ás vezts a torrente de 

suas graças, é tJara que na adversidade apren
damos a merecàl-as. 

« Estas são as convicções da camara dos depu· 
tadus, que nDs ;:onfi0u a honrosa missiio de 
expressar com todo o respeito e acatamento perante 
o throno de V. M. Imperial as gratlls recordações 
que lhe desperta oste dia Dlem .lravel em que 
V. M . Imperial digno:l ·Se, para bem do Brnzil , 
aonuir aos votos Ja nação, assumindo o exercido 
das prerogativas magestaticas que pela constituição 
do esta1o lhe competião. 

« A camara dos •leputados avalia os bens que 
o Brazil colheu da cessação da minoridade : e 
contemplando-os neste dia faustoso, não póde 
comprimir a manisto.çã•l de seu reconheciu•ento 
e inabalavel adhesão a V. M. Imperial, e dos votos 
que fllz pela prosperidilde tio reinado e da dyn>lstia 
de V. M. I 1nperial. » 

Sua Magestad~ r~spondeu : 
« São-me muito gratos os senti mentes d·1 camara 

dos deputados. n 

A resposta de Sua Magestade é recebida com 
muito e~peclal agrado. 

ORDEM DO DIA 

SOCCORROB A'S PROVINCIAS FLAGELLA DAS PELA SECCA 

Continua a discussão da resolução n. 8 com as 
emendas apoiadas. 

Vem á mesa a seguinte emenda: 
u O governo fica autorisado " mandar estudu 

por engenheiros os mais babeis, os meios de 
remediar para o futuro os males, que lletualmente 
fiagelliio com a secca, as províncias do c~arl\, 
Rio Grande do Norte, Parabyba e Píauby ; e a 
pól-os em pratica com urgencia, podendo despender 
corn o tran8porte dos engenheiros, e compra do~ 
objectos necesdarioll para leval-os a eff<lito até a 
quantia de 300:0008, repartidos ontre todos. S11lva 
a redaeção.-Sillla. ,, 

O Sr. França Lol1:o:- Sr. presid~nte, o 
proj~cto q11e P!>Lá em discussão acha·se asslgnado 
tacnbem por mim ; m11s eu declarei á camara, 
que tinha prestado a minha assignatura com o 
fim de promover uma discussão a respeito das 
provlncia" do norte. Eu declarei tambem quo 
votava pelo ~djamento deste projecto para que o 
governo compar~cP&Se e declarasse á camara 
quaes as suas vistus prerientes sobre o estado 
daqu~<lllls provmcias, e quacs as Runs vistas 
futuras. Eu tinha esperança que um ca~o tão 
extraordinario em que tantas famílias têm sido 
sacrificadas, e que ameaça ain•ia c••ntinuar es_te 
sacrificio, teria sem duvida occupado a attençao 
do governo não sómente para o presente como 
para o futuro. Eu desejava pois conhecer quaes 
erào estas vistas d[) governo, quaes os planos qne 
elie tinha traçado, quaes os seus cn1culos não 
só para remediar o mal presente com? para 
acautelar o mal futuro. Mas a camara v1o, pela 
declaração do nobre ministro do imperio, uoico 
membro do gabinete que se dignou tomar parte 
nesta que~tào, n' uma questão de tão alta trans· 
cadencia para um povo (apoiados; ; a camara via, 
digo, pela •ieclaração do nobre ministro, que 
apenas os calculas do governo se têm limitado 
a seguir a rotin' de seus antecessores, isto 
é, que os calcul11s do governo se têm limitado 
a comprar ccreaes na c<lrte para enviar pari\ as 
capitaes daquellas províncias I O nobre ministro 
declarou que linha mandado ou estava para 
mandar perto de quarenta mil aaeeos de diversos 
mantimentos I E quando o nobre ministro passou 
ao projectn, Sr. presidente, lastimou-me a posição 
do governo I A camara vio, preaenclou o nobre 
ministro encolher os b,,mbros e dizP.r que deixava 
é. camara obrar o que lbe parec,sae I I L 
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Ora·, senhores, isto me foi grandemente doloroso! 
Contristou-me ver que o governo não tinh.<l outras 
vistas senão comprar aqui mantimentos e mandar 
para o lleará; que o governo não tinha mesmo 
examinado se estes meios tinhão sido profl.cuos, 
se o voto que a camara deu o anno passado 
tinha produzido o resultado que a camara esperp.va. 
O governo não quer entrar nesta questão, deixa-a 
inteirnmente á casa ; o ~overno não examinou se 
mesmo os soccorros mandados para o Ceará tinllão 
sido distribuídos como devêra, se aquella po· 
pulução tinha sido salva em virtude dellas I O 
governo não esclarect:u a camara nem sobre a 
posição daquellas províncias, nem sobre os meios 
que ellas podem offerecer para coadjuvar as vistas 
da camara, nem tambem quaes são as vistas da 
administração a respeito do futuro I 

Sr. presidente, eu não 'tenho receio dt! declarar 
à camara que o voto que o anno passado demos 
nesta casa para se soccorrer a provincla do 
Ceará foi inteiramente improticuo ; que milhares 
de victimas forão sacrificadas, ou à falta de 
instrucção do governo ou á incapacidade de seus 
aRentes. 

Senhores, o transporte para celeiros no centro 
da provincia do Ceará é tanto mais facil quanto 
é conduzido em carros ; as estradas, posto que 
estejão no seu estado de natureza, todavia n'uma 
superfi.cie plana offerecem as maiores cümmodi
dades para este fim. O governo teve reclamação 
dos presidentes daquellas provlncias mostrando 
o estado de cultura daquelles lugares; o governo 
particioou a estll casa, e a cas~ preterio até 
mesmô algumas formalidades, apressou-se imme
diatamente em habilitar ao governo com os meios 
necessarios para salvar aquellas províncias, para 
salvar a população. Mas o que fez o governo? 
Comprou cereaes, mandou-os para as cspitaes e 
nas capitaes armazenáriio·os f Consta que o 
presidP.nte do Ceará conservou em armazena 
J>orções que apodrecêrão nos mesmos armazena •.• 

UM Sa. DEPUTADO : - Forão sementes que não 
podia distribuir fóra do tempo. 

O Sa. FRANÇA LEITE:- Sr. presidente, o nobre 
deputado veio da província do Ceará, estimarei 
muito que elle esclareça os ft1ctos ; eu vou referir 
ac,uclles de que estou inform11do. 

O presidente do Ceará, conforme as ordens 
que recebeu, julgou que uão do;via fazer distri
buição dos cereaes ao povo emquanto não fizesse 
o calculo sobre o seu producto : clamava-se, e 
ella dizia que o calculo não estava ainda feito ; 
entret:lnto OR mantimentos conservados nos arma· 
zens ião apodrecendo, como de racto apodrecêrão. 
Das villa11 do interior particulares reunirão-se 
e mandàrão envalgaduras para conduzirem man
timentos; mas vóltàrão sem elles, npezar le 
estarem nos armazena. 

O nobre deputado deve reconhecer que se o 
Carit'i Novo tivesse un1 celeiro, elle, com seus 
productos naturaes tinhão salvado a população. 

Os nobres deputados não conhecem o que é o 
Cariri; um territorio de 50 a 60 leguas quadradas, 
onde constantemente a primavera esta risonha 
e agradavel ; alli está a prcducção em todas as 
estações do anno na sua maior actividade, alli 
os productores da Europa se dão com uma força 
de vegetação admira'\lel. Este paiz parece ter sido 
colloeado pela Providencia naquelle centro para 
servir de recurso a todas as populações daquellas 
províncias; ao menos em todos os tempos ministrou 
meios de subsistencia a todas ellas. 

Mas este paíz foi abandonado, est11 paiz não 
recebeu o menor soccorro da parte do governo; 
e tendo recebido uma população externa, que 
quadruplicou, elle n9.o pôde snalentar toda a 
pupulação, e foi victima. O transporte para este 
lu~~:ar é, como eu já disse, transporte de carro. 

Eu sou filho daquelles lugares, sou filho do 

sertão, conheço bem aquelles territorios : nos 
tempos difficeis, de secca, quando não existe pasto 
commum para as cavalgaduras e parR o gado, 
existe para os bois a folha da carnaúba, a folha 
de .iuazéiro, que é uma arvore que nunca larga 
folhas ; e em outras partes existe uma erva a 
que chamão macambira, que é um grande sustento 
para o gado. Ora, se o governo fosse previdente, 
tendo estes meios , tivesse feito um celleiro 
naquelle lugar, a população tinha sido salva. 
Isto é pelo que toca á província do Ceará. A 
província da Parahyba tambem oft'erece Lransporte 
de carro desde a provincia do Rio Grande do 
Norte até o ultimo lugar da província da Parahyba 
do Norte, Se o governo tivesse mandado descar
regar os cereaes no Assú, rernettendo em carros 
para o sertão, tinha salvado a parte da província 
da Parahyba chamadà - comarca do Pombal -, 
tinht\ salvado a parte da provincia de Pernambuco 
chamada - Flóres -, e tinha Sl\lvaclo a parte 
da província do Rio Grande do Norte chamada 
- Seri<ló.- Mas crês a camara GUe tudo iato 
foi encarado com indif!erença, ou antes não toi 
conhecido. 

U~.t SR. DEPUTADO :- Quaes os bois que havia 
para puxar os carros ? 

O Se. FRANÇA. LEITE:- Diz o nobre depútado: 
-quaes os bois que havia para puxar os carros.
Sr. presidente, se o nobre deputado quer fallar 
do ultimo extremo, então elle prova a imprevi
dencill do governo quando já não havia remedio; 
mas um governo providente tinha feito celeiros 
de ante·mão, mórmente quando a camara lhe tinha 
facilitado todos os meios. 

Pergunto eu : até o mez de Setembro não podia 
haver transporte para o centro? Se o governo 
tivesse cuidado no mez de Agosto, esta populaçãll 
não teria morrido como morreu, a ponto de 
chegar-se a descobrir casas para deixar as aves 
carnívoras comer os cadaveres. Os presos da 
villa do Icó, segundo me consta, segundo infor· 
maçõe> que tenho, morrêrão todos na cadéa, de 
fome; e ainda mais, reclama vão, pedião como 
um favor mui grande, que se os matassem para 
acabar com o soffrímento da fome. Saiba a 
camara que a villa do Icó é uma das maiores 
povoações do centro do Ceará, é multo commercial, 
é alli, por assim dizer, o deposito do commereio 
de todo o centro daquella província. Quando se 
chegou nesta vi\la, que tem um;\ povoação tão 
grande, e tanta riqueza, a deixar morrer os i)resos 
a fome •.•• 

O Sa. C. z SILVA :- E' menos verdad&. 
O Sa. FLU.NÇA. LEITE (com (orça):- Alto lá ••• 
O Sn. C. Jt StLVA.: - Esti\ enganado : posso 

Informar que não morrerão. 
O Sa. FRANçA. LEIT& : - P6de ser que suas 

informações 11ejão mala exactas ; mas eu tenho 
informatões tão puras como as p6de dar o nobre 
deputado. 
· Se sé tivessem feito celeiros na vtlla do Ie6, 
não tinhiio morriJo (apoiados) : tudo foi descai
dado. O que quer dize.r virem da villa da Imperatriz 
fretar embarcações , mandar ao Ceará buscar 
mantimento e voltar sem cousa alguma· f 

UM Sa. DEPUTADO dá um aparte que não 
ouvimos. 

O Sa. FRANÇA LEITB : - Os carros estavão a 
50080001 No emhnto a população sacrificada A 
fome não valia WOSOOO l I Neste estado de cousas 
pergunta-se ao governo quaes os meios que elle 
tem calculado, quaea são suas intenções para 
acautelar a repetição, ou o progresso destes 
males, e o governo nos diz unicamente: -tenho 
comprado fari.Dba e vou remetter -. Será isto 
bastante, não convém que o governo no estado 
actual mande, não só fazer celeiros noa lugares 
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que tenho apontado, mas que tambem calcule 
um meio de acautelar o futuro 't E11 já disse á 
camara que o Cariri Novo era um paiz ameno, 
saudavel, muito productivo, encerra em ~i_uma 
grande população, quusi toda ella está dtvtdtda 
em pequenas porções. E' lastimoso que aquelle 
povo não tenha a instrucção necessaria de 
iudustria para o desenvolvimento das faculdades 
naturaes . do paiz. Aquelle paiz_ offerece u~a 
immensidade de recursos , e nao falta senso 
que o ~toverno lance suas vistas para faz!lr 
desfnvolver as faculdades naturaes que a acçao 
da · administrllçito·- se f·•ça sentir naquelles lu
gares, e que o trabalho se de a uma _gra!l•le 
população espalhada por aquelle terntor10 • 
Senhores, aquellas províncias no centro são tão 
povoadas que não se acha meia legua de terraa 
devolutas ; tudo está possuído, tudo está culti
vado, ou de uma uJanei~a, ou de outra ; o mal 
ql\e ellas su:ffrem, princtpalmento é a falta das 
aguas, porque suas aguas são todas pluviaes. 
menos no Cariri, onde muitas fontes, muitas 
nascentes da serra .• torna perenne a agua naquelles 
lugares. Mas é possível que isto possa stlr 
sufficiente a uma grande população, ou a dtl todas 
es~ss provincias que Cl•rre para aquella lugar n~s 
tempos difficei9, nos tempos de secca? Eu avaho 
alli o commercio que se faz, :l procura de diffd
renles cereaes nos tempos orJinarios em mais de 
GO,OOO cavallos annuaes. Nos tempos difficeis 
a população do paiz triplíca, pQrque todas a,; po 
pulações vizinhas achando-se em muitas difficul
dades correm pura elle, e muitas vezes a população 
do lu~ar mal instrui da na sua industria, aban 
donada como actualment~>, morre com seus hos
pedt!s. E' isto o que aconteceu no Cariri no curso 
do anno passado e deste anno. Perguntarei ao 
nobre deputado se não seria conveniente estabelecer 
naqnelles lugares uma provlncia, nn qual o 
govHno pudesse ter uma acçüo mais efficaz, mais 
directa, e pudesse dar um desenvolvimento á 
industria do mesmo lugar, e pudesse fazer com 
que os habitantes que apenus conhecer Rs pro
ducções naturaes do paiz, se applicassem tambem 
em outras culturas de grande vantagem que alli 
da com uma extraordinaria filrça. H·1 muitos 
annos que sahi daquelle paiz, e não posso por 
isto calcular o seu estado actual ; mas eu posso 
dizer á camara e ao governo que toda a cultura 
da Europa dá alli, e di\ com grande vantagem ; 
o trigo vem com uma força extraordinaria, mas 
á tal o atrazo da industria no paiz, que não havia, 
e não sei se ninda hoje está nesse estado, não 
havia ·um moinho. 

As batatas que vulgarmente chamamos inglezas, 
siio · alli inteiramente desconhecidas ; a enmara 
sente bem que a cultuu da batata fscílita um 
grande .meio de subsistencia, muito mais favoravel 
que a mandioca, já p•,rque demanda pouco tra
balho, já porque occupa pouco terreno, já porque 
a ~ua nutrição é mais saborosa, e mais nutritiva 
do que a nlandioca. Eu penso pois, que se alli 

. lle. ereasso uma província,_ se o go":erno pudesse 
ter por esse meio uma acçao imrnetl1ata, a cultura 
·do paiz s.eria desenvolvida em tal ponto qu~:o 
poderia neutralisar os grandes males por que 
têm passado, e e!tão ainda hoje passando aquellas 
populações, e poupar os grandes sacrificios que 
raz o governo. Este territorio Sr. presidente, não 
se acba muito longo do Rio de 5- Fr .. ncisco, rio 
que todos nós sabemos é o segundo no Brazil ; 
a sua navegação é inteiramente sem re:;ultado ; 
11. grande cachoeira de Paulo Affonso faz com quo 
não se possa navegar da aua foz ao interior do 
paíz ; mas este rio se tornará de uma riqueza 
consideravel para o paiz ; e facilitará o com· 
mercio do interior ae cum um pequeno aacriflcio 
se abrir am canal que déase parte de auaa aguas 

·no Cariri. Eu considero que estes trabalho• 
tambei!l nã() serião de grande dil!iculdade, 

porque o paiz é plano ; alg11ma montanha is.>lada 
poder-se-ha dar no meio delle, mas será sempre 
uma montanha de barro, que facilite os traba
lhos <.to canal. Feito este canal, se póde dur 
uma navegação desde a cidade de Aracaty até 
Minas Gerafs. 

Sr. presidente, eu passei no lugar do Joazelro 
pelo Rio de Francisco , e eu confesso á camara. 
que qu11udo me recordo deste c1udaloso rio, sinto 
q11e não nos tenhamo>~ aproveitado de uma 
grande -riqueza qu~ nos deu a natureza. Com 
este canal, que não t~rá mais de 50 leguas, nós 
teremos U•ua navegação de 600 a 700 leguas pe!o 
interior. O rio corta a província da Bahia, a 
de Pernambuco em ~ireitura ao · c~ará, mas 
faz uro angulo, e desce então por Sergipe e 
Alagóas. . 

Ora, se se cortasse as terras que dividem ·o rio 
da villa do Jardim, que é a ultima do CeRrá, com 
o rio de S. Francisco, uma grande parte das aguas 
Jo rio de S. Francisco iria para o rio de Jaguaribe, 
que no inverno é navegavel pel>l natureza, que
brando-se uma ou outra pedra. Esta navegação 
passaria por toda a provlncia do Cearâ, pelo 
centro da de Pernam!>uco e Bahia, e dividir-se-hia 
em Minas em dous ramos, em rio de S. Francisco 
e rio das Velhas. A camara Bvalie bem de quanta 
vantagdm nilo seria uma tal navegação. Quanto 
á, dtlspezas, eu considero que o estado em que 
se acbão as províncias do norte, est:lS despezas 
serão do muito pouco valor: aquella gente acha-se 
sem trabalho, e aão dnvidaria ganhar a subsis
tencia por meio de seu trabalho. ús salarios nlli 
são muito baixos; um homem trabalba um dia 
inteiro de enxada por 100 rs., e de mach>~do por 
160 rs.: bem vê a camara que com salarios tão 
baixos o trabalho se póde fazer sem grande 
dcspeza . Por outro ludo nesta abertura que 
teríamos de fazer não teríamos. necessidade de 
eclusas ou comportas, porque o rio é tão abun· 
dante de agua que ella póde ser em grande 
abundancia <.tesviada sem grande differença do rio 
principal para a província do Ceará. Não a1e 
recordo bem, mas creio que na passagem do Joa· 
zeiro, por onde passei, este rio teria de largura 
como daqui até à Praia Grande, e uma profun
didade muito grande; crtliu que a sua !oz tem 
40 leguas. Considere a camara a nbundancia de 
agua que c;:fferece o rio para canalisar-se, e pér· 
g11ntarei se não será melhor empregar-se o dinheiro 
na canalisação para ter uma agua perenne na 
província do Ceará, e uma navegaçiio de mais de 
600 a 700 leguas pelo interior •••. 

O Sa. CavALHO :& S1LVA dá um apa1·te que não 
ouvimos-

O Sn. FRA-~ÇA. LEITE: - •••• e dar á riqueza 
do interior um esgoto, e um esgoto vaDtajoso que 
pela maior parte é perdida, do que fazer açudes, 
que já estão feitos na provincia do Ceará, e que 
já mostrárão que não erão efticazes. (Apoiados.) 
Agora permitta a camara que dê uma breve res
posta ao nobre deputado. Disse o nobre deputado: 
-será para a geração futura? Não sei se o Bobre 
deputado é pai de família, p.;~rque aquelles que o 
são fazem muitos sacrificíos por amor da facilidade 
futura dos seus filhos ; importa muito fazer estes 
sacrificios comtanto que nossos filhos e os filhos 
dos nossos filhos sejão felizes, e tenhiio occasião 
de abençoarem a memoria de seus pais. Disso o 
nobre deputado que nãu devemos desprezar a 
geração presente pela futura. Sr. presidente, na 
vida social, na vida humana a geração presente 
vive da passada, e prepara a vida da geração 
futura; ó este o curso natural da sociedade, e se 
este é o curso natural, como diz o nobre deputado, 
não dtlVtlmfJS lazer t~acrUicios da geraçõ.ll presente 
para a Colicldade da geração futura? E quer que 
a;e discuta aõmente os melhoramento• presentes? 
Sr. presidente , eu digo que os melhoramentos 
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apresentados pelo nobre deputado são ineffi.cazes 
(apoiadus), e de que serve dbtribuirem-se estas 
q u.antie.s sem acautolar a perda dellns '? 

O Sn. CARVALHO E SILVA: -Olhe que tambem 
assignou t.stes melhoramentos. 

O Sh. FaA.NÇA L!U'rE:- Já expliquei porque os 
assignei ; a mio haver nada, quero estes; mas se 
eu proponho aquill o que acho melhor , aquillo 
que eu supponho que a camara não duvidará 
votar, como o nobre deput<ido quer que prefira os 
seus melhoramentos presentes aos melharamentos 
futuros? Senhores, eu não calculei sómente os 
mel~oramentos futuros; eu desejo que, acautelado 
o futuro a respeito da província do Ceará, venha 
este futuro ser de grande vantagem para a .nac;~o 
inteira, e é por isto que eu lembro a canahsac;ao 
desse rio. Eu direi á camara que dons c.ana~s 
principaes existem n~ Europa que mais excltárao 
minlla attenção ; o prímfliro é o do Languedoc ; 
este caaal não ollerecc, nem pôde nunca otlerecer 
as vantagens que (•fft!rece o canal que proponho ; 
lo, porque não tem abundancia de agua par~ n 
nnvngação ; todos sabem a abundancia que extste 
no Rio de s. Francisco, que, dividido com o Ceará 
pouca differença póde fazer do leito principal ; 
2~. os trabalhos que se fizerão no canal do Lan
guedoc, por isso mesmo que não offerecia abun· 
dancia de agua, porque não são estes trabalhos 
de que necessitamos. Nós não precisamos das 
eclusas , das comportas , não precisamo3 fazer 
um canal como o do Languedoc, ou como o d~ 
Toscana. Eu viagei pelo lado deste canal, vt 
a sua navegação; este canal foi feito em tempo 
muito antigo; eu supponho que, no tempo da 
republica de Pisa, e até no meio da cidade, 
elle íórma um lago. Basta fazer uon canal como 
se achão na Belgica: vallas, isto não é tàtJ diflicil, 
porque cavar e atirar a terra para .. os lados, 
pouco custa. As mesma& aguas que correm farão 
o resto, e nós não temos tanta necessidade de 
alargar o canal. O canal do Languedoc te~ 50 e 
tnntas lE~guas, este supponho nãu terá ta1)tas ; o 
resto esta feito pelo rio, teremos unicamentl3 de 
quebrar um•t ou outra pedra, e a camara sabe 
quanto é facil quebrar-se uma on outra pedra, 
O rio não offerece cachoeiras, porque nesse paiz 
não ha as gundes pedreiras que se dão em outras 
partes, corre sobre um t~rreno plano, e por 
consequf>ncia o!!er.~ce todas as facilidadlls para 11er 
canaliu<Jo. As aguas do Rio de S. Francisco, 
qut~ estão sem proveito até bojo~, virilo a ser de 
grande riqueza para o paiz. Eu jâ mostrei que 
os salarlos erão muito fracos, muito moJicos; 
que o governo pQdia não ~6 aprovl!itar·ae disto 
mesmo para p•\gnr as uespezas doa cereaos que 
para alli está actualmente mandando, como 
tambem dar trabalho a uma população que em 
vão o procura. Eu Jeu•bro tambem que a occasião 
é a mais azada para se crear naquelle lugar uma 
nova pr~Jvincia para que os trabalhos possão ser 
mais de perto vigiados por um agente do governo, 
para que a ln'.iustria e civilisação possão ser 
melhor desenvolvidas. Eu lembrei-me de que isto 
demandava despezas, procurei calculal' conside· 
rando a despeza ordinaria de uma tal província, 
e vejo que chega a 30:000S, considerando a sua 
representação provincial, o presidente, a lhe· 
souraria. Será por nmor desta despeza que não 
se procurarA logo tomar um remedio, e um remedlo 
que acautele o futuro ? Será por uma tão ridícula 
desp~>za que não quereremos levar ãquelle centro 
a civilisação e a lndustria, e o trabalho, quando 
pelo trabalho os homens se cívilísão e se to r não 
mais fieis ás suas obrigações 't Eu desejava, Sr. 
presidente, mandar 3 mesa um projecto substitu· 
tivo 110 que está em discussão, e pedir ao nobre 
ministro que, consllltando seus collegas do ga
binete, haja de declarar se o governo convém na 
doutrina deste projecto. Eu estabeleço um credito 

para o governo, estabeleço que o governo dê 
trabalho áquella população interior, e que este 
tt·aba\ho deve ser niio só appltcndo á canalisação. 
como ás estradas. Eu julgo mais proficua uma 
t·11 medida do que a que egtamos discutindo ; 
mas desde já declaro á camara que se a medida 
que 'eu apr(Osento não fôt ac:eit·t, admittinuo eu 
me~mo uma .ou outra modificação. votarei pelo 
proJ e c te em discussão. 

O SR. 1° SECRETARIO lê o so:;:uintQ. parecer da 
commissão de constituição e p~deres: 

« A commissão de constituiçli•> e poderes, at
ttmdendo a qutl e~t11 augutita camara já dt.libetou 
que por fallecimento do Sr. Francisco Alvares 
Machado, deputado pela província de S. Paulo, fosse 
chamado o Sr • .Felicio Pinto de Mendonça, Io sup
plente, é de parecer que st:ja admittido este senhor, 
cujo diploma se acha legal e conforme a lei. 

cc Paco da camara dos deputados, 24 de Julho 
de 1846.- T. B. Ottoni.- J. N. Ma.ch.ado.
Pessoa àe Mello. » 

Sendo urgente a mataria do parecer, entra em 
discussão e é approvado sem deb:1te. 

O Sa. PRESIDENTE declara deputado pela pro· 
vincia de S. Paulo o Sr. Ft>licio Pinto de Mendonça 
e Castro. 

Achando-se o mesmo senhor na sala immediata. 
o Sr. presidente convida os Srs. So e 4• secretario 
pnra o receberem. 

O Sa. DEPUTADO é introduzido com as formali
dades do costume, presta jur.1mento e toma assento 
na casa. 

REDACÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO 

O Sr, Ferreira. Penna. (pela Ol'àem):
Poc parte da commissii.o de ro-iacc;ão, remetto á 
mesa o projecto de lei do orçamento que tem de 
ser enviado ao senado, e requeiro u.rgencia para 
que seja lido. 

Apoiada a urgencia, é posta a votos e sem debate 
approvada. 
· Procede-se á leitura da redacção, que entra em 
discussão. · 

o sr. FC.obouQ<u:-0 regimento da casa dá 
lugar a que, mediante a discussão que precede a 
approvação da redacção de qllalquer pNjecto de 
lei, se cuide dt! salvar-lhe ai anlinomias, cou· 
trudicções e abs11rdos que tenha. Para mim é da 
maior evidencia q11e neste projecto de lei, ao 
dão anLinomia, contradicção e absurdo l Por· 
quanto: 

No primeiro artigo se estabelece e fixa 11 despeza 
garal para o exerr.icio do anno de 1846 a 1847 
(l~ o artigo), d•• maneira seguinte (continúa a 
ler). Mas, depois dtl assim tnstar desta fixação, 
diz atinal o contrario neste artigo additivo 
(continú" a le,•). Por conseguinte tlca a toda a 
Intuição que entre o estabelecido no primeiro 
artigo dt!ste projecto de lei do orçamento e o que 
consta do artigo additivo que venho de ler á 
camara, dá-se antinomia e contradicção. 

Ha tamLem nisRo absurdo, e notorio, vendo-se 
qu~, conforme o ~ 10 do art. 15 da constituição, 
somos aqui man~ados parot. fixar annualmente as 
despezas publicas e repartir a contribuição directa ; 
o que a mesma constituição confirma no art. 171, 
dizendo que todas contribuições directas, ã ex
cepção daq11ellas que estiverem applicadas aos 
juros e amortisação da divida publica, serão 
annualmentel estabelecidas para assembléa gera::
prescrevendo o modo pr11.tico de o cumprir no art. 
172. Ao contrario, porém. vemos que no artigo 
additivo. que tenho manifestado, se achão aa 
despezas publicas fixadas por tempo de dous 
annos, posterg11dos o § 10 do art. 15 e os arts. 171 
e 172 da constituição do imperio. 
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Não descerei a demonstrar especialmente as 

antinomia~, as r.ontradicções e os absurdos que se 
dão entre ,.<~s di.tf.;rentes disposições do presente 
projecto de lei do orçamento, que, Rendo prec.isa
rnente applictneis ao f:::tercicio de um anno, ficarião 
decretada,; para, de dous annos consecUtlv.os. 

Direi apenas. em consideraçãn a um aparte que 
me parece rPferir-se a exemplos semelhantes, 
quê ainda qne elltl>~ existissem •· fos,;em em tudo 
iguaes, não s~ria isso ~azão sufficieote va_ra .'~~o
tisnar-se a v1olar llab1tualmente a coust•tu1çno. 
Podaria ser que a l\'i da necessidade então obri
gasse a isso. Mas E>staremos nós no caso de uma 
inJpreteriTel · necessidade havendo tempo para 
propór e di•cutir a competente lei que deva reger 
de 1847 a 1848 '1 

A lei da necessidade, unica que poderia! tornar 
desculpava\ a viol:lçiio de que trato, '3Stà pois 
absollttamente mui longe do caso em que nos 
achamos. 

Em consequencia, proponho que se elimine este 
artigo additivo, por antinomico, C·Jntradictorio e 
absurdo. por anti-constitucional e repugnante a 
todos os princípios do governo representativo ; 
em summa. por indigno do assenso de uma camara 
como esta que creio está compos sue. 

O Sa. D. MANOEL:-Obrigado pela parte que me 
toca. 

Lê·se o seguinta requerimento do Sr. Rebouças: 
« Proponho que préviamente á approvação da 

redacção do presente projecto de lei do orçamento 
se decida se ha oelle antinomia, contr~~odicção e 
absurdo entre o art. 12 e todas as suas disposições, 
e o art. 21 additivo. » 

Não havendo quem sobre elle peça a palavra, 
julga-se discutido. e é rejeitado por 33 votos 
contra 3á. (Apoiados. l 

O Sa. R·JnRiooEs nos SANTos:-Peço a V. Ex. 
que ratifique a votação. 

O Sa. PaESIDENl'E:-Já se maniCeetou na pri
meira vot!lçiio quo havia 33 a favor e 35 contra ; 
por consequanci& não tenho que ratificar. . 

O SR. RoDRIGUES Dos SANTOS: - Eu peço que 
se ratititjU'l: .estou no meu direito pedio1do-o. 
(Apoiados. ) 

O Sa. P"ESIDENTE•-Pam tirar toda a duvida, 
proporei de novo: os Srs. q!l~ approviio o reque
rimento do Sr. deputado Rebouças qaeiriio la· 
vantar-se. 

V t>ri fica-se ba ver a favor :la e contra 37. 
O requerimento é pois rt~jeitado. (Apoiados.) 
O Sa. D. 1\:t:ANOEL:--Multo apoiado. A eamara 

e~tá compos sue. (Apoiados e risadas.) 

Consultada a camarn, é rejeitado o requerimento 
do s~. Rodrigue~ dos Santos. 

O Sr. Forrolra. Penna:-Attenta a impor
tancia e diversidade das materias que o orçllmentQ 
comprahende, muito convifia que cada um do~pu
tado 6xamina:<se minuciosamente a redaeção antes 
de dar o seu voto, mas niio lhes se o do possivel 
fazel·o por u-.eio de um&. simples leitura, e não 
llavendo tambem pa:>sado o a.tiamento, julguei 
dever pedir a palavra para explicl\r a razão por 
que ua rcldacçiio de uma das emendas não põde 
a commissão cingir-se exactamente ao vencido. 
Dispunh:\ es:>a emenda qu.e a despez~ com os ca· 
bídos e material das cathúdrae'l ficasse á cargo dos 
cofres gtlraes, e que neste sentido se elevasse a 
respectiva consignação no mioi2terio da justiça. 
A commissão incluiu a priméÍ!a parte nas disposi
ções geraes, mas uão altero•t a verba, isto é, não 
co11signou uma q 11antia determinada para essa 
despeza por lhe faltarem os dados necessarios, 
pois que dia sa regula hoje por leis provinciaes, 
do que a camara não tomou conhecimento quando 
dí~cutio a emenda, e assim julgou a commissão 
que não devia tomar a liberdade de fazer par
ticularmente qualquer calcul.>: fica pois concedida 
ar. govllrno a autorisação para fazer a despeza, 
mas não se designa n quantia p"~r não sabermos 
em quanto importa. Limito-me por agora a esl& ex
plicação, que me pareceu necessaria, para que a 
com missão não possa ser tuxada do inex.acta sobre 
o ponto a que me tenho refe.rido. 

O Sr. ~~odrigues dos Sa.ntos:-Visto 
que niio foi approvado o meu requerimento, V. Ex. 
faça favor do me ma11dar o pr·•jecto de redacção 
(é satisfeito: o o1·ador pa.ssa. os olhos por algumas 
paginas dó projecto, e àepoi.s ele breve pausa con
tinúa). 

O Sr .. Rodrigues dos Snntos (pela 
o'·dem):-Peço a V. Ex. que sujeite á conside
ração da casa, se o julgar neces~ario, o requeri
mento que passo a fazer para que a redacção li'lue 
sobre a mesa por tres dias pelo menos para ser 
consultada. E' este o estylo da casa quando se 
redigem leis muito extensas: ainda na sessão pas
sada se fez isto com a lei de eleições, dn scadt:mia 
de mediciua, e creio que tambem com 11. do orça
mento. Pôde haver ><lgum engano, e é preciso 
que seja ratificado. Eu mesmo e:.tou autorisado 
para fazer o requerimento, quando vejo em folbas 
publicas pórem-se em duvida disposiçõ~s appro
vadas que passão por terem sido rejeitaifas. 
(Apoiados. ) Qurro verificar isto e outrasmais 
co usas. Demais, o Sr. secretario tem a voz 
baixa. e com o susurro que reinava na casa podia 
passar muita causa desapercebida. Tenho eon· 
fiança n~t boa fé da commissão, mas podertl. dia 
ter-se enganado, e por isso nqueiro que fique por 
tres ~las sobre a mesa" redacção, para podermos 
examuull-a. 

Eu bem dizia que não devíamos precipitada
mentll approvar a redacção desta lei. O rapido 
exama que acabo de fazer sobre disposições geraAB 
me convence de que ha razão para duvidar da 
iuexactidão da redacçào da lei. o.,terminou-so que 
a despt.za com cabidos e cathedraes dcasse a 
cargQ do corre geral ;-esta dispo~içiio .,xis te com 
effeito nl'l art . 14: mas no art. 13 leio o Sfguinte. 
(Lt! o artigo.) Temos pois que ha duplicata de 
disposição ; por isso que, determinando o art. 13 
qne acl\bo de ler, que seja 1\bonada a cada uma 
Jas províncias metade do supprimento que rece
biiio EOm 18!3, dando·se 11rna applicaçiio especial, 
ístl'l é, para ser empregada no pagamento do 
culto publico. está evidente que a-tui ~e acha 
comprohendida a desp~za com catbedraes e cabi· 
dos, porque as quotas que se gastarem com estes 
objectos não são outra cou11a senão despezas com 
o culto publico. (Apoiados.) O que se BeRue 
d~sta disposição é que se hão de pagar ils catho· 
draes e cabidos por uma verba, e ainda fica outra 
verb-. para o culto publico, da qual ainda se ba 
ãe tirar a quantia nece!lsaria para cathedral e 
cabido, que são objecto~ pertencentes ao culto 
publico: está pois vlsivel a duplicata. 

Dir-se-ha que a disposição do art. 13 refere-se 
ao parochos e coadjutores; mas não é isso o que 
diz o artigo: o supprimento nelle consignado ha 
de ser empregado no culto publico em geral. e 
não com estes empregados uniMmente. Se não é 
este o sentido da disposição, hão de convir que 
a redacção é · má, e então reforçiio minha opi
nião. 

Demais, p!)ndere a casa que grande absurdo 
re:>ulta desta disposição: o culto publico passa a 
ser pago pelo cofre geral: as asPembléas provinciaes 
hão de eliminar esta despeza de seus orçamentos, 
e o resultado será não haver nas províncias com 
que pagar o culto, porque metade do supprlmento 
não clu'lga para esta deapeza, e por coneeguinta 
os parocboa e todos os outros empregados do 
eullo publico hão de ficar aom venchneotoa. 
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Cuido que não errarei quando vaticino que as 
asscmbléas provinciaes hão de immediatamente 
eliminar dos seus orçamentos a despeza com o 
culto desde que a assembléa geral as faz recahir 
sobre Q thesouro nacional: isto é infallivel; mas 
no entretanto vota-se uma quota que não póde 
chegar para este serviso l _ . . 

Su;•ponhamus _que nao ~enho razao m~to ; p~lo 
menos não se drrá quo nao tenho razao quando 
digo que as disposições do artigo se contém em 
outro, porque o art. 14 manda pagar pelo cofres 
geraes as despezas com cathedraes e cabidos, e 
o art. 13 usa da expressão-culto publico-, que 
comprehende tudo, e por consequencia tambem 
as cathedraes e cabidos. Veja a casa se nilo ha 
motivo para meditar mais S?bre esta re~acção. 
Não fallo sobre outras matenas, a resperto das 
qu11es telvez pudesse haver motivo de r~>paro. 
Mas dirá a commissão que o qu·~ existe na re
dacçi'io estava '"' emenda que foi approv>1do. 
Aceito a resposta, mas simplesmente para justi
ficação da commissão. A commissão justifica-ao 
desta moneira completamente, mas não a cas>t. 
E' preciso que ella tire na redacção todas as 
incohereucias e absurdos. Negar-se-ha qr1e ha 
pelo menos incoberencias, quando ?&.oba _absurdo~? 
Não : logo, den-se procurar meto de mtroduzrr 
uma especie de plsusibilidade entre o vencido e o 
que deve ser. E'. este o offi~í~ da co~ missão, ~ 
não apre:~entar somente redlg1do aqurllo que flll 
approvado na casa. Será conveniente que man· 
demos para o outro ramo do corpo legislativo 
uma lei que contém disposições tão defeituosas .? 
O que tenho referido vem em abono do reque~l· 
mento qne fiz, e foi rejeitado para que a redacçao 
ficasse sobre a mesa por tres dias. Quem sabe o 
qull mais haverá ? 

Diz aqui no Si 21 (li! o paragrapho). En procuro 
aqui nos papei'! dl\ commiss,1o e não encontro tabtlla 
alguma; por consequencal\ não pouemos verificar se 
a tabella é aquella que approvtimos. Eu confio que 
a commis:~ão nli.o nos "ncartará outra tlllitltla, 
mas é bom que os papeis ju~tificativos da qual· 
quer redacçiio eatejào )untos, e eu nii<> encontro 
nem a tabella approvada pela casa, nem a subsLi· 
t11ida pela commissão, absolutamente nenhuma. 
Emfim, se eu quizea,;e cbicanar, havia da achar 
neste orçamento muiLa11 disposições que m~recerido 
algum exame, mu eu 111io quero chicanar nem 
fnzer figas à corn:nissilo, QllllrO slml·lea~nen~e 
mostrar á cua que havorla toda a Cllnv.,nromcia 
enr se approvar o meu requerimllnto para licar a 
redacçiío sobre a uresa por tres dins, para que 
tiveat~emos mais tt~mpo de a oxamin11r. Eu ~tão 
sei o que a ca~u ha de faztlr quando se lha de
nunciào, como acabo de fazer, defe1tos tão gtaves 
como ~ates de q11e dei conta. Será indispensuvcl 
que a lei volte a comrni8siio para se harmonisar 
a redacçàu e et~tabelecer accordo entre o art. 13 
e 1-!, porque do modo por4ue est~i.o redigidos 
nunca esse accordo se poderá dar. 

o Sr. Odorloo:-A tabella que falta é feita 
pelo Sr. Getulio, que offereceu a emenda : ella 
não está junta a redacção, porque o Sr.' Getul1o 
a levou ; mas, apparecendo, vai a tabella, e ~em 
vê o nobre deputado que quiz achar este defetto, 
que isto não vale nada, porque, approv:•da a 
redacçilo, ajunta-se a tabella e vai depoiS por 
cópia. Não ha absul;do entre o art. 13 e 14 das 
disposições geraeil ; pód<l haver injustiça, mas 
isto foi o que a camara votou. (Apoiados.) 

O Sa. PRESID&:ST.E:-Vou pôr a votos. 
O Sa. RoDRIGUES oos SANTOa:-Quetra Y. Ex. 

mandar.me papel para eu escrever um requeri
mento. (E' satis{lito-) 

E' lido e apoiado o seguinte requerimento: 
u Declare-se <t_ue ha absurdo ou incoherencia 

entre as disposiçoes dos arts. 13 e 14 na parte em 

que manda em duplicata pagar fl despeza do culto 
pl.lblico ou de parte delle. -Rodrigues J.os Santos.» 

o Sr. 1\:lonra. 1\:l"a.ga.lhãos:-Eil julgo que 
não ha nenhuma incoherencia nem contradicção 
nos dous artigos approva<1os. Em um dellP.s se diz 
que as despezas com os cabidos e cathedrnes ficiio 
a cargo dos cofres gerMS, t! no outro, cuja dis
posiçrio é um pottCil mais ampla, se diz que a 
despeza com o culto publico fica igualmente a 
cat"g•J dos cofres gerl\es, sendo o governo obrigado 
a dotar as provincias com· metade da quantia 
consignada na lei &pontada no mesmo orçamento. 
Ora, á vista disto. é claro que as disposiçõ~s 
são idenücas e niio são contradictorias. O que 
se póde dizer é quA uma emenda está compre
hendida na outra. Uma emenJ:1 podia muito bem 
ser incluída na outra, p;)rque a disposição ãa 
outra é um pouc•J mais gen~rica, vi:>to que de
termina que os supprimentos para o culto publico 
sejào f~itos pelos cofres geraes, comprehendendo 
p..or consequeucia tantos os cabidos como os pa
rochos, com a limitação de que esta despeza 
deve ser feita com a m6tade da quantia da lei 
de t~l. Por consequencia não ha contradicção, 
mas com prt!bensiio de disposição. Portanto a 
c.Jmrnissão procedeu em regra, foi fiel ao vencido, 
porque amba>S as eme~das passárão. Aind~ que 
a lei fosse desta mane1ra para o senado, nao se 
pCJdia dizer que sabia daqui uma obra mons
truosa ou ab~urda ; o que ba é a repetição de 
palavras. A commissão podia mui bem tar incluído 
a disposição em um só artigo, dizendo que a 
despeza com os cabidos, cathedratls e culto publico 
em g<lral pertence aos cofres ~eraes; mas não 
quiz, foi escrup11losa, e reproduzião as emendas 
da maneira como foriio votadas. Por consequencia 
julgo que o requerimento não deve passar. 

o Sr. Ferreira. Pennt.~o:-Não obstante 
reconbecer a urgente ntlcP.ssidade que temos de 
enviar esta lei para o senado, por jA estar quasi 
findo o terceiro mez da sessão, entendi que Cllmo 
mtlmbro da commissão devia votar a l"avor do 
adiamento propr>sto pelo nobre deputado de S. Paulo 
para que a redacção pudesse se•· c<;~ns~derada ~om 
mais pausa. E' certo que !\ comm1ssao apphcou 
muita attenção a este trabalho, dirigindo-se pela 
acta, pelas nota~ lRnçadas em cRda uma das 
emeudas, e pelo Jornal do Commercio que deu 
Cllnta da votação ; mas ainda assim é poilsivel que 
ella tenha commottido erros ou enganos, e o nosso 
nosso princip,al desejo é q11e não passem della
percebidos pela camara. 

O mellmo ntJbre dP.putado, querendo instituir 
um exame mais minuncioso, só descobria para 
objccto de suas observaçõe..~ aquelle artigo cuja 
reda~ção eu f11i o primeiro a explicar, e pretendeu 
depois mostrar que ha ab:>ut·do ou contradicç:<o 
no que sa vtlnceu sobre Rs despezas do culto 
publico, opinião esta com que não posso intei· 
ramente concordar. Diz um nrtigo qu•3 toda a 
despeza com os cabidos e material das cathedr~es 
será feita pelos cofres geraes, e o outro determma 
que o governo suppra com meta.ie das quantias 
marcad11s no art. 49 d.l lei de 21 de Outubro de 
18!3 aquellas t>rovincias que já outr'ora recebião 
supprimento~. sendo essas quantias des.tinadas 
para os empre){ados do culto nas menciOnadas 
províncias. Se poi; o primeiro artigo trata espe
cialmente dos cabíJos, facilmente se percebe que 
o segundo refere-se a..1s p:uochos (apoiado~),_ e 
nbto não · descubro absurdo ou contradrcçao 
algnma. Poderã. siUl haver 'inconveniencia ou de~
igualdade, porque províncias ha como a do Rro 
de Janeiro, que, não tendo cathedral, nem sendo 
do numero daquell.•s que rtlcebem suppnmentos, 
terão de continuar a fazer a mesma despeza que 
já fazem com os empregados do culto quando 
outras são grandemente alliviadas desse encargo ; 
mas a inconveniencia ou a desigualdade não eãQ 
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razões sufficitmtes p~ra que na redacçã~ se reforme 
o vencido. (Apoiados.) 

O Sa. P.&IXoTo DE 4ENCAB:-Eu entendo que 
todos os parochos licão sen<io pagos pelos cofres 
geraes. 

O Sa. FERREIRA PENNA:-Não foi essa a delibe· 
ração da camara (apoiados) : decidio·se sim que 
toda a despeza com os cabidos e cathedraes 
ficasse a cargo do thesouro geral, mas quanto aos 
parocbos sõ se manda auxiliar o seu pagamento 
naquellas províncias a qull já se tem concedido 
supprimeutos por não terem suffieiente renda 
provincial. (Apoiados.) Assim já se vê que a me
dida não é spplicavel a todos os parocbos, nem 
estas mesmas quantias que agora se concedem 
estão calcu\ndas segundo a importancia total das 
eongruas em cada província: é apenas um auxílio 
que pôde ser dim1nuto ou excessivo conforme o 
maior ou menor numero de parochos creados e 
a importancia das coogmas actualmente marcadas 
por legislação provincial, de que não temo~ ag·m~
exacto conhecimento, e tanto que esta mesma le1 
determina que o governo apresente na futura 
sessão um orçamento geral da despeza do culto. 
(Apoiados.! 
~P!lrece-me pois haver demonstrado que a mate.ria 
não envolve absurdo algum que a commissão 
devesse denunciar, e que os dons artigos contendo 
disposições distinctas entre si, achão-se redigidos 
couforme o vencido. (ApCJiados.) Se além dos 
cabidos e cathedraes se mandasse fazer pelos 
cofres geraes toda a despeza com o culto, ficaria 
um artigo comprehendido em outro, como observou 
o nobre deputndo pelo :Maranhão, e poderaõ ser 
reduzidos a um só; mas não foi isto que quiz 
a camnra quando concedeu supprimeotos, não a 
todas as províncias, mas sómente áquellas que 
já o percebião em annos anteriores ; do que se 
collige inquestionavelmente que nas outras con· 
tinuará a ser feita pelos cofres provinciaes toda 
a despeza que nãl) pertencer particularmente ás 
cathedraes. 

o Sr. 'Wanderley:-Comoautor dll emenda, 
devo explicai-a com tanto mais rar.ão quanto o 
11obre deputado do Maranhão parece11 não a 
comprehender bem. O nobre deputado que acaba 
de' sentar-se n comprehendeu perfeitamente. Não 
ba· absurdo. O que a camara decidia e contra o 
que o nobre deputado reclamou na votação, e não 
passou porque sii.o idéas mui diversas uma da 
outra, é que RS cathedraes ·passão a ser suppridas 
pelos cofres geraes, e que os parocbos das 
diversas províncias ficão á cargo das mesmas 
províncias ; mas como algumas não têm rendas 
sufficieote~, dá-se-lhes metade do suppnmento que 
antigamente recebião, mas explica-se que é para 
culto publico, p>tra que não distt-aili.o e~te dinlleiro 
para outras cousas ; tanto i:;to é assim, que a 
emenda se refere a uma lei de 18!3, que marca 
supprimer.tos para diversas pr.ovincias. Para 
aquelles senhores que julgão que o culto publico 
deve estar a cargo dos cofres geraes póde isto 
parecer uma injustiça, mas aquelles que comba· 
terão a emenda e disserão que esta despeza 
competia às províncias, não podem reputar como 
iujusto qne aquellas provincias que têm meios 
pagnem a despeza, e as que os não têm sejão 
suppridas pelo cofre geral. Nisto ·não ha absurdo, 
nem ineoherencia, nem causa nenhuma que pareça 
antinomia. 

O Sr. Roclr.laues elos Santo•:-Muito 
me satisfazern as conclusões que todos hão de 
tirar deste debate: eu cuido estar autorisado para 
arredar de sobre mim a idéa de capt"icho que 
pudesse ter quando denunciei vicios e defeitos 
na redacção desta parte do orçamento. Poderia 
alguem pensar que por qualquer consideração. 
aquella que a alguem mais agradasse attribuir-me, 

f11i levado a demorar, retardar, cb!canar com ll 
approvação da redacção do orcamento; rnas quanJo 
vejo espíritos tão esclarecidos, tão inteHigente~, 
tão luminosos, divergirem, darem intelligencia 
inteiramente diversas {apoiados) senão contra
dictorio aos artigos, intelligencias que nunca 
poderáõ peh sua dissemelhança demonstrar ft1ição 
na redacção, não pbde cahir sobre mim n minima 
impntação, nem se quer a mais leve sombrn dil ca
pricho. (Apoiados.) Tive portanto raziio em chamar 
a attenção da casa sobre a redacção : havia razi'io 
para hesitar sobre a suu. approvação com seme
lhante precipitação. Os diversos oradores que se têm 
encarregado de explicar a disposição qne denunciP.i 
qua têm tido sempre tal qual divergencia nas suas 
explicações. Resta um outro, que é membro da 
commissão, e que se devia interessar em apadrinhar 
semelhante disposição, porque foi autor della ; 
mas permitta a casa que para fortificar o meu 
conceito eu tire uma conclusão de suas proposições. 
Eu quero adm!ttir que sua intelligencia é genuína, 
e que não existe nenhuma incohereneia: pergun· 
tarei, não ficão a cargo do cofre geral as despez ·\S 
das eathedraes pela dispoRiçiio do art. 14, e niio 
dir. o art. 13, gne o cofre geral supprirá ns 
pro>incias com metade do supprimeuto que em 
1843 recebião, para ser este dinheiro applicad•) 
ao culto pubilco 7 Ora, as províncias a quem so 
dão estes supprimentos não terão de o applicar 
dnplicad>"~mente ás catbedraes, não só a verba do 
art. 13 como a do art. 14? Sem duvida. Logo, 
a despeza de que trata o art. 13 tem de sPr 
feita em duplicata. E' a c•mclusão logica da 
explicação do nobre deputado: ella é tão pouco 
satisfactoria, que não se póde dar por completa 
em presença desta conclusão. 

Eu não me importo com o requerimento, não 
ligo a elle milito interesse. hei de sempre votar 
por ellll, para que fique consir(nado o meu voto, 
como um protesto contra defeitos semelhantes, 
para qne se não diga qull sabe desta casa, sem 
reparo, uma lei com <defeitos tão notaveis que 
denunci'>U o proprio membro da commissão. A 
commissão poderia ter · dado a esta disposição 
uma rcdacção que evitasse todas as difticuldades 
que têm ponderado os nobres deputados. 

UM Sa. DEPUTADo:- :Mande a emenda. 
O Sa. R. nos SAN"t'os:- D ;z o nobre membro 

da commissâo que e11 mande emenda 1 Não 
estou autorisado para isto, nii4l sou membro da 
commissão de redacção. A commissão podia niio 
refiectir sobre o objecto, mas desde que o defeito 
é denunciado, deve procurar corrigil·o. O nobre 
deputado que me aconselha qne mande emenda 
é porque reconhece que é necessaria: este reeo
nheciu1eato vem portanto ainda em apoio de minha 
opinião. Não tenho interesse no meu requeTímento, 
elle tem um fim inteiramente pessoal ; é um 
prott:Jsto contra a precipitação da casa em approvar 
semelhante lei (da qual não .ha tanta urgenciaJ. 
com defeitos tão visíveis. 

o Sr. Marinho : - Não posso realmente 
conhecer onde está o absurdo (apoiados), porque 
um 1\rtigo diz-a despeza de catlledraes e cabidos 
de todas as províncias do imperio fica. a cargo 
dos cofres geraes ; e outro art1go diz que, além 
de dever recahir sobre os cofres geraes a tlespeza 
de cathedraes e cabidos, tambem o cofre gerr.l 
soccorrerá com mais uma parte da despez:~ do 
culto publico áquellas províncias que mais neces
sitào, pTincipalmente áquellas que em annos 
anteriores têm tido supprimentos. Não ha aqui 
duplicata, e tanto não ha, que ae c. nobre deputado 
quizer refiectir. ha de conhecer que provincias 
ha a respeito das quaes não terá lugar esse 
soccorro. A respilitl) das que menos neceasitão 
dá·se um tanto, isto é, tomão sobre si 011 cofres 
geraes a deapeza das ca\hedraes ; e a r~peito 
das qae mais neceesitào, além da despeza das 
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cathedraes e cabidos, concorre o cofre geral mais 
com a quota correspondente à metade do suppri
mento que tinbão, para a despeza do culto publico, 
q~e não consiste só nas caibedrnes e cabidos, 
mas comprchende todos os parochos. Por lssoJ não 
posso descobrir nesta disposição da lei o absurdo 
nem a contradicção not11da pelo nobre depu
tado. 

Tratando porém do art. 14, parece em verdado~ 
pouco coherente que a camara autorise o governo 
para fazer despeza com um objecto do serviço 
publico que não está orçado, que a camara não 
póde orçar. Mas o que contém esta disposição 'l 
Nada mais do que um credito ao governo, uma 
autorisação para fazer esta despeza; é uma me
dida, se se quizer entenãer, de pura confiança. 
Eu entendo que o governo não gastará 50 devendo 
gastar 10. Ni~to p61e haver uma pequena imper· 
feição, mas não ha absurdo, nem incoherencia, 
nem cousa tal que necessite de um protesto assi:n. 
Voto contra o requerimento. 

Eu votei contra uma das emendas, anim comll 
votei contra a que teve por objeclo espaçar o 
orçamento para o exercício d& 1847-48, maa votei 
porque entendi que havia tempo para !1zermos e 
discutirmos uma lei de orçamento ; 1111.11 d~sde 
que a camara a approvou, e se trata a~ora 
sómente de saber se ba absurdo n&sta dh1p01lçil.o, 
eu não o posso achar. E11 acboi·a lnconve· 
niente e desuecessaria, e votei contra, mu nilo 
é isto ter absurdo nem conter lncolu!tencla. 
Assim como vot&i contra n emenda, d11claro que 
não acho a sua disposição absurda nem anti· 
constitucional, porque estamos exactamentll doere· 
tando o orçamento no tempo competente. Se 
houve anti-constitueionalidllde, foi em espnçar 
o orçamento jA discutido para o outro anno 
(apoiados) ; mas agora estamos fazendo verdadei· 
ramente o que manda a constituição. (Muitos 
apoiados.) 

Eu tambem quiz declarar a maneira por que 
tinha votado. 

E'· rejeit -1do o requerimento por grande maiori:;, 
e approvada a redacção da lei. 

C·)ntlnua a discussão da resolução n. 8. 
Vem a mesa, e é apoiada, uma emenda substi

tutiva do Sr. WaRderley, que diz: 
« Art. I.o O governo fica autorlsado a ga· 

rantir os emprestimos (não exr.~dendo toJo!\ a 
l,OOU:OOOH), que forem cootrahidos por autorisação 
das assembléas legislativas das provlncias da 
Parabyba, Rio Grande do Norte e Ceará, sob as 
seguintes bases: 

« L • Serão aegociados nesta córte pelo go · 
verno, com as condiçõ'ls que julgar eonve· 
nientes. 

« .2.• Gozaráõ dos mesmos privilegias e isenções 
<}a divida publica nacional fundada. 

« 3." Serão bypothecados ao pagamenLo dos 
juros do$ ditos emprestimos, direitos proviuciaea, 
tantos quant:ls bastem para esse üm á escolha do 
governo. 

a 4.• O governo podará adiantar, como em· 
prestimo ás ditas províncias, os respectivos juros 
por espaço da tres annos, ~ue serão conver· 
tidos em divida sem juro, ás mesmas provin· 
cias. 

« 5. a O governo intarvirã no modo por que 
hão de ser distribuídas aos habitantes daquella 
província, as quantias provenie"1 ~ JS destes em· 
prestimos. 

« 6. a Pllderà o governo suspender a distribuição, 
se assim o .,ntendãr. Salva a redacçào.- Wan
derley. » 

São apoiadas mai~ as seguintes: 
« Art. l.o Fica creada uma provlnclll nos 

centros das províncias do Ceará, Parahyba do 
Norte, Pernambuco e Piauby. 

TO:W:O li 

« § 1. 0 O governo fará a divisão do territorto, 
da maneira que offereça a melhor commodidade dos 
povos. 

« § 2. 0 O governo dará os regulamentos con· 
venientes para a administração e arrecadação 
das rendas, regulando-se em tudo pelas leis 
geraes. 

u Art. 2.o O governo fica autorisado para 
mandar levantar planta de um canal, que intro
duza oguas do Rio de S. Francisco na provincia 
do C~ará, e apresentar tudo á assembléa geral na 
sessão seguinte. 

« § 1.• v governo manJará desde já, abrir 
quatro estradas que comee€m da capital da nova 
província para as provincias do Ceará, Pernambuco, 
Parahyba e Piauhy. · · 

cc SI 2. 0 Para as despezas necessarias, por esta 
resolução, fica conferido ao governo um credito 
de 300:000H, o qual será realisado pela mesma 
maneira, por qut.> tem realisado os creditas que 
lhe têm sido conferidos. 

« Paço da camara dos daput~dos, 24 de Julho 
do 1816.-Dr ,França Leite. » 

« O governo fica autorisado a crear as commissões 
precisas para examinarem os sertões das ;::ovincias 
do Ceará, Rio Grande a Parahyba, as quaes terão 
por fim proporem alguns meios, que se posaão 
adoptar para minorar os males da secea.-S. R. 
-c. Be~.stos. » 

u Art. l.o O governo fica autorisado a dar 
oecupação e tl'abalhos apropriados ás classes 
indigentes, e laboriosas das províncias da Para· 
byba, Rio Grande do Norte e Colará. . 

« Art. 2.o O trabalho terá por fim um objf.cto de 
utilidade geral, provincial, ou rnunicipal, como a 
factnra de estradas, ncudes e fnntes. 

cc Art. 3.• Para este fim mandará o me3mo go
verno estabelecer em cada comarca, ou municipio, 
segundo julgar mais conveniente, uma officina de 
caridade temporariamente, e sómente emquanto 
durarem as actuaes circumstancias daquellas 
provincias. · 

« Art. 4 . • Ç>s encarregados de dirigir os obreiros, 
de manter éntre elles a disciplina, as penas que 
devem soffrer pela insubordinação sim pies, ou 
acompanhad" de violencia ou ameaça, assim como 
a autoridade a quem deva competir prendel·os, e 
julgal-os, serão determina-los em regulamento do 
mesmo governo, não podendo naquelles ca~os as 
refaridas penas exceder a seis mezes de prisão. 

a: Art. 5.• Além da despeza, que o g.Jverno está 
autorisado a fazer para soccorrer as mesmas pro · 
vincias. fica de mai10 autorisado a despender na 
factura di1S m6smas estradas, açudes e fontes a 
quanLia de 60lJ:OOOS, para o que lançarã :não dos 
mesmos meios de que está autorisado para suppri· 
mento do deficit.-Silva Acautia. » 

O Sa. PRESlDEN-::Et- Tem a palavra o Sr. 
Acauãa. 

o sr. Aoa.uãa.:-Sr. presidente, grandes são 
os embaraços em que me acho á vista da decla
ração do nobre ministro do imperio, e dos male~ 
graviss~mos que fiagellão os habitantes de tr~s 
provinc1as do norte, entre os quaes se achao 
aquelles com quem nasci, que me virão e que vi 
nascer. O nobre ministro sem offerecer outro 
mei<J mais proficuo do que aquelle que no projecto 
se acha, para sanar semelhantes males e prevenir 
os que um futuro promette, apenas disse que o 
governo não se oppunba á approvação do mesmo 
projecto, mas que sendo grandlsslmo o quanti· 
tativo que nelle se dispõe, e não sendo dcsco· 
nbecido o atraso de nossas finanças, o governo 
sentiria graves embaraço; e inconvenientes na 
realisação daquelle quantitativo . 

Senhores, a camara ba de lembrar-se q~e eu 
a primeira vez qae fallei sobre esta mater1a ni. 
primeira diacnsaão do orçamento da fazenda, 

.u 
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disse que negaria meu voto ao project·1 que se 
discute, se o governo apresentasse uma medida 
mHiS completa, pela qual a sorte de tantos mi· 
seraveis se tornasse melhor, e não tivessemos 
ainda um dia de v~r uma sorte igual, talvez 
mesmo nos que ainda agora existem, e o que é 
mais, de vêr centenares de inJividuvs depois 
de passarem por todos os horrores da fome 
acabarem por ser victimas dt~lla ; mas, Sr. pre
sidente, com magua eu o digo, o governo nada 
ha offerecido " este respeito ; entretanto pede 
meu. dever como repreSt~ntante da nação, pade o 
interesse social, pede a humanidade mesma que 
eu diga que não sómente o governo mas o corpo 
legislativo tem obrigação perfoita de com a maior 
promptidào tomar uma providencia para melhorar 
o d11ploravel estado daquellas províncias. 

O nobre ministro do imperio disse·nol! que tem 
remettido e está a remetter grande quantidade 
de cereaea para soccorrer a indigencia, mas eu 
rendendo graças á actividade e zélo do nob,.e 
miuistro nesta parte, devo dizer que não é 
simplesmente com este soccorro, não é forne
cendo alimentos a indivíduos indigentes, e se os 
deixando na ociosidade qlle se previnem os males 
da indigencia acompanhada da mendicidade, ao 
contrario assim se procedendo males mui graves 
têm de provir . 

Senhores, a sociedade sõmente deve soccorros 
alime11tarios áqaelles que p 'r enfermidade · se 
acbào na impossibilidade de adquirir com que 
satisfação suas necessidades, sõmente o:;; indi· 
gentes enfermos têm direito á caridf\de publica ; 
mas áquelles que não são enfermos, que podem 
adquir;r o necessario para sua manutenção. e 
que por !orça das circumstancias não encontrão 
trabalho, o dever da socieriade não está em 
dar· lb.es esmolas, está em dar.lhes occupação e 
tr<Abal.bo, o contrario é crear a a:endicidade, animar 
os vicios e nutrir a ociosidade, que as leis têm 
tanto cuidado de prevenir com razão, para que 
se CO!JVarteud~ em vicio não busque I) ~aminho 
do cnme, pota que um homtlat ocioso Já é um 
mào começo. 

Sr. pre$idente, quando lendo a organisação de 
outros povos, vejo garantidos os direitos do 
homem, reguladas suas necessidades, e o mais 
intimo encontrando a caridade e outros remedios 
consolndores, e qua adoção a íle9graça, e volto 
as vistas depois sobre o nosso estado, ~ou forçado 
a confessar que, :\ excepção· das cidades, o cidadão 
brazileiro não sabe qual é a '\"antagem das insti· 
tuições do paiz, e qual o beneficio do governo, 
e _não sabe p_orque não sente, niio sente porqne 
nao goza e nao goza porque se esquec~, e se o 
deixa ~:>ntregue 11. si só, sem protecçao e amparo: 
D!lste estado alcaucei meus pais, e nelles vejo-me 
smda com todos aquelles que tiverào o infortunio 
de Rascer no interior das nossas provincias do 
norte. 

Senhores, pela legislação franceza, sem fallar 
nos estabelecimentos de C:lridade em caúa mu· 
nicipio, . se encontra uma providencia para os 
t!lsos das sêcc~s ou crises politica~. e ella con· 
SJste em abnr-se trabalhos apropriados ás 
classes indig~ntes e laboriosas tenda elles por 
fim a utilidade geral ou depa;tamentar, e isto 
para que a mendicidade e a ociosidade não 
pro.iuzão _as sedições, .não corrompão os cos
tumes, nao gerem os VJcios e os crimes, Assim 
um governo previdente fornece meios de subsis· 
tencia aos indigentes, impedindo que 8•1 immora
lisem, e suffocando os cnmes antes de nascerem 
não tem que punil-os ; mas entre nós acbando-s~ 
t.re~ P!OVin.cias assoladas pela sêcca e entregues 
ã lDdlgencta, sem que a população numerosa 
encontre occupação e tr:1balho, com que se man
tenha, o .:orpo legislativo, até o presente, só 
tem decretado que se remettâo cereaes, quando 
CtlDVél}! a bem da ordem publica, a bem da 

moralidade, a bem da segurança individual, que 
ao passo que se soccorra a indigencia, se evite 
a mendicidade, se evito; a ociosidade, c se uão 
deixe que uma e outra gerando os vícios gerem 
os crimes, como infelizmente estã. succedendo 
na província do Ceará. 

Sr. presidente, a província do Ceará está 
reduzida a um theatro de crimes , nos sertões da· 
quella província não ha segurança, as quadrilbas 
roubão a propriedade e a vida, e o presidente 
da mesma província inerte, sem acção e incapaz 
de v-istas administrativ-as, a dei.r:a ir entregue a 
todos os horrores que a fome P•>r um lado e a 
ocio~idado por outr.) produ%am fertilmente. Não 
é possível, senhores, que continue scJm provi· 
dencias este estado degradante, pelo qual os 
co;;tumes se corrompem, 11s leis cahc1m em des· 
prezo, e 03 laços sociaes se relaxão; o trabalho 
na actualidade é o primeiro meio preventivo, a 
primeira providencia, e a acção repressiva e 
vigilantd da autoridade publica s~rá o se!Su n.do 
meio, sara a segunda provtdencta, o pnme1ro 
que deve ter por ftm a abertura de estrad•ts, de 
açudes e de fontes, e que não sõ dá. meios de 
subsistencia aos indigentes, como rem edêa o 
futuro, ao corpo legislativo compete decretar : e 
o segundo esta na alçada do governo, dando á 
província do Ceará. um administrador babil e 
capaz de minorar os m11les que a fiagellão, em· 
pregaado a população indigente, vigiando soare 
ella, prevenindo os vícios para não ter lugar de 
punir delictos, e fazP.ndo castigar estes com 
promptidão, e antes que o tempo apaga!'JdO. a 
impressão qu~ tizeriio, venha deixar a JUStl~a. 
isolada no meio de mudos expectadores, que entao 
accusando em segredo a sevo~ridade della, dese· 
jaráõ sublrahir criminosos, um administrado\' 
emfim, que sem ir jog:a com as paixões políticas, 
vá eu1 grande parte sanar os horrores e male.s 
da secca, o qu'l não sabe f11zer o Sr. Vasconcellos. 
(Apoiados.) 

UM Sa. DEPUTADO :-Apoiado, muito bem. 
O SR. LISBOA.:- Será por ser militar, que não 

serve? 
O Sa. AcAUÃA.: -Não; muitos militares têm 

presidido sabillmente, e entre elles estão o aclual 
ministro da guerra e o accual prtlsidente da Para
!Jyba, e sem dar esta capacidade RO Sr. Vascon· 
cellos, comtudo confesso que elle tem prot?i~ade ; 
ou pois rogo encarecidamente aos nobres mm1stros 
do imperio e da fazenda, que se achão presentes, 
que lanc"m suas vista~ beneficas sobre o Ceara ; 
eu observo aos uobres nlinistros de que está uas 
u1àoH do gov~-rno sanar uns, prevenir outros, e 
adoçar muitos dos males sob que gemem as pro
vmcias do norte. 

O nobre mini~tro do imperio disse que as 
assemblé •s provinciaes, prestando-lhes o gover.no 
algum auxil•o, podião melho~ar aquellas p~ov_m
cias. Sr. presidente, é poss1vel que prov1_ncias 
que já não têm sobre que impór-se, cujos ob]ectos 
de imposição não podem mais Stlr gr~vados, e 
que agora vêm aniquillados utn dos ma1s impor
tantos artigos de suas rendas, achem recursos 
em si_ mesmas para sahirem .1.a~ mal~Ei' que as 
fiagellao? E' possível que proVIDCI"S, CUJaS rendas 
desde muito não têm chegado para satisfação Qe 
mesquinhos ordenados das seus empregoados, que 
se achão para com <:>lles debitadas. e que por 
estas razões desde muito recebem suppriment~?s 
das rendas publicas, possão achar um temedlo 
em si mesmas ? Noventa CClntos de réis, que em 
outro tempo faziào a renda annua da minha 
proviacia, por exemplo, podião chegar para paga.r 
os empregados ddla, para a factura de templos 
em lugares onde os que existem servem para 
attestar a degradação do mais santo dos cultas, 
para . concerto de qua~i tad.os que existem, para 
ornato decent11 da totalidade delles, para a factura 
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de casas de prisão, onde o braço do crime se 
retenha; para tirar do abandono a instrucção 
primaria, e além disto, senhores, para abertura 
de estradas, de llçudes, de fontes e de outros 
meios essencialmente necessarios para adopçar os 
flagAJlos da secca ? Não : e o resultado é o de
ploravel esta.do em quo se achão todos os mu
uicipios, á ex.;epção do da capital. Nelles não 
existem templos decentes, não existem cadõas, 
não ha onde se abriguem os mi<tlros a quem a 
crueldade ou a necessidade de encobrir n deshonra 
dos pais rejeitão no nascimento, não ba onde o 
enf<lrmo indigente receba acções de caridade ; 
nelles as autoridades mesmas llm grande distancia 
da acção do chefe da província, sem braços e 
olhos pelos quaes vigiem e obrem, existem en
torpecidas, e este estado de ausencia de governo 
e do sociedade civil é o estado que testemunhado 
teuho nas outras províncias do norte, e hoje 
mais lamentavel, porquanto, a braç<Js 11s mesmas 
p!ovincios com a fome, com a ociosidade, com a 
mendicidade e com os crimes que nascem destas 
causas, não só se não quer crer que remediar 
se possa semelhante estado, como mesmo se foge 
de ouvir os que reclamão providencias, v que 
demonstra que o norte nada pesa na balança 
política do paiz. 

Sr. presidente, o meu nobre collega e amigo, 
deputado pela minba província, na maneira ge
nerica por que censurou a administração das 
províncias vietimas da secea, eomprehendeu 
injustaa.eote, e talvez sem o querer, o illustre 
presidente da província, o Sr. Carneiro de Campos; 
quanto teve de indiiTerecte e de inerte o presidente 
do Ceará, teve de vi~ilante e prevenido o Sr. Car
neiro de Campos. Victimas em grande numero 
bouverão na terceira comarca da pro'Vincia da 
Parabyba ; mas não era dado á administração 
prevenil-as, porquanto, logo que em Abril do anno 
de 1845 se desenganàrão os habitantes daquella 
comarca de que a estação não promettia mais 
chuvas , buscou retirar-se para os brejos e 
para os litoraes, a maior parte ddla foi abri
gar-se nos Cariris Novos, província do Cearà, 
onde, com a desta província e das oulras con
tíguas , agglon1erárã-se , de sorte que todos os 
recursos daquelles lugares se consumirão no todo, 
e a população emigrada tratou de regressar 
immediatamente para o lugar donde tinha sabido. 
No mez de Novembro , quando cheguei àquella 
comarca, achei-a quasi toda deserta, e já perdidas 
todas as fortunas ; e em Dezembro, os individuas 
regressados forrnigaviio , e sem acharem outro 
soccorro que os das raize~ agrestes e de pelles 
dos animaes, morrião de maneira que na freguezia 
de Souza, em que meu mano é parocho, erão 
victimas da fome trinta e mais pessoas por dia ; 
então, e pela primeira vez foi que daquellas loca
lidades se communicou ao presidente da província, 
pedindo-se soccorros : e este, não podenào fazer 
atravessar o espaço de 70 leguas d&sertas, e sem 
pastagens para fazer chegar alli cereaes, tomou 
sob sua responsabilidllde um emprestimo de di
nheiro, e por duas vezes fez remessa deste para 
.:ada um dos municípios, onde, apezar do gran
díssimo preço dos raros generO<i que apparecião no 
mercado por favor de alguns individuas, sal
varão-se centenares de infelizes, os quaes, apro
veitando semelhante soccorro , fizerão alguma 
provisão , com que a pé pudessem chegar aos 
lugares, como na villa de Campina, onde o Sr. 
Carneiro de Campos, em distancia de 30 leguas 
da capital, não só fizera deposito de cereaes, como 
fôra lá ter para ver por si mesmo e providenciar 
melhor ; e tendo em Março do corrente anno cho
vido, e havendo pastagens em Abril, quando eu 
daquelles sertões parti para esta côrte, já as 
remessas daqaslles cereaes se fazião para os 
mesmos sertões ; e o presidente da província , 
apezar de tudo- isto; sentindo a neeeàaidad& de dat 

occupação aos indigentes capazes della, se ha 
dirigido ao governo, apresflntando-lhe a precisão 
ãe organi,;ar companhias delles, e empregai-os 
nas ot>ras publicas da capital, para o que pedia 
ao mesmo governo os quautitativos qu& para ellas 
tinhão sido "rçados. 

A' vista disto, avalie o meu nobre amigo a 
conducta benefica e diligente do Sr. Carneiro de 
Campos, avalie a esmara, avalie o governo, e 
decidào se a Parabyba, em época tão calamitosa, 
podia encontrar um administrador mais bsbil e 
mais zeloso. A população daquella proviocia hoje 
oewdiz agradecida a um administrador tão digno, 
e ao governo que o nomeou e q a e o conserva ; . 
mas outro tanto se póde dizer da província do 
Ceará 't A verdade do que sobre esta província 
disse o meu nobre co1lega é a prova da inercia e 
indifferença do administrador delta. (Apoiados.) 

Agora, Sr. presidente, passando ao que disse o 
nobre deputado pelo Piauhy, sobre o projecto em 
discussão, eu vou fazer algumas observações. 

Disse o honrado membro que: 1•, convinha 
saber se o objecto do projecto é de direito ; 
2•, l!e é exequivel, e 3~, se nelle estão as con 
veniencias publicas ou meramente indivíduaos, 
e para provar q1o1.e nenhum'\ destas cousas se dava 
em favor do projecto, disse que muitos damnos e 
perdas têm havido entre nós procedentes mesmo de 
outras seccas passadas, de sedições, e que nunca 
ellas se indemnisárão , e que montando as 
que soffrerão as prov!ncias do norta a mais de 
nove mil contos, era impossível que, com o que 
pede o projecto, se satisfação ; accrescendo que 
para conbecel-os, erão necessarios processos, li
quidações, co:nmissões proprias para isso, e que 
assim mesmo, attento o numero dos prejudicados 
na distribuição, muitas injustiças se darião ; mas 
eu devo dizer ao nobre deputado que, comquanto 
a legislação de nações civilisadas estabeleça soe
corras a titulo de indemnisações aos que por 
força maior forão prejudicados, e tenhão estes 
entre estas direito a ellal!, comtudo não é deste 
caso que se trata ; se· ·aeiie se tratasse, então 
deveria ter lugar quanto re:flexionou o honrado 
membro; o que o projecto tem em vista é um 
abono não definitivo, é um emprestimo, um avanço 
pelo qual tornem os criadores productivos os 
terrenos que pela secca se tornárão improductivos, 
e a distribuição, por mais disericionaria q a e' seja, 
uma vez que seja feita eom aquelles cujos terrenos 
são sufficientes pa~a garantirem a quantia recebida, 
não trllz lesão. (Apoiados.) .. . 

O honrado meml:iro trouxe ainda em contestação 
do projecto a legislação rranceza de Novembro de 
1790, transplantada para os Estados-Unidos, e que 
já no tempo de Luiz XIV, pela ordenança de 
1697, tinha sido estabelecida contra (JS senhores 
feuda&a ; e quiz appllcar a responsabilidade mu
nicipal que regula aquella legislação ao caso 
presente; mas, semelhante applicação é totalmente 
estranha ; porquanto, sendo por ella consideradoa 
os individuas de cada município garantes e senti
nttll&s uns dos outros, e assim o damno que um 
soffre por occasião de facto.i que podião ser pre
venidos, deve ser indemnisado pelo município 
como castigo de sua inacçào e indifferença, e não 
pelo estado, vê-se que não pôde aquella respon
sabilidade abranger senão actos culpaveis, e não 
aquelles, como os de uma secca, procedentes de 
força maic.r e de uma causa inculpavel. 

Disse mais o nobre deputado pelo Piauby que, 
contendo a província do Rio Grande do Norte 
maior terreno criador do que o da Parabyba, o 
prejuízo alli devia ser maior, e entretanto menor 
qaantia do que para esta se destinava pelo projecto 
para aquella. pr~vincia. . . 

Sr. presidente, conhecedor de quasí toda a pro
vlncia do Rio Grande, tendo recebido n.-eija _alhis 
benigna hospitalidade de seu~ habt_~n~s .. na 
calamitosa época de 18~, eu -posilô 'dizet ao 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:04- Página 1 de 15 

SESSÃO EM 27 DE JULHO DE J84.6 
honrado membro que engano11-se: porquant1> esta 
província em su11 longitude e latitude não exce;ie 
ás duas comarcas criadoras que tem a Parahy~a, 
e que farão assoladas; além de quõ os sertoes 
do Rio Grande são mais f~vorecidos pela natureza, 
~ excepçiio dos municípios do Caicó, o Acary, os 
outros contêm fontes perennes ; os da Maioridade 
e Porto A.legre, além destas fontes, estão plan· 
tados em uma serra agrícola e fertil, o da Matriz 
das Vargeas tem ao seu lado u~a _lagóa da 
extensão de duas leguas, qde _nao so fornece 
bastante pescado, como na estaçao se.:ca muttos 
fructos do que em suas margens se planta; e o 
da cidade do Assü. não sómente está proximo do 
litoral eomo tem em distancia de meia legua a 
lagOa do Piató, que tem de extensão tres leguas 
e que ofi'ereee os maiores recursos e os forneee11 
na actual calamidade; e sendo assim, á clato que 
o Rio Grande, nem em st1a população, nem em 
sua fortuna, podia ·sofi'rer tanta perda como a 
Parahyba. 

Senhores, eu ~into que o nobre deputa~o !?elo 
Piauhy niio esteJa na casa para me ouv1r dl:í::er 
que é uma fatalidade que elle nem uma vez (ao 
menos que e11 saiba) levante sua voz em felvor 
das províncias do norte 1 . . _ 

A' vista do que levo d1to, Sr. p~estdente,. nao 
se póde deixar de crer que a med1da do pr.>Jeeto 
é f11nd~>da ao menos em justiça graciosa, em 
equidade, e comquanto eu a julgue justa, todavia 
se ella não póde ser empreKada juntament~ e _ao 
mesmo tempo com a q11e aquellas provutctas 
urg<lm, que é a d•l dar traball1o á população 
indigente, a de empregai-a em obras, qu1 reme
deem o fttluro, eu prefiro esta, tanto mais quanto 
é reclatn~<da pela ori<lm publica, pela segura~ça 
individual e pela h11mamdade, e neste sent1do 
remetto a m~:sa uma emenda substit•.1tiva. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão ás trt~s horas. 

Sesa6o em 27 de:Julho 

PRESIDENCIÁ DO SR. MUNIZ TAVARES 

Su:IIMARto.- Expediente. - Negor:ios da Bahia. 
Discurso ào Sr. Wanderley.-Ordem do dia.
Socco,·ros ào Ceará. Aàiamento.-Emenàas ào 
somado ao projecto de eleiçõ&s. Discursos dos 
Srs. Rebouças, .Tunqueirca e Urbano. Appro
t:açllo. 

A's 11 horas menos 10 minutos da manhã abre· 
se a sessão, lê-se e approva-se a acta da au
terior. 

EXPEDI&N'I'E 

Um officio do Sr. ministro da guerra, devol
vendo os dous requerimentos de João Antonio 
Damazio, e declarando que o governo imperial se 
conforma com o parecer dado a respeito pelo 
procurador interino da c~rõ~ e soberania na· 
cional. -A quem fez a requJstçao. 

E' recebida com agrado a of!erta que o Dr. 
Domingos Marinho de Azevedo Americano, fez de 
100 exemplares do seu relatorio sobre o e::~tado 
actual do· hospital militar desta córte, e manda-se 
distribuir os exemplares. 

Remette-se ao Sr. presidente para tomar em 
consideração o requerimento de Manoel Affonso 
Martins. em que novamente pede a graça de se 
designar para orde~ do dia a resolução n. 53 
de 1837, que autor1sa o governo a pagar ao 
supplicante a importancia da senten~a que obteve 
contra a fazenda nacional. 

Nio ha mais expedient.l. 

Lê-se o seguinte parecer da eommissiio de com
mareio• 

a: O doutor Thomaz Cochrane, agente da impe
ri<ll companhia ..ta estraJa da ferro d ~sta cõrte ás 
províncias de Mina!!, a· S. Paulo, req11ereu em 
1815 a esta eamara, quc3 fossent garantidos á 
mesm11 companhia, 5 ofo de interesse dos eapitaes, 
que por ella houvessem de ser empregados na 
feitura dessa estrada. Foi este requerimento 
mandado á commissão de eommercío, industria 
e artes, para sobre e!le dar seu parecer; mas 
a com missão ignorava completamer,ta quses fossem 
as bases do projecto do Dr. Oochrane, quaes as 
operações indispensaveis,que de ante-mão tivessem 
sido !eitas, qu"\l a linha da. . estrada, qual seu 
comprimento, que systema de conatrueção seria 
adoptado, em que dados se funda vão os ealeuloto; 
faltavão-lb.e finalmente, em uma palavra, todos 
aquelles trabalhos preparatorios, que só podem 
ser feitos por capacidades especiaes ã custa de 
aturados estudos sobre as localidades, e sem as 
quaes entretanto nenhuma garantia podem ter 
emprezas desta natureza. 

« Em tal conjunctura julgou a commissão de 
seu rigoroso dever pedir ao governo esclarecimen
tos sobre estas questões, que tomavão a mais 
alta importalicia, desde que se pretendia constituir 
o thesouro pubico fiador da empreza. 

« Nenhuma informação foi dada pelo governo, 
que se limitou a dirigir á directoria interina da 
companhia a ex:igencia d 11 commissiio: desta ma
neira demostrou o goveruo que ignorão comple
tamente, como os membros da commissão de 
commereio, quaes os trabalhos preparatorios, que 
torna vão exigival" projecto de estrada: a directoria 
julg~u satisfazer aos quesitos da commissão , decla
rando: lo, que a estrada projeetada partinJo da 
corte atravessaria os municípios de Iguassü., 
Vassouras, Valença, Pirahy, Barra-Mansa, Re· 
zende, Arêas, e L•1rena, a ~:ncontrar as províncias 
de Minas, e S. Paulo: 2•, que sua extensão seria 
de 24 leguas 1 I 11 Mas quil por ora se limitaria 
é. distancia, que vai da barra do Rio de Mirity ás 
abas da serra: 3•, que o systema de eonstrue.-ão 
seria o dos Estados- Unidos: 4°, que o maxímo 
custo de cada legua não passaria de 200:000$: 5•, 
emfim, que o custo de quatro machioas com os 
alensis respectivos subiria .a 40:000$, e o de 20 
carros a 30:000$000. 

"'Nenhum outro esclarecimento foi dado á com
missão: ella ainda ignora quaes os engenheiros, 
que estudárão o terreno nessas vinte e quatro 
leguas, que com tanta pareimonia assigna a 
direetoria a uma estrada de ferro. que partindo 
da eórte passará pela Pavuna, lguassü., Vassou
ras, Valença, Piraby, Barra-Mansa, Rezende, 
Arêas, Lo rena, etc., etc., vencendo com repetidas 
curvas as colinas, e serrarias que encontrar, ou 
evitando as maiores declavidades por meio de 
longos eircaitos: a commissão ignora quantos pés 
de declivio haverâ em cada milha dessa linha 
tão prolongada ; e!la ignora quante.s braças 
eubieas de ent11lho devem ser subtrahidas ás;terras, 
quantas lhes devem ser sobrepostas para nivellar 
o terreno; ignora q11e aguas têm do ser atra
vessadas, e quantas pontes têm de ser feitas ; 
ignora em que extensão são impossíveis as rectas, 
quantas curvas serão traçadas ; qual a sua 
grandeza, e qual o compri!!lento de seus raios ; se 
são indispensQveis, ou nao oa viaductos, quer 
subterraneos, quer suspensos ; se a estrada terá 
uma só via, se duas ; ella ignora emfi.m tudo o 
que poderia esclarecei-a em tal questão, falle
cendo-lhe completamente todos os elementos de 
calculo: tel-os-ha por ventura a directoria 1 

« A. eommissiio julga que esses estudo não r~rão 
ainda feitos por pessoa competente, e desde logo 
nenhuma eonsistencia têm em sua opinião os eal
culoa apresentados pela direetorla. 
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« A comm1ssao é portanto de parecer que se 

não defira por ora ao requêrimento do Dr. 
Cochrane, espaçando a camara sua ãecislio até 
que engenheiros babeis, e versados em trabalhos 
dessa natureza, tenhão feito aquellas operações, 
sobre que unicamente se pôde b !l~ear um projecto 
regular .de estrada de ferro ; pois que sómente 
então será possível calcular approximadamente 
qual a desp>'za, e qual o lucro dessa estrada, a que 
hoje simplesmente se imagina. 

«"Sala das commissões, 22 de Julho de 18!G.
Thoma: Gomes dos Santos. -Francisco Antonio 
Ribeiro.-José Jansen do Paço. >> 

E' adiado por pedir a palavra o Sr. França 
Leite. 

E' approvado o seguinte da com missão de pensões 
e ordenados : 

<< A commis3ão de pensõas e ordenados, a quem 
foi presente o requerimento de Manoel Braz Mar
tios Moscoso, que pede uma pensão. em razão 
de ter prestado serviços á causa do Brazil, é de 
parecer que não compete a esta camara d6ferir 
a pretenção do supplicante, e sim ao governo, a 
quem deve elle recorrer. 

« Paço da camara dos deputados,em 27 de Julho 
de 1846.-M. J. Valdetaro.-T. A. de Alvarenga. 
-Peixoto de Brito. » 

A mesma commissão offerece o seguinte: 
<< A commissão de pensões s ordenados tendo 

presentr. o decreto de 20 de .Maio de 11:!45, pelo 
qual foi aposentado o cidadão Manoel Odurico 
Mendes. no lugar de inspector. da tbesouraria da 
província do Rio de Janeiro, examinou os funda
mentos dessa aposentadoria, convenceu-se de sua 
justiça, ã . vista da provada impossibilidade em 
que se acha o referido cidadão de continuar no 
serviço publico, e entende que bem regulado foi 
o seu ordenado segundo a lei de 4 de Outubro 
de 1831 ; pelo que é de parecer que se approve a 
mesma aposentadoria com a seguinte resolução: 

a A assembléa geral legislativa resolve: 
a Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria 

concedida pelo decretu de 20 de Maio de 1845 ao 
cidadão Manoel O.:lorico Mendes, no lu~tar de 
inspector da thesouraria da província de Rio de 
Janeiro, com o ordenado que lhe competir con· 
forme a lei de 4 de Outubro de 1838 ; e revogada:~ 
as disposições em contrario. 

a Sala das commissões, 27 de Jul!lo de 1546.
Peixoto de Brito.-M. J. Valdetaro.-T. A. 
Al"arenga. 11 

O projecto é julgado objecto de deliberação . 
Igual destino tem o que propõe a mesma com· 

missão no seguinte parecer: 
f1. Por decreto de 2 do corrente mez e anno foi 

concedida uma '{lensão annual de 928 ao soldado 
do corpo de polic1a da província de Sergipe, Ignacio 
Pedro de Sant'' Barbara, que perdeu um braço em 
combate contra os revoltosos da província da Bahia 
no anno de 1837. 

« A commissão de pensões e ordenados é de 
parecer que se approve a referida pensão, vlata a 
justiça com que foi concedida, para o que off~rece 
R seguinte resolução: 

« A assemblêa gerallegielativa resolve: 
a Artigo unico. Fica approvada a pensão annual 

de 92S. concedida po1· decreto de 2 de Julho de 1845 
ao soldado do corpo de policia da província de 
Sergipe, Ignacio Pedro de Santa Barbara ; e revo· 
gadas as disposições em contrario. 

« Sala das commissões. 27 de Julho de 1846.
Peixoto de Brito.-.M. J. Valdetaro.-T. A. de 
Alvarenga. » 

Procede-se á 2• leitura da propoata do Sr. Antão 
aobre a reforma da constituição. 

NEGOCIOS DA BAHIA 

Continúa a discussiio do requ~rimento do Sr. 
Barros Ptmentel. 

O Sa. PaESIDENTE:-Tam a palavra o Sr. Wan
derley para concluir o seu discurso. 

O . Sr .. ~anderley:-Sr. presidente, eu 
contlnuat•et a10da a tomar os preciosos momentos 
qu_e a camara ~nlytlz da ves~P. empregar em outro 
obJecto .que ma1s mteressat~ l tl fosse, e produzisse 
verdade1ros ~esultados, ute1 s ao paiz ; porque eu 
sou o prtme~ro, senhores, a reconhecer que esta 
9uestão não. pôde trazer resultado algum vanta
JOSO ; mas e forca que acompanhe ao honrado 
deputado por s ·ergipe que a trouxe perante a 
camara. 

O honrado membro. n:tencionou ainda algu~s 
fact~s coutra o ex··admmtstrador da província da 
Bah1a. 

UM SENHOR:-Ex, não . 
O Sa. WANDERLEY:-Ao menos assim nos afiança 

elle ••• 
O Sa. B. PIMENTEL:-Não ha tal. 
O Sa. WANDERLEY : - . . • • mencionou ainda 

a!gu_?s factos _contra o ex-administrador da pro
vmcta da Bah1a qu~ s~u obrigado a confutar, 
de:n<:>nstrando que sao ~ao ~nexactos, e mais, se é 
posslVel, do que os pr1mo1ros mencionados pelo 
mesmo honrado deputado . 
Ac~uso~ elle ao honrado general por nenhuma 

provtdencta ter dado ou não ter procedido á prisão 
de um salteador que infesta as vizinhanças da 
cidade da C<\Choeira. Com effl!ito quando ouvi que 
o honra_do . membro de~ejava fazer do presidente 
da prov1nc1a uma especte de pedestre, admirei-me · 
pois que elle se deferia a providencias, aos es: 
fo!ços ~mpregados. para conseguir esta p,:-isão, 
nao pod1a de mane1ra alguma accusar ao honrado 
general. Senhores, par~ceria um facto novo a 
existencia desse salteador, que na realidade 
infesta as vizinhanças da cidade da Cachoeira ; 
mas o nobre deputado occultou a circumstancia 
de que isto data talvez de quatro aunos, de 
época muito anterior á administração do general 
Andréa. Por isso mesmo que esse salteador é 
um só, ou ao menos ·acompanhado de uma ou duas 
pessoas, é que escapa facilmente aos meios em· 
pregados para sua prisão. Já no tempo em que 
era chP.fo de policia o Sr. desembugador Simões· 
já no tempo em que era chefa de policia o nossÓ 
holirado collega. o Sr. Gonçalves Martiua; já no 
tempo em que era chefe de policia o Sr. Messias 
de Leão ; e ultimamente sendo chefe de policia o 
Sr. desembargador João Joaquim da Silva, tem 
continuado o tal preto Lucas a infestar as im
mediações da cidade da Cachoeira, e eutretanto 
aincla nenhum desses chefes de policia foi ac
cusado por ter deixado de empregar as con
venientes medidas para a prisão desse faccinora ; 
só o general Andréa, presidente da proviocia, é 
que ha de ser accuaado, porque o não são os chefes 
de policia, a quem in.:umbe mais immediatamente 
esta diligencia? 

Ceusourou ainda o honrado membro que con· 
tinuassem as def!ordeM á margem do Rio de S. 
Francisco, onde duas familias se hQstili&ão tambem 
de ha muito annos. Senhores, o nobre deputado 
não é por certo muito bom chronista. 

0 Sa. BARROS PIMENTEL:-Obrigado. 
O S_a. WANDERLEY:- Sim, para escrever a 

chromca desses factos não está muito habilitado, 
porque falta-lhe uma qualidade essencial, que é 
a memoria, pois q11e. ee a tivera, devêra recordar
se que depois da administração do gGneral Andréa 
aquellas desordens não têm continuado. Anterior
mente ã administração do general Andréa com 
effeito houva choque entre as forças não só 
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dessas duas famílias, como tambero entre uma 
deJlas e a força do governo, e ch<!gárào a ponto 
que um destacamento mandado pelo governo pro
vincial foi cercadu em un;a villa, que foi tomada 
de assalto : o commandant.e do destacamento, 
dPpois· de fugir e estar já com oito dias, creio eu, 
de auseneia, foi novümento perseguido e as
sassinado com a mais borrivel barbaridade; o 
destacamento todo foi ou disperso ou prisioneiro. 
Tndo isto succedeu, como disse, em tempo an
terior á administração do general Andréa, mn.s 
posteriormente não se têm semelhantes actos 
reprodt1Zido. Verda.dó é que o general continú.a 
a ter a!li um'l força armada para obstar os choques 
entre os men1bros das famílias dissidentes ; porém 
é ,possível que se ratire tiio cedo daquelle ponto 
uma força armada ? Certamente que não, porque 
alié.s essas famílias de novo viráõ ás mãos, :-e
produziráõ as ·desgraças já ·por vezes aconte· 
cidas. 

regimento. Assim aconteceu: foi o parecer á 
commissao de policia da casa, e quando veio 
esta com o nüvo parecer. entrou elle ew dbcussãll 
e foi rejeitado, isto é, a as:;en1bléa proviucial 
da B •hia niio quiz que fizess~ parte do seu 
regimento aquella disposição ·~ue dizia que os 
dous terços erã ·:~ da totalida.ie dos membros, 
manteve o direito em que estava de contar os 
dous terços pelos membros presentes. Dirá o 
nobre deputado qlle aqui houve contradicçào na 
assembléa provincial ; roas, seabores, eu direi ·. 
-feliz contradícção que salvou um direito im
prescriptivel das assembléas provinciaes I Feliz 
contradícção que fez com que a assembléa pro
vincial da Bahia não fosse accusada de ser a 
primeira o assassinar o acto addicional. (Apoia
dos.\ E' esta acto da assembléa provincial qu& 
o nobre deputado chama contradictorio ao acto 
addicional, menos pensado 1 •• • 

Eu não sei na realidade em que é que o nobre 
deputado censura ao honrado general ; senão, 
elle que tenha a bondade de me citar um só facto 
depois da administração do general Andréa pelo 
qual se mostre que não tem prestado toda a 
vigilancia áquelle negocio, toda quanto é possível 
prestar-se. Por ter sido infeliz? Pur ter errado 
n'uma ou n'outra provi.iencia ? Porém o honrado 
deputado sabe mui bem que, incumbida a exe
cução das medidas a outras pessoas, a agentes, 
podem estes na occasião empregai-as de uma ou 
outra fórma diversa ás intenções daquelle que as 
ordenou ; mas nem disso mesmo o accusa . 

Finalmente, senhores, o nobre deputado fez 
uma accusação vaga, como as outras, mas que 
alguma cousa sorprend~>U·me mais ; foi que, 
tendo o presidente da província todo o apoio da 
assembléa provincial, não havia empregado a 
sua in:tluencia para que a mesma assembléa 
marchasse na sendl\ constitucirmal, não tomando 
medidas contradictorias, como aconteceu em uma 
circumstancia muito importante ; e que, de mais, 
o mesmo presidente havia. em menoscabo do 
acto addiciona.l, procurado obstar á putJlicação de 
uma. lei approvada pela assembléa provincial, 
trancando-a (• ·Xpressões suas) na sua gavet~. 

Senhores, eis-aqui porque e\t ctisse que ao 
honrado Dlembro faltava em algumas cousas 
a memoria, porque rt:fere os factos com uma 
inexactidão tal. que eu não po~so attribnir 
senão á sua pouca reminiscencia. Referirei oa 
factos conforme se passáriio. Appareceu aquelle 
celebre aviso, determinando que os dous terçoR 
pelos quaes devião ser approvadas as leis das 
assembléas provinciaes reenviadas não sanc
cionadns fossem da totalidade dos menlbros com
ponentes das mesmas assembléas, e não da· 
quel!es que assistissem ás sessões, ou do nu
mero preciso para haver casa. A assembléa 
provincial da Bahia, bem corno todas as outras 
do imperio, estavão na mansa e pacifica posse 
de contar os dous terços pelos membroo~ neces
sarios para haver casa e não da totalidade 
(apoiados) ; mas com a apparição do tal aviso 
houve na assembléa uma indicação para que a 
commíssão de constituição désse um parecer sobrt! 
se~elhante objecto. A commissão de constituição 
op1no11 que con1 dleito os dous terços devião ser 
contados pela totalidade dos membros compo
nentes da assembléa; e entrando em discussão 
este parecer em um dia em que a assemb\éa estava 
muito desguarnecida de membros, foi approvado 
por 13 ~otos contra 12. Ora, quando é approvado 
qualquer pareeer de commissão para que as opiniões 
da respectiva commissão fação parte do regimento, 
é preciso que, segundo o regimento interno da 
assembléa provincial da Bahia, vá á commissão 
de policia, que considera est'outro parecer como 
indicação, e sobre ella dá um novo parecer, que 
então, sendo approvado, passa a fazer parte do 

O Sa. BARROs PIMENTEL:- O primeiro. 
O Sa. WANDERLEY: -Mas em qlle poderia o 

president" ob~tar a que a assembléa provincial 
t;>masse a primeira deliberação, e deix~sse de 
tomar a segunda 'i Qual a ioduencia que o 
presidente pó<ie exercer sobre a as:sembléa ·pro
vincial? 

O Sa. BARRos PDIE:N"TEL : -Toda, em toda ·a 
parta; o nobre deputado sabe muito bem disto. 

O Sa. WANO:&Bt.EY:- Por consequencia o facto 
não póde sar imputado ao presidente, nem a 
assembléa proviucial pôde ser accusada por ter 
remediado o erro seu, tomaudo depois segunda 
decisão quando a assembléa compunha-se de maior 
numero de membros. Mas como quer que seja, 
imputar este facto ao presidente da província é 
na verdade uma celebreirll, me p1:1.rece. 

Vamos a outro facto, de trancar na gaveta a 
lei para niio ser publicada. A assembléa pro
vincial da B:\hia decretou a creaçito de uma villa 
(e não de uma freguezia, como dissll o nobre 
daputado) ; o presidente da província recusou '-' 
sua t~aocção a lei, que, voltando á assembléa, 
foi approvada por dous terços de votos e reen
viada ao presidente. E~te, euganando·se pelas 
expr6ssões do acto Bddicional, gue os nobres 
deputados podem ver que dá motivo a alguma 
duvidll, otlicaou á assembléa dizend<•·lhe que, não 
estando marcado 110 acto addicional que elle 
tornasse a enviar o auto~rapho ã aasembléa, 
deixava de o lazer. Notem bem oa nobres depu· 
tados para ns expressões do arte. 15 e 19 : no 
primeiro se diz que quando o presidente da 
província negar a sua saoeçiio à lei, dirã- volte 
á ass~mbléa provincial ; - mas quando trata da 
lei que lhe é keenviada não diz nada ; de maneira 
que poderia dar motivo a esta dnvida. Mas, 
conhecendo o presidente da pro\'incia que na 
assembléa provincial devia existir o autograpbo 
para provar que elle havia negado a sancção á 
lei, 110 dia segu!nte retirou o seu oflicio, e 
remetteu o autographo que havia ficado na secre· 
tari~. Onde está aqui a culpa do presidente da 
província? Poderê. dizer o nobre deputado que 
errou na primeira occasião ; mas na segunda 
accusa ·o porque não quiz persistir no erro I Com 
eft"eito, é preciso não ter factos para formular 
uma accusação para trazer este e outros ~;eme· 
lhantes como prova da inc:apacidade de um 
administrador ! 

O nobre deputado disse que o illustre general 
não havia eorrespondído á expectativa dos ba
hianos; -tue elle alli chegou coberto de um 
prestigio immenao, mas que nada praticou que 
de utilidade fosse á província. E' um dos males 
ou dos defeitos que acompanhio a humanidade 
esperar sempre muito, e ver-se sempre enganada 
nas suas esperanças. Não ha um novo presidenlie. 
não ba um novo minist.erio, não ba uma; nova-
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camara, que, entrando no exercício de suas 
funcções, não sejão saudados c.Jm as maivres 
esperanças como s"lvadores, etc., mas immedia
tamente, quando se tem de vir aos factos, vê-se 
que sempre são homens, que têm os defeitos 
inherentes á humanidade, que nuu-:a Od factos 
corrrespondem és idéas. E' este o mal que acom· 
panhou ao nobre general. 

A Bahia, senhores, estava n'um e!ltado de 
inercia tal, que era preciso uma forçR enorme 
para dar-lhe algum movimento ; e quereria o nobre 
deputado que immediatamente como um magico, 
por assim dizer, o presidente tornasse a província 
a mais brilhante, que fizesse no es~aço de um 
anno ou dons as obre.s mais importantes, que 
emfim tornasse aquillo um paraíso terrestre ? Não 
dá nenhum desconto ao estado do paiz, nem ás 
difficuldades com que teria de lutar um preRidente 
que alli entrasse novamente ? ·Entretanto, que 
differença não nota o nobre deputado entre esse e o 
tempo actual 'l Não se lembra certamente que os 
empregados pnblicos na província de ordinario 
ião para as repartições depois de bem descansados, 
alto sol, etc., que as horas que se abrião algumas 
repartições erão taes, que as partes não podião 
ser despachadas com aquella preeteza que exige 
a lei. 

Com a chegada do nobre general, as cousas 
mudárão ; hoje, ás horas competentes, as repar
tições ee:tão abertas ; trabalhão os empregados 
até o tempo que devem, os relogios não andão 
tão adiantados.... Tambem as autoridades em 
toda a província, vendo o afan com que o honrado 
general tratava de informar-se de todos os ne
gocios, correspondião á sua confiança, tinhão 
vontade de 1nostrar tambem o seu zelo pelo 
serviço publico. Consulte-se á generalidade dos 
empregados na província, nas comarcas, e ver-se-ha 
que a sua correspondencia com o governo pro
vincial só no tempo da presidencia do honrado 
ge1-1eral é maior que a de todos os presidentes 
juntos. Isto mostra um animo desejoso de in· 
formar-se, de saber o estado das cousas para se 
poder dar-lhes remedios. 

Mas o que tem mais feito o honrado iCneral 'l 
O nobre deputado sem duvida esquece alguns 
dos serviços q_ue o honrado general tem prestado 
á província; vamos, por exemplo, a uma parte 
que é aquella em que elle soff.-e a maior ac
cusação, isto é, de não ter cuidado das obras 
publicas. 

Senhores, eu quereria que o illustre membro 
designasse com alguma especialisação aquellas 
obras em que o h·1nrado general deixou de cuidar 
em tempo. O estad•> das obras publicas na pro
víncia dll Bahia era talvl!z como de IDU!tas outras 
províncias, isto é, uma e~perie de chucba<leira 
em que arrematantes e administradores tratavão 
de receber o dinheiro, e não darem em tempo as 
obras a que se obrigavão. (Apoiados.) Não havia 
uma administração de obras, uma direcção que 
organisasse os planos, que désse andamento com 
!'ystema a todas as obras em uma província tão 
importante como a da Bahia: era prec1so que 
tudo se creasse. A assembléa provincial por duas 
legislaturas consecutivas tratou deste objecto ; 
ao nobre general prestou a maior prova de con
fiança, dando-lhe toda a faculdade para que elle 
empregasse aa consignações votadas para obras 
naquellas que mais convenientes julgasse á 
província ; e isto sem duvida demonstra que a 
pro'l"incia da Bahia não era adversa á adminis
tração do honrado general .•• 

O Sa. PBESIDENTE:-Eu declaro ao nobre de
putlldo que estão. concluídos 03 tres qnartos de 
hou. 

o s·a. WANDERLET:-Eu acabo, Sr. presidente, 
não quero fazer este discurso em tres dias, CODIO 
outro nobre ~eputado. 

Tendo pois o presidente da província de applicar 
os dinheiros decretados pela assembléa provincial 
para as obras publicas, conheceu que não as 
podia fazer com eijsa rapidez nem com essa 
facilidade que talvez alguem desejasse: tratou de 
mandar levantar plantas, de àar direcção ás 
obras: entretanto niio aconteceu como em alguns 
dos anoos anteriores, porque o dinheiro ficou em 
cofre, não foi gasto. O nobre deputaJo sabe que 
muitas obras nãl.l se fizerão, mas que as qu•mtias 
consignadas para ellas estão em cofre, entretanto 
que anteriormente as obras não se fizerão e as 
quantias voárão para nunca mais voltar. Note 
o nobre deputado que ·O honrado general tem 
empr~hendid'> algumas obras de grande impor
tancla, a outras tem deixado as bases para seus 
successores continuuem ; eu citarei por exemplo 
ao honrado membro as duas estradas que vão 
de Valença e Camamú ao Rio Pardo em .MiMs, 
que já estão abertas na extensão de algumas 
leguas. Citarei tambem a tentativa que o honrado 
general fez do uma colonia militar que ha de 
Ir por diante no rio Mucury, cujo lugar foi obser
vado e designado por um dos nossos officiaes de 
marinha ; dahi tambem tem de partir outra estrada 
que ·corumuoicará com Minas Nova~, donde hão 
de provir mui tecundos resultados a ambas as 
províncias. Senhores, isto serão utopias, mas 
destas utopias gosto eu e até applaudo·as. 

Tambem o gov·~rno geral sabe muito bem das 
medidas que o honrado general tem requisitado. 
O mesmo governo o habilitou com alguma 
quantia para que melhorasse a estrada que vai 
da Bahia ao rio de S. Francisco e dahi ao 
Piauby. O nobre general teo1 emprehendido esta 
obra, para a qual destinárão-se lO:OOOS. Tam
bem pedio elle ao governo uma commissão de 
engenheiros para levantar a carta da província, 
costas, rios navegaveis, etc.; que culpa tem elle 
que não tenha servido em tudo "l Ao menos mostra 
que se emprega 110 melhoramento material da 
província. (Apoia:d?s.) Já estabeleceu a adminis
tração das obras publicas, da qual póde partir 
muitJ boa direcção ás .mesmas obras: alli tem 
de ser fundado um archivo, que já esta em 
principio, onde os planos e todas as infurmações 
relativamente aos melhoramentos materiaes da 
província têm de ser depositados, o que é de 
grande vantagem para os successores do nobre 
general. 

O uobre deputado esqueceu-se ainda que a 
assembléa provincial autorisou ao illustre general 
para reformar a th~>souraria provincial, e que 
elle deu-lhe um re!l;ulamento importantíssimo: 
que tambem f<.~i atttorisado amplamente para re
formar o corpo policinl, o que !lllll tez dando-lhe 
um regulamento que, se tem alguns defeitos, tem 
comtudo muito boas providencias não só sobre o 
processo, corno sobre as diverMs partes que devem 
concorrer para a disciplina de um corpo. 

Sr. presidente, eu pl.lderia citar mais alguns 
outros factos ; porém creio que a c11mara com o_ 
que tenho dito estará persuadida de que o nobre 
deputado nenhuma razão teve para aggredir ao 
honrado general ; que a província da Bahia certa
mente não ha de amaldiçocr a sua administração. 
(Apoiados.) O governo teria razões mui fortes 
para desonerai-o da presidencia; mas o que me 
faz crer que não foi por falta de confiança é qlle 
corre impresso que o honrado general recebeu 
uma prova de consideração do governo imperial. 
Não serei eu, não serão os meus collegas pela 
Bilhia que poremos obstaculo á nomeação ou de
missão dos presidentes das províncias ; o governo 
é unico responsavel por isso : elle que faça o que 
entender, que nós trataremos tambem de cumpri-r' 
com o nosso dever segundo julgarmos mais acer
tado. (Apoiaào.f.) 

O Sa. D. ?tú.'\oEL:-Y:uito bem I multo beml 
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ORDEM DO DIA 

SOCCORROS ÁS PROVINClAS DO NORTE 

o sr. sttva:-Não pretendia, Sr. presidente,. 
occupar a attenção da cnmara, tomando segunda 
vez parte na discussão do projecto que autorisa o 
govemo a distribuir por emprestimo entre os 
fazendeiros de gado e agricultores das províncias 
do norte, accusadas pela secca e fome, a quantia 
de mil contos de réis, não só. porque a respe}to 
eu já expandi mlnhRs idéas n'uma das sessoes 
passadas pela fôrma que me foi possível, eomo 
porque, não tendo sido conven~ido d_e que outrEs 
meios mais proficuos e menos d1spend1osos hav1ao 
para serem preferidos aos que então tive a h?nra 
de lembrar, estarem em uso em alguns pa1zes, 
onde, sentindo-se igualmente a falta das nguas 
tanto potaveis como para os diversos usos e mis
teres da vida humana, furão as tentativas e 
experiencias coroadas de felizes resultados, e 
geralmente abraçadas com igual successo as 
mesmas providencias para todos os lugares onde 
o. mesma falta se fazia sentir adoptando-se quando 
falhava um dos meios a substituição de outro 
que garantisse de alguma sorte o resultado-dese
jado, persisto na opiniãt) de que de fôrma alguma 
o meio do emprestimo póde obstar os males da 
secca, e muito longe está de produzir os fins 
que tanto an!Jelão seus nobres autores, a camara 
e todos os homens sensíveis ás desgraças a que 
está sujeita a especie humana. Repito, muito longe 
está o projtlcto de ser um dos meios a evitar a 
repetição de tão grandes calamidades, se passar 
da maneira em que está redigido ou com a mesma 
ídéa de empreslimo, ou de soccorros, ou qualquer 
outra que não tenha por immediato e efficaz re
sultado apresentar a aoastança das a~uas; porque, 
sendo o mal que se sente a falta d'agua, só ella 
pôde dissipal-o e victoríosamente, e se para supprir 
easa falta não póde ser com vantagem applicado 
o meio do emprestimo, e sim os que a experiencia, 
a sciencia da bydraulica e a arte bydroscopa dão 
com toda a probalidader quando não seja certeza, 
depois de procedidas as investigações, explorações 
e exame occular do terreno, aconselha a pru· 
dencia que em ma teria de tanta gravidade proceda· 
se, como cuwpre em todas as outras, com todn a 
madureza, autorisando·se ao governo que possa 
ordenar o emprego dalJuelle que pelo estudo da 
localidade, confirmado pela experiencia ae pessoas 
habilitadas na mataria, se julgue ser apropriado 
ao lugar a que tiver de se applicar. Portanto a 
camara sabe qual seja o meu pensamento a res· 
peito, e por isso nao pretendia occupar mais a 
attençiio da casa repelindo, ou as mesmas idéas 
ou outras já enunciadas por outros nobres depu
tados ; mas alguns dos nobres assignatarios do 
projecto que o defenderão, deixãrão entrever a sua 
sorpreza por terem alguns membros da casa se 
opposto a um projecto, que, elles estão conven
cidos, presta soccorros publicas ás províncias do 
norte, e importa o desenvolvimento de um direito 
garantido pela constituição; outros nzerão accu
sações á adminiHtr11ção actual, no meu conceito 
infundadr.s e immerecidas, e como eu f.:>sse um dos 
que fiz algumas rEflexões contra o projecto, coube
me por casa a censura, e estou bem pArsuadido 
que forno mal cabidas e pouco justas as censuras 
feitas á administração, direi a respeito algumas 
palavras e explanarei as minhas idéas, esforçan
do-me por mostrar a in€fficncia do projecto e a 
difficuldade de algumas medidas lembradas, sendo 
uma que talvez não falhasse, acompanhada quasi 
de uma impossibilidade, attenta a enorme des· 
peza que a absorveria e a defi.ciencta do lhi· 
souro. 

Sr. presidente, a sorpreza dos Srs. deputados 
que se persuadião que tratando-se de soccorrer ás 
províncias do norte, não houvesse quem se oppu-

zesse aos soccorros garantidos pela constituição 
é, permittão elles que eu o diga, pouco justa : 
pela minha parte o declaro que não recuso 
prestar o meu voto a bem das províncias perse
guidas da fome e secca, e não me pronunciei em 
sentido contrario a este, nem os nobres dep~tados 
que o têm impugnado. E' umt\ censnra que não 
nos cabe, porque, se nossas reflexões são sobre 
a ineflicacla. e improcedencia dos meios do pro
jacto, se desejamos que se empregue os que 
offereção o maior gráo de probabilidade para 
contarmos com a vantagem do desapparecimento 
do mal, de maneita alguma importa isso a 
recusa a adopção dos meios para remediar tão 
graves males: importa, é verdade, grande recom. 
mendação para que negocio de tanta graviJade seja 
bem ellmerílhado. 

Nem é, Sr. presidente, objecto este que paslie 
desapercebido; elle pela sua importancia attra
hirá grande discussão ; e não é possível que 
algum nobre membro da casa pretenda retirar 
ou negu o seu voto á idéa de ministrar soccorros 
ás provincias, todas Rs vezes que infelizmente 
ellas precisarem (apoiados) ; mas, porque, todos 
os que têw tomado parte na discussão, reconhecem 
que o projecto não satisfaz, que outros devem 
ser os meios a seguir, aejão tacbados de pouco 
solícitos e diligentes pelo bem das províncias do 
norte, é sorpreza 'lUe não devia causar aos nobres 
deputados, defensores do projecto, e se sorpreza 
pôde dar-se é sem duvida na concordancia dos 
mesmos nobres deputados, defensores do projecto, 
em reconhecer que os meios ahi ptopostoa não 
são sufficientes (apoiados), e não terem chegado 
a um accordo, divergindo entre si alguns que as
signárão o projecto, e apresentando idéas diversas, 
Mas se isso mes;no eu não tenho como sorpreza, 
se isso mesmo pelo contrario me convence da alta 
importanci~ da mataria, é mais um motivo valioso 
para eu não ceder de minhas convicções, e recusar 
as medidas do projecto, por eRt'lrem bem longe do 
alcance a que deve ser dirigida. 

Está bem longe do alcance que desejão seus 
nobres autores, porque se elle tem por fim, como 
já disse, remediar de presente, é inutil e desne
cessario• porque o governo, autorisado a prover 
as necessidades daquelles povos, tem preenchido 
o seu dever, e contmua a uti ilfazêl-o e niio lhe 
falta autorisação, porque na lei da orçamento 
pa>sou o nrtigo que concedia ao governo por 
dous annos um credito destioado a 6stes soceorros ; 
ee porém tem por o fim futuro, não ba alguem que 
desconheça ou se não convença que, sendo a falLa 
de pastos e da aguada a causll da morte dos anlm11es 
vaccuns e cavallares, e a f11lta do viveres e de 
agun potavel a da n;ortandade de pessoas, só 
por outros meios se pôde conseguir remedial-os. 
De qualquer das fôrmas por que se encare o 
projecto é sua imbecilidade a todas as vistas 
manifesta. 

TambeUl foi pouco justa a reflexão que um dos 
nobres deputados do Ceará (o que outros talvez 
chamem censura;; ou aecusações, e me parece que 
é a propria denominação) fez, quando o governo, 
tendo sido consultado ou interpellado a este 
respeito, não declarou quaes os meios mais faceis 
de obstar para o futuro os mal(;S que actualmen~e 
fiageUào llssas províncias , contentando-se em 
dizer que tem sido remettidos generos para matar 
a fome dos necessitados, e que estava a se 
remetter 50 mi.l a~queires de farinha, e que o 
nobre ministro encolhêra os humbros e dissera 
que deixna a camara obrar o que lhe pare
cesso. 

Considerou o nobre deputado que era obrigação 
do governo declarar que taes e taes meios erão os 
mais efficazes, que estes se devião abraçar, e 
e:r.clnir aquelles por incertos , e suppõe da 
parte do governo a obrigação ou, dever de ins-



c amara dos Deputados -Impresso em 14/01 /201 5 15: 04- Página 6 de 15 

SESSÃO EM !7 DE JULHO DE !8-i6 329 
trulr, esclarecer e orientar o corpo legisla
tivo. 

Eu não sei, Sr. presidente, que outr.1 resposta 
pudesse o nobre ministro dar, on fosse conve
nitlnte dál-a, que não fosse a 'lUe elle deu. 
Reconheceu elle que erão mui grandes os ~offri· 
mentos destas províncias do norte, 1'1 confessou 
que o governo estava habilitado com um credito 
amplo o illimitado para soccorrêl-as, e que tem 
sido solicito na remessa dos mantiment•JS, con
seguindo que alli não se sente mais a sua fllltB, · 
sendo as participações officiaes recebidas. Ora, 
essa declara~ão é já uma ir-.formação pela qual 
nos devemos alegrar ; já podemos descansar que 
na actualidade estão muito minorados os males, e 
uinguem mais morre á mingua. 

Tambem cumpre notar que o nobre ministro 
pronunciou-se sobre o projecto. e se o nobre 
deputado quer saber do seu parecer, verá que 
elle não desconhece os graves e incslculaveis 
pr~jui:z:os dos habitantes das províncias victimadas 
pela fome e secca, e ponderou que muitas difii
culdades podiiio apparecer na E:xecu.;íio do pro
jecto, notando qU<l mal poderião n \ actu:\lidade 
os cofres publicas com tal sacrificio, e que élles 
se poderiii.o pôr em pratica, se do projecto se 
pudesse f'Sperar aquelles bens que se tem em 
vistas. Ora, a manein por que a tal respeito o 
nobru ministro se cxprimio é para mim fóra de 
duvida que elle não reconhece os meios do pNjecto, 
como efficazes (apoiados) a produzir os ben.s que 
se desejão, e se os reconhecasse, não poria em 
duvida esso resultado. P<lrtanto mal cabida f<li a 
censura que se lhe fez. 
s~ o nobre deputado se rC!cordar, não lhe será 

estranho que o nobre ministro nlio guardou si
lencio sobre o projecto : elle o declarou com 
fraaqu~za que ess., meio de emprestimo do di11heiro 
pelos cofres publicas era novo e ainda não 
adoptado, e declarando que as outras províncias 
qu·', tendo sido íla~ell:1das pelas sedições, rebel
l;õ,•s, n•lnca foriio indemnisadas, é para mim, 
traduzido em outras palnvms, que, assim como 
quando hn sediçiio, rebdliiio, se não indemnisão 
OR rr~>juizos, tambem nenhum direito têm de ser 
indomnisados os projudicados com a seeca. 
Tamb~m S•l ltmabrará mais o oobre deputado 

que o nübro miuistro da corôa satisfazendo ás 
ioformaçõ~s pedi<Ja!l, manifestou · q11a já llavia 
dito quanto 1•ra su!llcientA; e accrescentou que, 
nilo estand~ habilitado para indicar de improviso 
totlas as me•lida~ e melhorag1eratoa, por'lue era 
preciso pri•neiro obter conh~cimento das locali
tla.lc!l, acompanhadas de todas a~ t~uas part1cu. 
lari•laies, deixou vor que ta~s inf1rmações só 
podem s.:r com toda a exactidiio ministradas 
por pessoas enttladidas na materia. e que vão ás 
provineias estudar M suas di versas localidades. 
Por conseguinte , deve convencer-se o nllbre 
dPputado que em suas censuras afastou-se da 
justiça, e reconhecerá que o nobre ministro, 
pronunciando -se assim, não qui:z: que a sua opinião 
fosse abraçada, só porque elle a emittio, pois 
concluio affirmando que, não obstanta c governo, 
envidaria todos os seus esforços para executar 
da melhor fôrma qualquer medida que o corpo 
legislativo adoplasse. Ora, taça-s~ justiça: um 
nobro ministro que dá todos estes esclarecimentos, 
que emitte o seu parecer sobre o projecto, que 
desconhece o direito a reparações, que reprova o 
emprestimo, merece a censura que lhe foi fêita, 
e a seu respeito, dizer-se que tracou os braços, 
contcntan<lo -~e dizer que continuava a remetter 
mantimento? Não : o mesmo nobre d~putado 
que a fez, estou bem conv'3ncido que, se estivesse 
sciente destas particularidades, a não · faria. E' 
forçoso reconhec~r, Sr. presidente, que o governo 
tom satisfeito os seus deveres : fallo da actual 
administração, porque a respeito della todos os 
S~s • . deputados do norte são concordes em 

TOKO U 

confessal·o; tem e\la feito quanto póde, remetterido 
a tempo o mantimento e mais soccorr.~s ; e se 
não tem lançado mão de outros meios lembrados 
nesta casa, C<ltnO a canalisação do Rio de S. 
Francisco, a construcçiio dos poços batidos, as 
fontes artesiana;; e outros, é porque para tanto 
não está autorisado ; e se deiejos ba serios de 
abraçar a ;nedida a mnis proveitosa, discuta-se 
a preferencia das offerecidas, e definitivamente 
abraçadas, se aguarde a censura para quando 
haj11 negligencia ou culpabilidade em empregar os 
meios necessarios. 

Dd passagem seja-m~ licito, S•. -prasident,., 
notar que um dos nobres deputados ob3ervára 
que, tendo sido remettidas provisões para uma 
dns provincias do norte, não forno ellns dil!tri
buidas, e sim guardada~. e tão bem gu·trdada!l, 
que deltas não se t<!ndo disposto opporturaamente, 
resuitou aoodrecerem , e inutilisarem-se desr;;a 
fôrma, quando podião ter sido empregadas a bem 
de muitos, que talvez á falta dell11s perecessem, 
e daqui se quiz tirar um argumomto de censurn 
ao governo; rr:as não vejo com que fundamento 
assim se procede. 

Pois o gvveruo geral póde. ter culpa que um 
presid~nte, guardando semente:; que vedava fossem 
dadas como mantimento3, par.1 mRndor distribuil
as em tempo proprio para a plantação, chE•gàrão 
a apodrecer ? Eu não descubro onde está a c11l pa: 
e se l.a culpa, cada um carregue as suas e não 
as alheias. 

Se acaso alguma censura cabe é ao pre,;iõente 
da província, e não llO governo geral; porque 
este satisfez o seu dever remettendo as vitualhas. 
Mas assim mesmo quem t~abe s~ o presidente 
por isso póde ser censurado? Eu estou . bem certo 
de ter ouvido a alguns dos nobre~ deputados 
d<> norte qne esse presidente é solicitll pelo bem 
publico: ge é assim, como devo acreditar aos 
me11mos deputados, sA tambem é certo que o 
governo provincial mAndou distrii.Ju1r as provisões, 
reservando parto para sementes, e serem distri
buídas no tempo da plantação, nesse seu procedi
m~nto niio acho censura alguma, e pelo contrario 
noto que o SPU pensamento alcançava a um meio 
de remediar a fome, se a natureza, habilitando 
a terra com as chuvas a receber as sementes, 
mudasso a estação para a que convém ao des
envolvimento das plantações; enl:'lo seria eUe 
por isso muito elogiado e bavid<> por muito 
previdento ; como seus calculos falhàriio, seu 
pensamento não foi bem saccedido, seja accusatio, 
seja censurado. Sr. presidente, é preciso a tole· 
rancia em muitos casos, e respeitarmos t11mbem a 
con~chmcia e as intenções das outros. Eu não pns11o 
suppór que esse presidente assim procedesse para 
negar essas vitualhas aos necessitados; seria pre· 
ciso que elle não fosse homem : e se elle distribuio 
as outras, o mesmo faria a essas que apodrecêrilo, 
se as não de.iltinasse par& plantação • . Qae culpa 
lhe cabe p9lo estrago e podridão das sementes f 
Era elle o Clllelro t Nilo tinha P.Jle em que em
pregar-se senão observar ~e essas sementes apo
drecião ? Não entremos nas intenções alheias ; 
respeitemos. Pelo motivo de teretn sido destinadas 
para sementes as taes ptovisões que apodrecerão, 
que nii.o cabe ao -presidente da província censura 
alguma, se procedeu com boa intenção • como 
estou bem persuadido, e lhe faço justiça pelo 
direito que elle t<~m á sua reput~tçiio, . embora !o:Jse 
enganado em seus calcutos. Cumpre que nós, 
para censurarmos com justiça algnem, nos collo· 
quemos no seu lugar; ue outra SCirte seremos 
sempre Injustos. 

Passando a trahr do projecto, alguns nobres 
deputados têm reconhecido a utilidade do projee~o, 
e dizem que é muito util, porque destina qtia~t1as 
rara serem distribuídas pelos fazendeiros e ·crfa
dores, como emprestimo. Não me consta qü'é· ftt,é 
hoje se tenha entre nós l~tnçado má<? deste meio 

42 
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para prdstar socc~rr_os public?s, e com muita criti~a 
disse o nobre tntntstro do tmperto que era meto 
muito novo , e além d~ ser novo, seja-me licito 
obgervar que não ê tào constitucional como se 
tem querido inculcar. 

E' indubitavel que a constituição g>~rante os 
soccorros publicas: restot saber o que elles s-1j ão. 
Eu julgo que soccorro propriamente dito é auxilb, 
adjutorio , que Si\ dá a alguern daquillo de que 
elle tem precisão: ora, tomando isso como regra, 
e applicnndo ao caso, sem receio digo que são 
aquelles auxilies e adjutorios que a constituição 
mar. da se dê a nlguem daquillo que precisar, 
e sem duvida para satisfazer as necessidades cor
poraes e da alma, e não outros que se procure 
ampliar , estendendo-se a todos e a todas as 
causas. Por conseguinttl o emprestimo, no tneu 
entender, não pôde ser ccnslderado como soccarro 
publico: 1•, p<~rque é para mim novo> que ao 
governo caiba ex~rcer operações de negociante ; 
2~. se têm de ser esses soccorro!l geral e indis· 
tinctamente distribuídos, sejão delle participantes 
t<Jdos sem condição , sem oous alguns , e dê o 
thesouro as quantias que puder sem que tenha 
esperanças de r<lcebêl-as em pagamento , faça 
perfeitos donativos. Se a constituição só permitte 
que se fação despezas public!ls, é claro que pr<'
btbc emprestimos. Ora, dessa probibição bem se 
póde inferir que, sendo garantidos o:> soccorros 
publicas, cumpre descriminar se abrange objectos 
que não sejão de matar as necessidades •1ue afiligem 
a humanidade. 

Por minha parte estou convencido do contrario: 
não podem abranger a coadjuvação para melhora· 
meuto das fortunas deterioradas e proporciona
menta de serem recuperados os pr~juizos soft'ridos1 
e comquanto se argumentasse com o procedimento 
da camara dos deputados e dos pares que em 
Portugal aulori>~OU o governo a emprestar aos 
fabricantes de vinhos certa quantia, parece ·mtl 
que !lão foi emprestimo e sim doação para reno· 
vação das vinhas em beneficio do ramo o mais 
importante de Purtugal nas províncias do Alto 
Douro e Minho. 

UM Sn. Dll:Ponoo:- Foi emprestimo. 
O Sa. S1LVA.:- O nobre deputado affirmou no 

seu •liscurso que tinha sido doaçiio; m:1s, sup
pondo mesmo que foi cmprestirno, convém que 
ponderemos se as mesmas razõe~ se dão e as 
m~smas possibilid"des pllra o fazermos. Portugal 
'\'ê nas vinhas o raml) mais pinguo de sua pro
ducç•io, de suas rendas: são bem fiscatisadlls as 
arrecadaçues dos direitos : o cont-rario ··uccede 
entre nós: esse ramo de renda publica e .. tre nós 
é muito diminuto;' todos subtrahem-se ao paga· 
mento do db.imo <lo gado vaccum e cavallar: já 
se faz sentir que Portugal com o avanço vinha a 
lucrar e a reparar o prejuízo ou desfalque de suas 
fabricas, e adiantava os seus capitaes a fabri
cantes que tinbào com que lhe pagassem ; pois 
quando nada mais possuíssem que as terras e os 
seus lagares, cbegavão para garantir o th<!souro: 
as nossa' terras, porém, fallando das de criar e 
das que estão em distancia das costas do mar , 
nada valem ; uma legua em quadro de criar. custa 
ás vezes de 50S a 1009, e talvez men '>s em alguns 
lugares. Portanto ha dissemelhança de razão, ba 
dissemelhança de conveniencia para que tenha 
lugar entre nó~ o que praticou o governo por
tuguez. 

Se para abraçar essa medida, abstrahidss as 
considerações feitas , quizer-se ter-se em vista, 
como é preciso, nossa:> finanças, julgo que nenhum 
de nós duvidará que o thesouro não póde sup
portar com tal onus , com tão pesado encargo: 
assim o declarou já o nobre ministro, que está 
habilitado para julgar da possibilidade e forças 
do thAsouro. 

Outro argumento produzido [oi que as provin-

cias do nort~ tinhão igualmente sido fiagellalas 
em 17851 1792, lti'23 e 183~. e qu-1 não têm exi~ido 
ind;mnisaçã<l dos mal -.s por qae têm passado e 
preruiz·JS soffridos; e e1t.quantJ pud~rão disp ensar 
essn soccorro , nunca o reclamArão ; 11gora que 
estão sem recurs os , procurão ser habilitadas a 
reparar as fortunas deterioradas. 

O nobre deputado do Piauhy já demonstrou que, 
comparados os prejuiz·Ji! Mtn a quotl\ a distnbuir, 
era na raz!i.o de l pu·a 20 ou mais, e niio póde 
portanto reconhecer·Sil a vantagem ou utilidade 
d.1 empreslimo para o tomador : observou tam 
oem os inconvenientes que apparecerião na 
distribuição, e lhe dou toda a razão. Se passar 
o prec~dente do emprestimo a favor dos preju
dicados com a secca, autori&amos um precedente 
fertil de consequencia todas perig.)sissinl.<S para 
o thesouro. Não haverá mais q11em 1 sendo rou
bado ou prej udic:1do nas sedições , rebelliõ~s, 
revoltas 1 insurrnições , inundações, naufragios 
tambem, incendios, etc., se não julgue com 
direito a receber, pJr cmprestimo 1 da mesma 
rnaneira. Emfim todos os males que niio puderem 
ser acautelaJos, dão direito a uma indemnisacão, 
é isto uma nova especie de seguro. Será esse 
favor extensivo annualmente á minha província 
de Sergipe e tambem das Alagõas . Digo que 
será extensivo a essas provinCIII!I, porque as 
propriedades de engenho de fllzer assucar á 
margem do rio de S. Francisco, pertencentes 
aos municit' ios do Penedo, Vil\a.·Nova e ilha do 
Brejo.Grande constantemente são victimas das 
inundações. 

U:\! SR. DEPUTADO:- Pouco damno causão essas 
inundações. 

O Sa. SILVA :- Não são p:;queno s, como diz 
o nobre deputado, os prejuízos: são taes, que 
têm estragado a fortuna de tod.Js os proprietarios. 
Basta lembrar que ll enchente demora -se quasi 
seis mezes na alternativa de encher e vssur, e 
que durante Uo longo tP.mpo B ca1m1, comquanto 
ame a huu1idude, vem a morrer: assim como a 
borboleta que, amando muito a luz, morre quei
maJa; a canoa muito resiste á humidade, mas 
~ emquanto a agua não cobre o olho ; logo que 
(ol!o~ fica debaixo da agua, não ha meio que lhll 
salve a vida; e sendo a enchente, cumpra not~r, 
logo depois do tempo da moagem, é a altura da 
canna de dous palmos, quando muito, e por 
conse~uinte log., no começo da enchente estão 
devorados todos os cannaviaes, e elle não tem que 
moer. Elles continuão a soffrer constantemP.nte 
todos estes revezes da fortuna n não se dtosacoro
çoão, entregão-se :tu trabalho, que é contrariado 
pE: la enchente, e assim vão passando sua vida, 
esperando um anno em que a enchente os não 
vexe, e persislind•• em plantar de novo os canna
viaes, conduzindo> a todo o custo sementes para 
a replanta de um ou outro que, sendo de alto, 
e~capãrão á voracidade das aguas. 

Portanto desde já fiquem certos os que con
cordà<J no projeeto que por parte desses pr,,prie
tarios de engenhos de S. Francisco !le reclamará 
tambem os mesm.);; favores, e a conceder -se 
áquelles, não se póde negat· tambem a estes . 

E jà que sou chPgado a este ponto, permitlão
me os nobres deputado!! que defeudem o projecto 
que en diga que o maior mal que lavra al!i é 
a imprevidencia1 a ociosidade. a falta de amor 
ao trabalho, e que P.sse mal que actualmente 
flagella continuar!\ a ftagellar aquellas pro~incias 
em tão jlrande escala emquaot.> não forem reme
diados. Tem si·io o descuido a maior cansa de 
tantos llagellos. Sabem os nobre>~ deputados que 
assignt\rão o projectll que ba uma especie de re· 
servatorio de agua de que se usa nos sertões, a 
que dão o nome de açudes, e preciso é confes'lar 
que elles podem concorrer para obviar de futuro 
cs mesmos males. 
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E:~tou convencido que os açudes são inferiores 

aos pnços batidos e fontes artezianas; porém 
sariio de muito proveito. comquantó sejiio lambem 
mui to mais caros que os outros. Não desconheço 
que ali i é tido u:n açude como meclida salvadora. 
e tambem que a assembléu provin«ial do C6ará 
destinou 1:000$ para aquelle que fizesse um açude, 
como ha 8l11 alguns, de pedra e cal ; mas so 
esta quantia so>rvio de incentivo, é o que não 
posso affirmar : parece·me que ella não despe_!
taria a vontade de fazer açudes, porque custao 
muito mais. e da maneira que elles são feitos 
em aberto, as aguas hão de ter alguma dimi
nuição, ainda que pequena, e estão sujeitas a 
podridõe11, sendo a diminuição o resultado da 
evaporação das aguas expostas ao calor do Súl. 
Assim mesmo, se elles fossem disse!Ilinados em 
todos as partes, se seus habitantes os tivessem 
em todos os lugares, qunndo niin f,>ssom salvos 
dessa calamidade no todo, ao menos da maior 
parte della. Estou que seriiio os males, com
parados com os actuaes , tal vez de nenhuma 
attenção. 

Mas, Sr. presidente, nó3 nos lembramos dos 
males quando os paJecemos: logo que elles 
passiio, não nos recordamos do passado: assim 
succedeu para est"s províncias; logo que volt~ll 
a estação regular, logo que as chuvas começárao 
a restituir ao antigo estado, se persuadirão que 
não era preciso mais prevenir o futuro, e EtUe a 
estação continuaria a auxilial-os com a sua re
gularidade e abundancia. 

Quatro annos ou mais se passárão na abun
dancia de que são capazes terrenos os mais 
ferteis ; dormirão t•>dos o somno da indífferença; 
nlio lhes passava pela imaginação que podião 
voltar ao tempo critico; e assim, sem que nada 
fiz~ssem que os garantisse da secca, eis que ella 
bate·lhes á porta; procuravão prevenir as funestas 
consequencias ou receios da secca ; mas já não é 
tempo, já é tarde, e por isso são quasi todos 
victimas, quando podião estar salvos della. E já 
que elles são indolentes a seus proprios males, 
procuremos remedial· os. 

Além dos açudes, que não considero mais pro· 
prios pela grande despeza, e !lOr estarem expustos 
ao calor do sol, outros se podem 11doptar com 
menos despeza, e antes que repita o que já disse 
a esse respeito, notarei que tambem foi menus 
justa a censura que o corpo legislativo devia 
curar de tão graves male11. Desconheço que o 
corpo legi11lativo possa tomar maior interesse do 
que o que tomou, habilitou o governo com o 
credito illimitado, para prover de presente '3 de 
futnro se occupa com o projecto ; e que mais se 
p•Jderia desejar' Eu não posso descobrir; se 
de~eja-se que passe o projecto sem que se estude 
a mataria, seria isso outra calamidade, porque 
produziria o empenho do tbesouro sem esperança 
algnma de melhoramento que assegare garantias 
para o futuro. 

Sendo o mal principal que cumpre debellar a 
falta da agua é claro que todo o empenho deve 
conve1~ir em estudar os meios que proporcionem 
aguas em abundancia a satisfazer ãs necessidad~s 
publicas. Ora, estes não podem ser outros senao 
os aconselhados pela faculJade hydroscopa ou 
arte de descobrir as fonLe::~ subtt~rrancas pelo 
exame occular do terreno ; por conseguinte a elles 
será de mister recorrer os engenheirus civis, e os 
que estadão hydraulica para decidir com suas 
observações e experiencias quaes os lug.1res ondll 
com vantagem se põde tentar a abertura dos poços 
artesiaoos, e nos outros onde convém os poços 
batidos. 

A arte qne em Franç>l um certo Parames 
exerceu, o qual andava de departamento em de
partamento em busca dos lugares onJe melhor lhe 
la, não é eou~a nova, nem um segredo tio recon
dito que ninguem possa, ajudado de observações 

circumspectas, chegar tambem a servir·se delle 
con1 ~lgum proveito : é provavel que este homem 
que J eu mostras de nã•l obrar como charlatão, 
fez muitas observações multiplicadaa, e deiJHs se 
servia com mais ou menos probabilidades de 
acertar pelo resultado do concurso simultaneo dos 
phenomeuos. Em geral os •pov ... s Slllvageus, e 
particularmente os que habitào as terras maill 
sri.Jas, são mui habllis em dP.scobrir fontes 
subterraneas, mediante a observação do terreno e 
das suas producções: Os dinamarquezes e norwe
guezes ha muito tempo que têm fama de mui 
sagazes em taes indagações. 

Em 17GS e 1769 as folhas francezas fizerão 
menção da faculdade que João Jacques Praugue 
tinha de descobrir as fontes subterraneas, e 
se dizia que ell~ descobria agua que era enterrada 
em qualquer vasilha, e dclle se contavào tantas 
cousas, que alguns tinhà•l es<a faculdade como 
sobre11atural, até que Mr. Jauberthon, medico de 
Paris, provou que essa faculdade na applicação 
de uma disposição particular é natural para ob
servar os diversos pbeaomenos da natureza. Esses 
meios são hoje conhecidos, e entre os diversos 
uns são a h umidade do terreno, onde a ve~etação 
é mai:; viçosa, onde nas.:em certas arvores que 
gostão da humidades, e outras experiencias ; e é 
ionegavel que muito aux.ilião a tentativa da 
abertura dos poços artesianos. 

Contra elles têm prevalecido alguns prejulzos : 
primeiro, de sua . grande importancia ou custo : 
segundo, de sua incerteza oo resultado. A scien
·cia-arte da abertura dos poços artesianos, ou furos 
verticaas para o inferior da terra por meio de 
sondas, ou verrumas de tres até oito pollegadas de 
diametro, pelos quaes as fontes subterraneas sobem 
até a superficie da terra, haspassando mais ou 
menos altura, sempre foi reconhecido nas éras as 
mais remotas como medida nocessaria contra a 
se~ca, e meio a·lmiravelmente empregado na fer
tilisaçüo de terrenos aridos, mudando-o a penuria 
pela abundancia, e delle o pacbá Mehemet-Aii 
com feliz successo se servio nos poços artesianos 
que mandou abrir em certas estações da estrada 
do deserto, que conduz Jo Cairo para Suez, e teve 
a tantativa tão bons resultados em todos os poços 
que elle manduu abrir que já põde-se atravessar 
o dito deserto sem necessidade de conduzir com
sigo agua em odres sobre camellos com receio de 
morrer. Portanto está reconhecido que a abertura 
dos poços artesianos produz os fins q11e todos 
deseJão, de a.udar a sort~ das provincias sujeitas 
á secca. 

Mas, Sr. presidente, argumenta·se contra a 
abertura do11 poços artesianos, porque são de 
grande importancia. E11 tambem antes de lêr a 
weu1oril\ que a respeito delles escreveu o barão 
de Eschowege, coronel de engenheiros, persua
dia· me que erão muito dispendiosos ; mas sahl 
desse tongano quando li o calculo que elle apre
senta das despezas com a abertura dos taes poços 
artesianos feita na França. Alli calculâo os em
prezarias a despeza até 150 pés em 180$ a 450/J ; 
de 150 até 300 pé,:, em 270$ a 64811 ; de 300 a 
450 pés, em 3966 a 8708 ; de 450 a 600 pés, em 
64.88 a l:OSOS ; de 600 a 750 pés, em BlOS a 
1:440$000. 

Ora, comquanto para termos esse valor na 
moeda de França seja preciso mais do dupla 
sobre igual valor da nossa, aegundo o agio da 
moeda, ninguem dirá que assim mesmo sendo 
ella no quadruplo, e mesmo na decima parte 
mais, seja de grande cust.> ; pelo contrario, é 
mui modico, e mais ~ommodo se tornará, se 
apezar de suspender-se alguns contos de réis, 
se conseguir o encontro de lençóes de agua em 
tanta quantidade como na cidade de Perpignam, 
onde um poço arteziano de 145 pés de profun
didade, furando nma fonte notavel de agna, 
repuxa 74. pés IJobre o nível da auper.flcie do 
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terreno, e dá em 2-! horas 6,620 pipas porttl· 
guezas. Em todas as partes da Europa ha em 
abundaocia esses poços arttJzianos, e nenhuma 
aberturl4, parece-me, foi ma.llograda ; em todas 
as villas de Allemanha são tão vulgares, que 

·não se encontra villa ~em elles ; só em Vienna 
d'Austria se contão 48 poços artezianos; o que 
tudo revela a certeza, a efficacia desse meio 
como remedio, e não é a dP.speza tão graude, 
autes é bem ridícula. Quanto aQS apparelhos e 
instrumElntos necessarios, são elle; tão variados, 
e· podem ser necessariotl !!pparelhos inventados, 
segundo a posição e qualidade do terreno, que 
eu não posso avaliar a quanto orce, nem a dita 
memoria a respeiLo diz mais que nr..) convém 
comprar-se grandes e cowplicados apparelhos. 
Portanto, quanto à primeira objecçiio, ella não 
:mbsiste. 

Quanto á segunda, a incerteza está tambam 
destruída, e basta lembrarmos que, em todos os 
lug.tres a abertura dos poçns artezlanos ha de 
trazer agua ao nivel da terra com mais ou 
menos dtfficuldada, com mais ou menos profun· 
didade e despeza, conseguiremos se empregarmos 
prudencia, resignação e os meios proprio.s, des· 
truir os prejuízos arraigados entre nós, como o 
forão ultimamente em p.,rtugal ; portaoto não ê 
possivt~l que em todos os outr<JS paizes as ten· 
tativas sejão acompanhalias de felicidades, e 
para tJÓS de infortunios. Nem nos sirva de 
t~xemplo as tentativas mallogradas em Pcrúatn
buco e mesmo em Lisboa: é preciso recnnbe· 
cermos que todo o trabalho que é feito por 
curiosos, charlatães, por quem é ho.spade na 
materia, nunca ha de ser corôado de felizes 
resultados ; serão sempre mallogrados ; mas se 
es;es trabalhos fórem feitos por pes~oas enten
tHdas, o resultado será. inf~Uivel. 

Portugal, Sr. presidente, so.ntia o despraz~r 
de mallograrem-se suas tentativas; c-.as logo que 
o barão de Eachwege demonsLrou que era pre· 
ciso que viessem operarios da Allemanha, e 
dire.:tores amestrados nessa trabalho, e os ap· 
parelho~ necessarios e proprioR para serem oc
cupados, sendo os directort;:; m~slres habeis na 
mecanica, e que inventasse P"r si âquelles ql!e 
fossem preci!lc$, segundo 11o localidaJ~, S. M. 
el-rei D. Fernando, querendll ser o primeiro a 
dar o ext!mplo de qne não enlo os defetLO!i senão 
Jos agentes encarregadol! dos poçlls artezianos, 
mandou vir da Allemanba Oli op•lrarios e di· 
rectore>', que, trabalhaudo, mt~stré.rilo essa ver
datie, e hoje deve Purtugal 11. 8. l\1. el· rei D. 
Fernando e ao dito bardo o poço arteziano no 
largo de S. Paulo, e boje ba mais outro:~ poços. 
Portanto, Sr. presidente, cada vez reforço mtnbl.l 
convicção de que são estes os meio.; t~ffi.cazes a. 
assegurar a sorte e destin" das províncias do 
norte. Mande, portanto, o g'lveruo examinar os 
terrenos por engenheiros nossos os mais babeis, 
e tambem venhâo da Allemanha esses operarios 
e trabalhadores e os apparelhos necessarios, e 
assim consiguir.,mos o que desejamos. 

Resta-ms observar que a. canalisação lembrada 
pelo nobre deputado do Cearà .; sem duvida •tuanto 
á certeza dos fins que elle tem em vistas me· 
lhorar : mas é preciso meditar e reftectir que 
talvez na actualid<~de, senão sempre, se torne 
impoesivel pelas grandes sommas qu'l se hão de 
despender. Ajuh;o q_ue não baveré. dinheiro que 
chegue pari\ tanto ; e se formo esse j11izo é 
porque a experíencía me tem convencido da 
fallibilidade das despezas calculadas. Em Sergipe 
nutorisou a assemb\éa a limpeza do rio Joparatuba, 
e consignou para isso 24:000S: note a catl\ara que 
não só se tem despendido E-sses 24:000S, como 

·mais ainda 24:600S, e a obra não està con· 
cluida. 

Ora. se'isso succede com a limpeza de um rio, 
,eWo leito não estava em todas as partes obstruido, 

e apenas em grandes partes cheio de aningns 
annosas, cujas raizes se entrelação e se re
produzem C•Jm faciU..laclo, sa além disso e do 
entupimento de madeiras e capins, que a especia 
de junco cobrião ll leito tornandll-o tão solido, que 
sa podia passar sobre nlle, a limpeza. não tom 
passado de U<lla le)(Ua e pouca cousa mais, 
quanto não seria preciso para cana!isação do rio 
doJ S. Frao~is~o portü <ie sua nascença c<lm giro 
pelas provmc1as fiagellada.s, atravessando ;uai~ 
de 400 leguas de curso '1 Não me é dado de 
tnomento avaliar ; porque não sPi pr.:lceder sem 
certas info~mações a um juizo a respeito; mas 
occorre-me lembrar que ainda assim tudo is;o não 
apresenta toda. a difliculdade : é preciso incluir 
no calculo a. hypothe~e muito possível de encontrar 
rochectos que tenbào de ser abertos para dar 
passagem ao rio : aqui perde-se todo o c>'lculo 
humano; portanto, Sr. prosidente, não é possivel 
que se abrace de lórma alguma a idéa da cana
lisação : o paiz não póde com tal despeza : e se 
<]uem não póie fazer obras pomposas deve fazer 
as necessarias, e até com algum sacrificio, ·não 
é pari\ desprezl\r-se a abertura dos poços ar· 
tezianos, e mP.smo em nlguns lugares os poços 
batilios ; portanto, eu conclllo a respeito da 
eanalisação as minhas refi.ex.ões. 

Pronuncia-se contra a creação de uma província, 
proposta pelo nobre deputado do Ceará, pelo 
definhamento das rendas publicas, e não ser essa 
o remedio a obviar á repetição da sêcca; faz 
on tras reflexões, com as 4uaes erão O!leradlls de 
d~spezas os cofres pl\blicos. CJnclu~ dhendo que 
vai mand>H :i. m~sa uma em~nda no sentido de 
que se dê ao governo a autorisação para mandar 
vir o,; operarios e directores dos poços artezianos 
da Allemai1ha, e despeuder as quantias preci8as, 
não ex..:t~<leudo em tudo a da sua emenda, que 
retiraria. 

« E' lido e apoiado o seguinte, que é approvado 
sem debate : 

« Requeiro qne se relllettl!- o_ projecto com as 
emendas á segunda commBsao do orçamento~ 
para que, ouvindo os Srs. deputados das províncias 
fl.ag<Jlladas pela se·,ca., proponha em novo projecto 
ou as emendus qud mais conveniente lhe pareção 
para dar remedio no presente e no futuro. 

« Camara dos deputados, em 27 de Julho de 
18t6.-Souza Mal'titu. » 

« Ao raquerímento uccrescente·se:-entondendo
s~ a commissão com o governo para apresentar 
uma oed1da que seja profi.cua • - Dr. França 
Leite. » 

.El.IB:NI>AS DO SENADO AO 1'1\0Jii:CTO DE LEI D& 
li:LEIÇÕES 

Entrão em discussão as seguintes emendas, uma 
por uma: 

« Nv art. Lo E n lugar das palavras -- do anno 
de 18!6-diga-se-do anno que primeiro se seguir 
á promulgação desta lei. 

« O art. 35 substitua-se pelo seguinto:-Para 
este conselho pôde qualquer cidadão recorrer da 
juu~a de qualificação, tendtl prec~dido reclamação 
desatt<~ndida por ella sobre o objecto do recurso 
nos se~uioles (:asos : 

« 1.• Inscripçii.o indevida na lista dos votantes. 
a 2.o Omissão na mesma lista. 
a S. o Exclusão dos inscriptos na qualificação do 

anno anterior. 
o: Depois do art. 37 escreva-se o seguir.te artigo 

additivo, que será &l.-Das decisões deste ctlnselho 
poder-se-lia recorrer para a relação do districto, a 
qual decidirá promptamente o recurso, segundo 
a formula estabelecida nos arts. 32 e 33 do regu
lamento das relações, com prcferencia a CIURiquer 
outro serviço, sem formalidade de juizo, examí· 
nando as reclamações não attendidu e os docn· 
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meotos que a~ acompanhárão, sem admittir 
novos, nem allegações . s~ a relação julgar 
atteudivel o recurso, mandará reparar a injust1ça, 
procedendo-se em couformiuade do disposta no 
artigo antecedeute, e · imporá aos meoubros do 
conselh,, a multa do art. 125 ~ 1• n. 3•. O recurso 
será apresenLado na r elação dentro do prazo 
marcado par' as appellllçÕP. s crimes, e não terá 
e1fdto suspen;; ivo. 

« O art. 79 substit~;a · SG pelo seguinte : -Tendo 
de nom ear-se lllgurn senadur por morte ou aug
mcnt.l de numero, se procedt•rá a nova eleição 
ile eleitores de parochia tU1 dia designado pelo 
presidente da respectiva pro'\'incia, o qual tambem 
marcar!!. o dia em qne se hão da reunir os 
collegios eleitoraes, coD'postos dos eleitores &ntão 
n11meados. 

» No art. 120 supprima·se a palavra- sena
dorel!. 

<< Altere-se a numeração do art. 38 em diante, 
começando por este, que passa a sei' 89. 

« l?tlÇO do senado, em 13 de Julho de 1846.
Luiz José de Oliveira, vice-presidente. -José 
Mm•tiniano de Alencar, to sscretario.- José da 
Silva Ma{ra, 2• secretario. » 

A primeira e segunda emenda são approvadas 
sem debate-

Entra em discussão a terceira emenda. 
O Sr-. Rcbouça.:t :-Senhores, eu tenho 

votado contra as emendas até aqui approvadas; 
hei de 'Votar contra tod:1s as que ainda não forão 
npresentadas; e cumprirei o meu dever de de
putado nesta parte votando geralmente contra o 
projecto e todas emt<nd'ls em respeito á constituição 
do imperio e ao bem do Brazil, de que ella é 
garante. 

Este artigo additivo importa uma disposição 
que vem augmentar mais a preexistente confusão 
dos poderes politicos entre nós; elle respeita a 
parta complllmentar do processo de qualificação 
para as funcçõ Js eleitoraes; e, t rydavia, vem a 
ser commettitla a um dos ramos do pode1· judi· 
ciario por via do recurso em fórma ordinaria, 
como se fosse de alguma sent~nça proferiria 
entre partes por juízes de primeira instancia : 
tanto q11e, rata lhe não f<iltar cousa alguma e 
ficar livre de toda a duvida, refere-se aos arts. 
32 e 33 do regulamento das relaçõ~s I 

A' vista da nossa lei fundamental, das normas 
recebidas, e de qne nos dá exemplos o mundo 
civilisado e cultor do sy,;t~ma de governo rtpre
sontativo, parece que não poderá haver causa 
mais an•>mala do que semelhante invenção 011 
descoberta. 

Se tivesse passado em lei que as autoridades 
ad•ninistrativas poderião ser elegíveis com ex· 
clusão das juuiciarias, dir·Se·hla que er:"& necassario 
recorrer d11 junta de qualificação a uma outra 
autoridade que elegível não fosse ; e então 
ha'\'eria um pretexto para chegar-se em conse~ 
qu~ncia a este absurdo, se é possível havêl-o 
nisso. Mas considerão·se as autoridades admi· 
nistrativa~ e as jndiciarias elegíveis como d'antes: 
por que razão porém serão estas incumbidas C•lm 
exclusão daquellas de executar uma parte tão 
esseucial dos decretos do governo supremo p<~ra 
o procedimento das eleições ? Sendo as autori
dades administrativas os primeiros guardas e 
observadores das leis nesta parte, por que razão 
se. d~niarie de lias esse recurso para coro prefe · 
rencil\ ser conteridos a trlbunaes de justiça 'l 

Dir-ae-ba : -porque as autorida les adminls· 
tra:ivaa aão partes nas eleiçÕil>, sã·l pretendentes, 
lnterl!tlào por auas candidaturas. E ' o mesmo 
fllltt acooL6Cfl A mais ~Xttln&Rmente a respeito 
\lu11 m~<Jtll•tradoa, p0111 que tambem os magistrados 
I:I>IILinu•., a aer ele~tiveis aem restricção alguma. 

Se por ventllra prt!pondera o Inconveniente de 
acr o admlnietrador da província elegivel, para 

que se evite conftJ rir-lhe .essa attribuição, como 
não reconhecei o al ém da an.Jmalia de jurisdicção, 
m:ll:l fXtenso e nlats grave em tautos membros 
do poder judiciario ? 1 ••• Porque se não reconhe
ceria desviando daquelle mal, que se cahiria em 
outr <l maito maior e mais int~nso attribuiudo 
semelhante attribni'iiil) a um tribun!ll judicial, 
~ollllCt ! vacnent •l compostn de muitos membroR, 
.:ada um delles singularmente elegivol. e trn 
gr.q ndP. parte pret t>ll d'lntP.s :1 candidatura 'l I • •• 

Póde se dizer, cc.mo em 'verdade reconheço, que 
m•>gistrndo~ h a intP. irament•' estranhos ás lidas 
e intrigas eleitoraes. Mas isso mesmo é qnanto 
ás suas proprias pessoas, porque, quanto aos 
s eus collegas, naturalmente se prestao, ainda na 
melhor boa fé e innoceucia do que custa, e se 
faz por seus companheiros para triumpharem em 
suas candidaturas. Uma vez pois que haja magis
trados nretendentes os mais estranllos às eleições , 
e men .:> ao facto de suas intrigas, não serão 
os menus prestimosos no intento dos seus com
panheiros, e levados por elles. 

Assim toda a razão de incompatibilidade nas 
autoridadM administrativa~ resolve por indubita
vel maioria contra semelhant~:~ artigo additivo, 
tão anomalo, insolito e repugnante a t•Jdo o sy"
tema ele itoral , como isto:-um recurso aos tri
buaaes das relações, interpC'st•) das juntas de 
qualificação do~ cidadãos que hão de votar e ser 
votados nas eleições primarias, prescrevendo-se
lhes muito positivamente que a seu processo e 
julgamento serão conforme o das appellações do 
foro judicial conten'!ioso na expressa referencia 
que se faz aos arts. 3"3 e 33 do regulamento das 
mesmas relações. 

Não é todavia de estranhar muito isso ; antes 
p1rece que está no espírito de~se artigo do pro
jacto de lei em que se estabelt>ce que pela facto 
de ser dissolvida a camara dos deputados consi
dera· s~ finda a l~gislaturll, são cassados os poderes 
dos respectivos eleitores, e procede-se a nova elei
ção desde as prima:-ias 1 ••• 
. Faltou-lhe por coh.erencia dizer que o mesmo 
teria lugar quando l\lgum deputado deixasse vago 
o seu lugar, como o senado cuidâra de o exigir 
par,, si sempre que ~e tenha de supprir a falta de 
algum seaador. Ab, quão tnal se cuid'a de 
cumprir a cotlstituição e da b~tn dos povoa I 1 ••• 

De modo q!le a na.;iio dca in~.eiramente desti
tuida da sua representnçã•l constitucional por 
eii'o~ltu de uma provid·;ncia do poder moderador 
quando lh'a exige tt sslvação do estado I Para se 
reconhectlr o~ maior gráQ de evidencia o con
trario disso, basta not·lr que na constituição 
està consagr.1do por b.1se que os representantes 
da nação brazileira alo o iroper"dor e a assembléa 
geral, e que esta se compõe da11 camaras dos 
deputados e senadores: que, além de que ã 
assembléa cumpre velar na constituição e promover 
o bem da nação, têm attribuições tae~ que, 
exigem a perpetuidade de sua existencia de con
formidade com o outl'o e primeiro representante 
da nação, algumas vezes se :n o seu concurso e quasi 
s empre sem dt! oenc!e"cia do do poder executivo. 
Mesm•J como p0der moderado-r o primeiro repre
sentante da naçã.J devendo velar incessantemente 
sobre a man11tenção, indepen.iencia, equilíbrio 
e harmonia dos mais poJeres políticos (pois 
que na divisão e harmonia dos poderes políticos 
consiste o principio conservad9r dos direitos dos 
cid:ldãos a o m'liS seguro meio de fazer effectlvas 
as garantias constitucionaes) não lbe é compatível 
idéiA alguma qua induza ao contrario disso., 
C·1mo pois do exercicio de uma das primeiras e 
mais augiHtas tuncções do primeiro representante 
da na.;ão, do poder moderador, velando sobre a 
manutenção da indepenJencia, equilibrio e har
monia dos mais podt)res políticos, se ha de 
dizer e legislar que se segue ficar destituída a 
nação de umà. p1ute da assembléa nacional e 
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interrompida esta em sua constitucional existen
cia? Como de seguir-~e a dissolução da camara 
du,; deputudol' ptlo pcder mvderad•·r a con
vocação immedíuta de t·utra que a substitua! 11 
C0m7. pretender · se ao contrario que em v~z 
de se convucar outra ramara pnra substituir 
á dissolviua, ni'io ~ó dar-se esta pnr extincta, 
senão extincta até á raiz, havendo-se por fin.la 
a legislRtura e prevalecendo o poder executivo na 
couvocação de nova ossembléa ordiuaria tal como 
se se estivesse no dia 3 de Junho da legislahua 
actual? ... O ode a devi ri 'I obsnvancill do artigo 
da constituição que dogmaticamente estab~l.,ce 
que cada uma legislatura durara quatro &nnos 'l 
Por ventura manutenir, equilibrar. barmonisar. 
será destituir, interromper. extin~uir? Nem 
sequer a constituiçã<l dá o menor pretexto para isso 
quando usa t.xpressamente da palavra-substituir 
-e não da de-~ucceder. 

PortRnto, constitucionalmente a c•1mara dissol
vida só fica privada ue reunir e dellberar. Mas 
sens membros não deixiio de existir s<-não depois 
que p1.1ra a camara sub~tiluiute deixão de ser 
reeleitos : e o corpo eleitoral sómente póde cessar 
de existir fiudando os quatro annos da legislatura 
pertencente. 

Realmente como se quer, e passára neste prv· 
jacto de lei, não havera outro poder senão o 
executivo, aquelle a cujo respeito a constituição 
aliás põe todes as cautelas, !Jrevenindo os 
desastrosos excessos que dos ministros são de 
esperar quando rompão as barreirrs que são
lhes prescriptas, como é sempre sua tendencia 
natural. 

Dissolvida pois a camara dos Sr::;. deputados, 
quer-se que tique ao mesmo tempo ex:tincta, e 
txtincta com ella a actual legi~liltura até a raiz; 
pois que, exlincto tambem fica o corpo eleitoral 
respectivo. Que ficão sendo ss attribuições dos 
representantes ua naçãn?... Que efficacia poderá 
ter a inviolabilidade individual delles por suas 
opiniões, como a constituição prescreve 'l Quem 
~;xercerá as attribuições da assr,mbléa geral, dadas 
as bypotbeses que a constituição de necessidade 
previne e que de sua natureza sómente a mesma 
assembléa constitucionalmente deve e póde exer
cer t ! ... Nos paizes que não têm constituições tão 
completas e perfeilas como a nossa, prevenindo 
todlls a~ hypotheses de salvação do estado na 
div1são e harmonia dos poderes políticos, jámais 
dada alguma dellas, se entendêra por extinctos 
e cassados desde a rRiz do,; podtres <.los repre
sentantes da nação por que a camara respectiva 
tivesse sido dissolvidll. Exemplo:~ da In~~:laterra 
na mudança de dynastia eu1 1688; na França, 
entre a primeira e segunda restauração. Occor· 
rêrão e cooperárão no seu caracter político os 
representantes da nação ; o que não farião se 
absl)lutamente I'Xtinctos e cassados fossem StUS 
poderes desde a raiz. Os honrados membros que 
dão signaes de 11pprovar o projecto com as emen
das do senado, e principalmente os da doutrina 
ulilitaria, hão de ter lido em Capefigue que, 
duvidandv lord Stward da legitimidade dos po
deres de Benjamim Constant e Laffayete por 
faz6rem parte de uma camara convocad;J por 
Napoleão nos 100 dias 1 ••• Laffayete estranhott·lhe 
que um inglez duvidasse de que a legitimidade 
dos poderes partis"e do poder que convocãra e 
não do povo que elegêra I E o ingltz o reco
nheceu, passando a duvidar sómente do facto 
de ser a eleição do povo, no que todavia não 
insistira. 

Entre nós quem pretenderia que f.:~saem legí
timos. os representa~tes convocados pelo poder 
r,xP.cuttvo, quando ahás o devessem ter sido pelo 
poder moderador e eleitos por outros eleitores 
que não os da propria legislatura ? 1 

Dtsgraçadamente nós em circumstancias seme
lh .. ntes não poderíamos argumentar com o fllcto 

da legitimidade da eleição do povo; quanto mais 
com a autoridade que tivesse convocado. 

Tetn()S pois a constituição cssenci,llmenre an
nullada por uma llli denominada regulamentar. A 
lei fundamental do imperio ficará inteiramente 
subvertida em sua essencialida<ie. Entretanto que 
se niio curou, como cumpria, do meio pratico dás 
eleições, deixandc-se-nns ticBrem todos estes obsta
cu\ .> s, que hu muito são desí11nados com letras de 
sangue e que vão constituindo a desgraça inteira 
do paiz 'li 

A constitui~ão diz que do mesmo modo por 
que se elegerem os deputados, assim se Plll
gerá~ os senauores. ~ constituição diz que a;; 
eleiçoP.s que consecutivamente se fizessem dos 
senadores serão do mesmo modo feitas que as 
primeiras. 

Ora, as primeiras eleições de senadores forão 
feitas pelos mesmos eleitores dos deputados. 
Como dev~ráõ ser por outros eleitores que não 
os dos deputados as que de ora em díaute se 
fizerem sem contravir manifestamet•le a cousli· 
tuição? 

De principio, seguindo a intelligencia genuína 
da corJstituiçiio, aómP.nte se du\'idou se se faria 
a eleição pelos eleitores da legislatura nctual ou 
da legislatura apenas convoca-ia; ~ssa duvida foi 
coherentemente resolvida. Que razão de publico 
interesse se poderá dar agora para que uma eleição 
desde a raiz se faça para a list~t triplice de cada 
um senador? 

Não basta o facto ominoso das enviaturas às 
prov1ncias de administradores commissarius para 
fazerem membros da representação nacional, pur 
mais que os eleitores se lhes tenhão mostrado 
mais ou menos doceis, segundo 11 dependencia 
em que vão vivendo os povos .•• • Como dar-se 
por neeessario que isso se franquêe lilteralmente 
por uma determinação evidentemente inconsti
tucional? Parece até fazer-se luxo em annulla: 
todos os principias fundamentaes do nosso governo 
representativo e elevar o povo do .Brazil ao ex
tremo do desespero. 

Por todas as expostas razões, as que mais 
se envolvem nos motivos expandidos e delles se 
deprehendem, voto contra o projecto e contra 
todas as emendas. 

o Sr. Ju.nquolra: -Sr. presidente, o 
nobre deputado que começou por at!lcar o artigo 
em discussão, tratando delle especialmente, pro· 
curott mostrar que o artigo que dá ás relações 
dos districtos a attribuição de conhecer por meio 
de recurso da flllta de justiça que tivesse havido 
na qualificação para o corpo eleitoral não devia 
passar, porque uào enio as relações os tribunaes 
competentP.s para conhecer de semelhante re· 
curso; disse que a razão que havia para que 
o recurso não fosse dado aos presidentes de 
província subsistia igualmente a respeit•J das re
lações. 

Eu faço parte de uma relação, e com a fran. 
queza com GUe costumo fallar sempre nesta casa, 
direi . que quando se tratou de f<~rmular um 
projecto na camara dos Srs. deputados, de todas 
as idéas que farão apresentadas a respeito dest., 
r<!curso , entendi que o tribunal mais alheio 
er.tre nós á política siio as r&lações dos districtos. 
Mas di~ae o nobre deputado :-Existe entre ellas 
um ou outro desembargador que dt~~eja a política, 
e não hão de proceder com imparcialidade.
Olhando para quaesquer outras autoridades, para 
quaesquer outros tribunaes, n4o vejo nenhum 
que possa cot•heeer desses recursos com mais 
imparcilllidade senão as relações. A relação é 
um tribunal permanente ; e o que ha de fazer o 
governo se quizH que os desembargadores jul
gnem inteiramente os recursos contra rios á lei? E' 
uma força muito grande que ha em quem está 
acostúmado a j11lgar por documentos. As rela-
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ções não se compoem de candidatos, e muito mais 
difficil será daqui em diant·1; na Bahia ha muito 
poucos. 

Ux SR. DEPUTAO.> :-A priucipiilr pelo nobre 
deputado. 

O SR. JuNQUI!:IRA. :-Eu estou na minoria, eu 
sou um destes poucos : não sou deputado de lista 
do governo, não precisei da influencia do go
verno para ser dt>pUtlido, e não tive a menor 
influencia, ainda a mais indirecta, para que se 
lançasse mão de meios tortu ) SOS para vencer a 
minha eleição, nem para tal são capazes de con
correr os meus collegas. 

S& pois os presidentes de província não são 
as pessoas mais h11bilitad1s para conhecer do 
recurso, que ditliculdade ha em que se entregue 
ás relaçõe:~ d.:.s districtos o conhecimento desta 
qualificação 'l Eu já digo que os meus compa
uhdrus hão de se dar por muito mal a(Juinhoados 
com esta disposição ; elles de certo uão querem 
metter-se na política, nem quererãv envolver
se em um negocio que vai dar trabalhos e in
trigas. 

:Se querem um tribunal que seja alheio qua11b 
ser possa ás eleições, um tribunal acostumado a 
olhar para a lei, para os factos, para os docu
mentos, o que constitue um habit•J, não sendo a 
maioria dos membros candidatos, devemos e$CO· 
lher as relações dos districtos. 

Notem os nobres deputados, na relação de 
Pernambuco, quaes 0 3 desembargadores que se 
apresentão como candidatos? Na relaçãn do Ma
rllnhão e do Rio de Janeiro, quantos sã.> os que 
se aprescntão cnmo candidatos 'l Ha uma pequena 
parte, e na Bahia igualmente: por consequenc1a 
a maioria de desembll.rga•lores não se compõe de 
candiJatns; e havião e!les, para cont<lrnplar um 
cullega, fazer uma qualificação coc:traria à prova, 
ellos que são respJnsaveis por seus julgamentos: 
ainda que haja desejo de servir a uma outra 
potencia eleitoral em um ou outro ponto, os 
documeutos as partes os apresentão, e a im
preusa d iscutiria ; e como so ha de qualificar 
a quem não póde ser qualificado? P.>is que eu 
estou persuadid() que para taes decisões as re
laçõe:~ não se decidirião senão por prova; de 
documento. 

Neste sentido, não mostrando o nobre deputado, 
como não mostrou, na sua argumentação qual 
era a corporllção ou entidade que, begundo o seu 
modo de entender, era a mais conveniente para 
C\lnhecer do recurso, eu irei por ora approvando 
a emenda do s.~nado para termos uma lei de 
~l~ições, embor.a para o futuro se modifique esta 
1dea ; apenas d1sse o nobre deputad•> que ili vo
t,udo contra tu .to ; mas para dizer isto sahio do 
artigo em discussão, e foi procurar o argum~nto 
da constituição, dizendo qutl estava inteiramente 
postergada . aniquillad" com e~te project•>s de lei. 
Eu prestei toda a attençiio ao seu discurso, e 
confesso que não pude achar onde a constituição 
tinha sido apunhalada, tinha sido ferida de morte, 
porque fallou que a naçã·1 não é corpo eleitoral, 
e disse que, dissolvida a camara, appella-se para 
os eleitores; mas não é isto o que dizem os pu
blicistas, nem o que acontece entre as nações 
que Um Fystema representativo. ~em de outra 
na~tnP.ira podia o imperante dissolver a camara ; 
se dependesse do corpo eleitoral, podill dar-se 
que tnKndasse o~ mesmos representantes. E' pre
ciso quo a nação em ma11sl\ trate de faz.:r o 
processo para se formar a nova camara conforme 
o voto da nação. 

Fallou igualmente sobre o modo de fazer-se 
senadores: é outro artigo ; mas como fallou, 
tambem responderei. 

O Sa. PBESIDENTB::-Não está em discussão. 
O Sa. Jo:NQUJU&A.:-Eu bem sei. 

O SR. PaESIDE!-ITE:-0 Sr. deputado faltou de 
passagem, 

O Sn. Ju~Qoeuu. :-E'.l hmbum faltarei de 
oassagem: não fico preso por isso. 

O Sa. Ps.k:,IOt:NT~: -Qu 10do chegar ao art. 78 
poderá falia r. 

O Sa. Jo~QOEIRA.: -Mas porque deixou fallar o 
Sr. deputa.Jo "! 

O Sa. PaESIDENl'E:-Foi por poucv tempo. 
O Sa. JuNQUEIRA.:-Eu lambem fallarei por 

pouco tempo . .V. Ex.. sabe que eu não sou mas
sador. (Risadas.) 

e nobre deputado disse que não era só nnti
cons.titucional, mas inconveniente : an ti-constitu
cional, porque a constituição diz que os senadores 
Sbrà•l feitos ~ela mesma maneiu ; mas faz-se 
pela mesma. maneira? Eu nã.o di~o que seja o 
mais conveniente ; eu votaria contra o artigo, se 
fosse possível, porque assentava que os mesmos 
eleitores erão bastantes, mas o senado quer esta 
prerogativa, e não V~'i'-• qne seja contra a consti
tuição, porque diz que é pela mesma maneira, e 
diz pelos mesmos eleitores, e tanto não diz, que 
o act'> addicional exprime-se -pelos mesmos 
eleitores,-o que . mostra que uma co usa não é a 
outra. 

Quanto ao inconveniente, não ha mzão tambem 
para ir V·>tando contra tudo : não vejo esta des
truição que s~ja nece@sario fttzer no projecto. E' 
um pouco mats. de incom..aodo para a nação. Na 
verdade en não desejaria que fi.zessemos eleições 
muito amiuda.las, mas este a a tigo pó de depois 
ser objecto de resolução especial; e deixaremos 
de dar á nação uma lei de eleiçõas por que ella 
esperava, e que nós ent muito boa fé aqui fur· 
mulámos 'l Acho que não é poss ivel agora recuar, 
deixando de approvar esta lei, porque creio qua 
ha •!e sanar muit·IS fraudes tanto qtinnto é pos· 
sivel entre nós, porque veja V. Ex. que o 
inconveniente do decreto de i de Maio era, como 
sabe, os dalegados de policia e os j11izes de paz, 
que erão sernpra aquelles que o governo deseJava 
para vencer : agora pelo projecto ao menos vença 
quem tem força paN vencer. Eu nunca colhi 
proveito desse decreto, ou antes do abuso que 
delle se fazia, ant~:os desproveito, porque eu fui 
deputado em 1813, e no emtanto não vim polque 
appareceráo llctas do sertão com mais aleitores 
do que havia na província. Nilo colhi vantagem 
nenhuma desse decreto; tl se fosse o numero de 
eleitore!i de cada freguezia fixiido anteriormente, 
eu tinha sido deputado em 18!3. O projecto fuz 
pois este bem. 

Concluo dizendo que os meus collegas não 
terã.> vantagem nenhuma em serem qualificadores, 
antes perdem: mas fallando com toda a ingenuidade, 
e sem suspeita alguma, não é possível achar 
corporação a respeito deste negocio com mais 
independencia, com mais justiça; não a encontro ; 
é mais um trabalho qu~ se dá ás relações, é mais 
um iaconveoient<l que vão ter em. lutar talvez 
contra o poder, porque se o poder conlinúa a fazer 
deputados ..•. Eu clame,i nesta casa mnitas vezes 
que se não devia impôr ás provinci11s os seus 
representantes: deixe o povo eleger. Ma!i diz-se 
que é preciso uma intluencia benefica: sim, senhor, 
o presidentd qua C•>ntnnha os partidos cada um 
nos seus limites para que não fação excessos, m.1s 
deixemos os partidos disputar. s~nhores. entre a 
diffi~uldade de darmos ao governo tudo, ou a de 
soffrer os inconvenientes que ha sempre, princi
palmente em uma nação nova, em um systema 
como o nosso, eu não hesito de preferir o voto da 
nação a respeito de seus reprt'seotant~s. Na 
Inglaterra e nos Estados-Unidos parece que se 
perde tudo qu!!ndo ha uma eleição; entretanto 
tudo depois entra em seus eixos, e entre as diffe
rentes f6rmas de g·,verno, antes os inçonven~en\es 
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do systema de ele~~r do quo quietum ser_vit~u.m
somno de morte. Lembra-me de um lOdlVldiJ:O 
que pas!:nndo pela lnglnterra no tempo de elei
ções disse a um velho que alli estava, vendo 

. Para mostrar que não é por motivo algum menos 
JUsto, senão por plena convicçãu que eu me oppo
nho á em.!nda, eu apresentarei os meus discursus 
do anno passado para a camara convencer-se de 
que não é opinião nova minha, e que pelo 
coutrario ~Ulendas semelhantes forão por mim 
rejeitadas. 

o pah naquella confusão:- Oh! a Inghterr•l está 
em revolucão;- ao que o vel~o respo!1d.eu; -
Eu tenho 80 annos, e desde memno contmus tsto 
assim ; não tenho susto.- Entre nós ba de acon· 
tecer o mesmo: caminhamos mal, por faHa de 
dírt-eção ; quem estava de cima dirigia mal, e o 
povo caminhou mal; porque o govemo manda_va 
ordem para que se nào votasse em fulano_ e s1m 
em sicrano ; mas fulano merece ma1s estrma, e 
ficava immediamente falseado o systema repre
sentativo. Vêde, senhores, o que acaba de acon
tecer em Portugal, e tira! as conclusões. 

Tambem farei uma outra declaraçã'l. Não sei 
que gráo de interesse o governo toma nesta 
questão: eu não a considero como obje~to de Cl.n· 

· fiança; é matP.ria de doutrina, e eu a discuto 
conforme as minhas convic~ões: aqui não el'ltra 
sentimento nenhum de confiança ou desconfiança 
em relação ao governo ; é questão de doutrina, 
como tal a considero, e como tal tomo parte na 
discussão. 

Senhores, esta lei não digo que é perfeita, mas 
sans. oa principaes inconvenientes ; e como o 
Brazil espera por este projecto, e conta com elle, 
como poderei deixar de lhe dar meu voto ? O 
senado entendeu que este artigo era conveAiente ; 
ora, eu já digo que apezllr da arguQlentação do 
nobre deputado, não mostrou qual a corporação, 
entidade, ou autoridade mais independente; e 
como estou na muito boa fé, como penso que estão 
todos os meus collegas, entendo que cumpro um 
dever votando por es~e artigo, porque se me mos
trassem que era inconveniente ou contra a consti
tuição, eu votaria contu elle. 

Não vejo anti-constitucionalidade, ou mistura 
de poderes, eomo disse o nobre deputado, entre· 
tanto eu ouvirei as razões contrarias, e segundo 
ellas dirigirei melhor o meu voto. 

o Sr. Urbano:- Sr. presidente, limitei-me 
a votar silenciosamente em favor das duas 
emendas do senado, que se acabão dt! approvar: 
mas tendo de votar contra a emenda, que ora se 
discute, e uão podendo dar um voto neste sentido 
sem o justificar perante o paiz, V«jo-me na necesai
dade de o fazer. Creio que ninguem poderá sus
peitar da sinceridade das minbu declarações 
quando na casa affirmo que dt1 maneira nenb.uu1a 
posso ter a intenção de privar o paiz de uma lei 
de eleições. A. camara sabe que eu fiz parte da 
commissão de constituição c poderes, que no anno 
pa~sado elaborou esse projecto, que o syst~Jma· 
tisou e ordenou. A camara foi testemunha de que 
eu sustentei SU•IS dout~inas, e digo ainda mais á 
camara que eu tive a honra de ser encarre!!"ado 
pelos meus collegas da commissiio de compilar, 
ordenar e l'y:;tematisar o proj~cto que ora se 
di:3cute ; não podia eu pois de ma11eira nenhuma 

. ter hoje o intuito de me oppór á mesma lei, para 
a qual tanto concorri , se não enxergasse na 
emenda que presentemente se discute um trans
torno completo de todo o systema da lei. (Apoia· 
dos.! Não é meu fim embaraçar a adopção dli lei 
de eleições, mesmo como está ; não pretendo em
pregar estrategia, meio algum daquolles de que 
se póde servir um deputado para obstar a adopçào 
de uma lei, o meu fim principal é apresentar á 
casa o meu juizo. as minhas observações sinceras 
a respeito dos gravt>s inconvenientes, do perigo 
mesmo dessa emenda ; e, Sr. presidente, de~ de já 
declaro ã camara- se vir que a camara ach:l 
pedo nas tninl!as observações, e sobretudo se o go
verno pensar commigo, e der tambem consideraçüo 
As minhas observações, como eu desejo remediar 
os males que dessa tlmeuda podem resultar , 
poderei, depois de ter passa·' est.a lei, apresentar 
na casa um _projer.to revog>\ntlo o artigo que agora 
se discute. Eu não voto por elle, mas se passar, 
talvez apreseute um pro}ecto neste sentido. 

A camara pôde adoptar a lei de eleiçõ!'ls, não 
obstante esta emenda, para não privar o paiz 
de uma lei de eleições, e pôde não obstante con· 
vir nos inconvenientes da emenda, e tomar ama 
deliberação posterior revogando o artigo que não 
queria approvar. 

Sr, presidente, a emenda que se discute, no 
meu conceito estabelece um recurso que, como 
já disse, destróe o todo do systema: a emenda . 
estabelece um recurso improfi.cuo, inexequivel 
(apoiados) e perigoso, e talvez possa mes~o. dizer 
não muito conforme com a letra e esp1r1to da 
constituição. (Apoiados.) A emenda destróe o 
systema da lei. Eu o explicarei em poucas pa
lavras. 

O processo da qualificação é a base essencial da 
lei de eleições ; efse processo íoi organisado pela 
commis:;ão de cousti~uiçii.o e poderes, e aceito 
pela camara, assentando sobre duas bases essen
ciaes, a primeira, a concurrencia de representantes 
da maioria e minoria no processo da qualificação, 
quando se escolhem não só eleitora&, como tambem 
supplentes de eleitores, para formar a qualificação, 
sendo pois representados ambos os partidos. No 
processo de qualificação havia incerteza dos 
membros que têm de compõr os juntas de quali
ficação, porque sendo elles tirados, por assim 
d1zer, ao acaso, não podia o governo ou os partidos 
préviamente saber quaes os que havíão de compõr 
n junta de qualificação, e não podia portanto 
préviamente preparal-os para fazer uma clas.;,ifi· 
c~çiio a seu f,Jvor. São estas as duas bases 
essenciaes do processo de qualificação . Ora, 
perguotarei, ã camara, a emenda que estabelece 
um recurso amplo e indefinido da qualificação 
para as relações do districto, não vai inteira· 
mente destruir as bases? Senhores, eu não sei 
que maior garautia possão i>J!erecer as relações . 
E' preciso eonfessu que om mataria. de t!ltliçõos 
a Mnsciencia não falla. Não sei se alguem me 
contesta esta proposição, mas em mater!a de 
~leições a necessidade de vencor é que dir1ge os 
indivíduos, nãu é a conscioncia, salvos sómente 
os grandes escandalos. 

Oro, perguntarei ao nobre deputado que acabou 
de fali ar, que garantias otl"..;recem os de;embar
~adores membros das relações mais effectivaa 
do que os individllos que formão a j_unta de 
qualificação? Não vê a camara que ua JUDt!l de 
qualificação estão represantados ambos os partidos, 
um pola maioria e outro pela minoria? Não vê 
que estes indivíduos, disseminados pela província, 
não podem ser conbeci..los pelo governo antes 
da qualiCicação·'t Comparem-se estas garan~ias 
com as que offtJrecem os membros das relaçoes. 
Sabe -se de ante-mão quem são os desembargadores, 
e não póde o governo preparal-os? Haverá im
possibilidade de o fazer? Havt:rá impossibili:lade 
1'm mover todos os empr~>gados publicos? Haverl\ 
difJiculd"de em mover os desembargador'!S 'l 0:. 
desembargadores das reh\ç<:le_s são certos e eo~be
cidos mu1to antes da qualificação, e além d1sso 
não exprimem el\ea unicamente a OJ?\nlão vence• 
dora e não a vencida? Não ba ah1 pois repre
sentantes da opinião vencida como na junta de 
qualificação. 

A.' vista" disto, Sr. presidente, entendo que o 
recurso para a relação do districto altera toda 
a gualificação, e destróe o systema da lei, que 
é fundada sobre ~ theoria da confiao~ O nobre 
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deputado dirá que a relação não fdZ a-qualificação ; 
mas eu mostrarei que em ultimo resultado é ella 
quem vem a fazel-a, não só de uma província, 
como de tres ou quatro províncias. O projecto 
estabelece o recurso da qualificação para a relação, 
recurso não só da inscripção, como tambem da 
omissão indevida; veja-se o que pód~ Rcontecer. 
Faz-se a qualificação, por exemplo, ns. freguezia A; 
um cspeculador de - eleições, que não faltão, 
lembra-se de dirigir uma petição de recurso em 
nome de 80 a 100 cidadiios, declarando que 
estavão no caso de serem qualificados, e r.ão o 
forãJ indevidamente, e outros ,10 ou 50 não 
devião ser qualificados, estando-o: vem este 
recurso á relação. Dir-se-ha que são precisos 
documentos, mas um attestado b!lstará. 

O Sa. F. LEITII::-Attestado não é prova. 
O Sa. UnBANO: - Isso é opinião do nobre 

deputado. 
O Sa. F. LEITE - E' dos praxistas .. 
O Sa. UaBANO :- Lembra-me o que aconteceu 

com o decreto de 4 de Maio. Quando o li fiquei 
p~rsuadido de que não se podia votar por procu
rador, e depois um aviso estabelecP.u doutrina 
em contrario. Quem nos pôde assegurar que não 
haverá um ministro do imperio (porque não se 
sabe até quando durará este ministerio) que declare 
que altP.stados são documentos 'l 

O Sa. S. RAMos:- O gabinete de 2 de Fevereiro 
expedia um aviso semelhante. 

O Sa. URBANO : - Ora, ahl está : o nobre 
deputado lembra que um gabinete houve que 
expedio um aviso semelhante ; este exemplo basta 
para provar a possibilidade do que digo. Qual 
será a influencia eleitoral que não possa apresentar 
attestados, declarando que 50 indivíduos têm as 
condições de elegibilidade 'l E demais, a emenda 
do senado prohibe a prova testemunhal 'l Não 
faltaráõ testemunhas para provar .:JUs taes indi· 
viduos têm as condições de elegibilidade. Em 
materia de eleições acbão-se muitas testemunhas. 
Se em questões de grave interesse putlcular se 
acbão muitas testemunhas falsns, quanto mais 
para ir jurar que fulano tem as condições de 
elegibilidade? Por consequencia o que pódo fazer 
a relação ? Excluir 50 incluldos, e incluir 50 
excluídos, e assim alterar a qualificação toda. 
Supponba-se que um pnrtido tenha Udo na qun
litieação uma maioria de 50 votos: se a relação 
quizcr dar o lriumpho ao partido opposto, bastará 
excluir 40 dos Rdmiltidos, e admittir 10 dos 
adversarios, e abi está o triumpho d11d•> ao partido 
oppoato. Vê pf)is a C'lmara a facilidade que ha 
de a relação do districto destruir o equilíbrio que 
houver da qualificação, (fazêl-a propender para 
um ou outro lado, dar o triumpbo a este ou 
áquelle partiJo, ao governo ou á opposição, 
conforme lbe convier. 

outros, e foi por isso que o decreto de 4 de Maio 
não e&tabeleceu recurso da qualificação. Depois, 
quaes são os homens mais preparados para co
nhecer das condições de elegibilidade? SãiJ os 
habitantes da freguezia que vivem juntos, que se 
conhecem, porque condições de elegibilidade no 
nosso paiz não se podem provar com documentos, 
é um julgamento de conscíencia; admitte-se como 
votante aquelle que se conhece, que se sabe qu~ 
está no caso de votar, e não porque vai provar 
P~~ante a iunta que tem a!! condições de elegí
blhdade. Agora, nas relaçoes, na dit~tancia de 
80, e 100 e mais leguas, como se ba conhecer 
aos que requerem ? Como se hão de apreciar bem 
as condições de elegibilidade dos individuas ? 
Não vê a camara que é lim recurso inexequivel 
como eu disse 'l Ainda suppondo as melhores 
intenções da parte dos membros das relações, 
estão completamente inhabilitados para julgar; 
é objecto de pura consciencia, depende do conlle
cimeoto peculiar doE! individuas, e por conse· 
quencia só os habitantes da freguezia é que 
podem bem avaliar as condições de elegibilidade, 
e quem esta no caso de votar. Depois, é impro
ficuo : quem se pNporá a fazer uma vis~em 
de centenas de leguas para ir reclamar perante a 
relação o seu direito de votar '! Quantas applll· 
!ações se interpoem nas causas cíveis T Talvez 
de cem uma. Con1o suppõr que os habitantes do 
Ceará, da Parahyba e do Rio Grande do Norte 
venhão á relação de Pernilmbuco reclamar o 
direito de Totar 'l Não estão -vendo que é recurso 
que nunca será usado regularmente, e que sómente 
póne servir a especuladores e traficantes políticos 
para se aproveitarem delle e requererem á relação 
em nome de 50 ou 60 que não lhes derão pro
curação 'l Não sentem que um individuo offendido 
nunca ha de usar de tRl recurso, e que ninguem 
quererá ter o incommodo de ir reclamar perante 
a relação do aistricto na distancia de muitas 
leguas o direito de votar ? Por consequencia este 
recurso é só para os tr11ficantes t~leitoraes. Não 
bastão os traficancias que existem nas eleições, 
querem ainda na lei enxertar este novo gerroen 
de abuso? 

Mas, Sr. presidente, disse o nobre deputadó : 
-para quem se havil\ de dar o recurso 'l Para o 
P!'esidente da província f De maneira nenhuma-. 
Mas porque o nobre deputado não quer recurso 
para o presidente da província? Eu oppuz-me o 
anno passado com todas as forças a este recurso 
para os presidentes; mas será tambem conve
niente o recurso para a relação do districto? 
Sr. presidente, eu em rigor sou opposto é idéa 
de recuroos em tal materia, e permitta a camara 
que eu diga que foi o unico objecto em que não 
achei muita razão naquelles que clamavão contra 
o decreto de 4 de Maio ; elle não dava recurso 
da qualificação e eu não acbav~& razão nos que 
tanto clamavão contra isto • Eu entendo que 
a quaiiftcação em mataria de eleições é objecto 
de arbítrio ou consciencia. Tanto ha que confiar 
em Pedro como em Paulo ; a confiança como a 
deacooftanc;a é a mesma a respeito de uns e 

Uma outra razão eu tenho parA votar contra 
a emenda. Senhores, se o recuuo fosse local, 
se fosse estabelec::iJo na pre>pria freguezla, eu não 
teria duvida de votar por elle : mas um recurso 
geral perante uma autoridade, uma corporaçlio. 
decidindo da qualificação de uma província inteira. 
bem vê a camara que isto nito é possivE"l ; é 
entregu toda a eleição na miio das relações, não 
só de uma, como de duas, tres e quatro provinclas. 
Não digo que estes abusos se dêm, maa são 
possíveis. Se a relação do Rio de Janeiro quizer 
fazer uma eleiçiio no sentido de um p:ntido aqui, 
em Minas, S. Paulo, Rio Grande do Sul e Malta
Grosso, quem lhe obstará ? Manda-se proceder á. 
qualificação, e supponha-se que um partido dá 
instrucções para que cada autoridade local ma!lde 
recurso à relação do Rio de Janeiro ; se esta qulZ'!T 
prover todúa ested recursos, quem faz á eleição? 
Não é a relação do districto ? . Como a junta de 
quBlificação não é a mesma cousa : o governo 
tem muito que fazer, perde aqui, ganha acolá, e 
assim a eleição é muito dispersa; mas a emenda 
o que faz é centralisal-a. Talvez se possa dizt>r 
quo o decreto de 4 de Maio tinha menos pe
rigo do que esta emenda ; com elle o governo 
tinha que entender com a pr<.vineia toda, ao 
menos eu tenho um exemplo na minha província. 
O governo com o decreto de 4 de Maio acb~va 
em uma freguezia um juiz de paz adv:ersano. 
em outra um vigario, etc.; achava aqu1"' acolá 
um ou outro tropeço ; mas com esta emenda nao 
encontrava difficuldades ; é só chamar os desem~ 
bargadores e dizer-lhes:-Em tal freguezia se fez 
uma qualUÍcação com a maioria de 30 votos contra 
o governo ; é preciso desmanchar aquillo, e 

TOMO D 43 
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promptamente-. Pois não : venha um recurso 
em nome de 10 para a inclusão, e pedindo ex
clusão de 20. Vai o recurso para a relação, 
que exclue uns e inclue outros, e estã a questão 
decidida. 

Sr. presidente, póde ser que eu esteja sonhando, 
Deos o permitta ; mas eu pergunto aos Srs. 
deputados em sua. consciencia. ; não achão il>~tes 
abusos possíveis? Não olhemos para ·• actualidade, 
pensemos no futuro. Os governus s" vão succe
dendo uns aos outros ; póde ser que aq11elles 
mesmos que hoje querem votar por <;;st~ emenda 
venhão a ser victimas dos abusos qne se podem 
praticar. Sr. présidents, esta emenda appareceu 
creio que em terceira discussão, e não f,li dí~cu
tida no senado ; parecia mt'lsmo nãü ter ella 
importancia. Se eu a. considero em si, abstrahindo 
destes inconvenientes, v,.jo que é tão insignificante 
considerada como simples recurso, que não valia 
a pena que a lei voltasse para e8ta camara com 
ella. A emenda, senhores, só póde ter impor
tancia querendo se lhe dar um alcance politico; 
a emenda só póde ter import,•ncia considerada 
como occasifio de abusos que della podem resultar; 
mas, abstrahindo delles com intenção de não 
abusar, a emenda é tão insignificante, que não 
merecia a pena voltar a esta camara a lei por 
causR delln. Demais, a constitui,ção do imperio 
mRnda fazer a eleição de eleitores por freguezins; 
e perguntarei á camara: será muito C(lnforme 
com o espírito da constituição o recurso que 
se estab-:1!eceu ? Ficará a eleição sendo feita 
por freguezias? Talvez digão que sim! Perguntarei: 
o que é eleição? Eleiç:'\o é a l>Otnma de votos; 
mas nã,l posso conceber votos sem votantes ; 
são idéas t'O·relativas ; se os votantPS em ultima 
analyt~e siio apurados nas relações, isto é, por 
provwcias, per~untarei: h a verà uma verdadeira 
eleição por freguezia~ ? 

Supponba a camara uma outra emenda de
claraudo que a "'leição se faria por freguezias. 
ma~ qui': n qualificação fosse feita pPla relação do 
districto ; assim seria cumprida a constituição, 
que quer a reunião de todos os interesses d!is 
localidndes, para fazer um interess·~ commum ? 
Ora, pela maneira porque se acha a emenda 
não vem a qu~lificaçiio em ultimo resultado o. ser 
feita por províncias 'l De certo. Não sendo a 
qualificação feita por fr~gu.,zias, pó,le-se dízer 
tambem que a el<lição não é fllita por fr~>guezias. 
A con~tituição manda consultar os intP.resses da~ 
localidades, e a emenda tem por fim concentrar 
toda a eleição prímnrin. 

Muito Sll tem clamado no paiz contra a In
tervenção dos·magistrad.-os no negocio de ~leições, 
e, senhores, como se pôde approvar semelhante 
emanda 'l 

O Sn. JuNQUEIRA:-São coherentes. 
O SR. Uruu.No:-0 nobre deputado acha que ha 

coherencia naquelles que clamão contra a in· 
tervenção dos magistrados nas eleições, e votão 
por esta emenda 'I Onde está aqui a aposenta
do~ia ? Se tivesse passado, bem ; mas eu não a 
veJo. 

Sr. presidente, clamn-se contra os juizes de 
direito porque int<arvém nas eleições ; é verdade 
qne alguns intervém do mesmo modo que todos 
os cidadãos, mas não é senão uma influencia 
extrínseca, alheia ao processo de eleições, porqull 
o juiz de direilo nãc tem parte algumn officiA.l 
no processo de eleições ; agora quer se dar aos 
de~P.-~nbargadores das relações uma influencia 
toda offictal, intrinseca, soberana 1 Eu sou mais 
coherente, eu declarei nesta casa que Pão queria 
q1Je os juizes de direito conhecessem do recurso 
da junta de qualificação. 

Disse o nobre deputado quA até hoje os des
embargadores não se têm apresentado como can
.didatos. ~u não estranharia que os desembarga-

dores se apresentassem como candidatos ; são 
cidadãos com<) os outros; mas já se têm apresen· 
tado ; em Pernambuco mesmo tem-se apresen· 
tado, na casa temos alguns, no senado temos 
muitos, Sr. presidente, e em proporção não sei 
sa haverá ma.i'l membro" do parlamento des
embargadores do que juizBs da dir~ito : mas 
se os desembargadores niio se têm envolvido nas 
eleições, nós vamos envolvêl-os. 8upponliamos que 
não quer.-m, mas nós os chamamos por força, os 
faremos int<,rvir. Senhores, o que tem a eleição 
com a magistratuu? Para que havemos de env.,Iver 
a magistratura, e a magiBtratura de segunda 
instancia, no processo de eleições 'l Para que 
misturar a magistratura na& paixões, nos in· 
teres~es populares'! Acho isto muito inconveniente, 
muito perigoso, Sr. presidente, para a liberdade 
do voto ; acho muito inconveniente para a admi
nit~tração da justiça. 

Agorn para mostrar que não ha em mim ()Utro 
desejo senão de justificar o meu voto, lembrarei 
que votei pela emenda que ei<paça as eleitões para 
o anno seguinte. Eu não tenho interesse em que 
a eleição !'e faça este anno, é-me inditftlrente. 

Para mostrar, Sr. presidente, que essa doutrina 
que acabo de expender não é nova, peço permissão 
para ler alguns trechos de discursos meus no 
anno passado. Eis-aqui o trecho de meu discurso 
que vem no Jo.-nal n. 46. (Lé.) 

Eis-aqui outro pensamento da commissão a 
respeito da incerteza dos indivíduos que tinhão de 
compór a junta de qu11lificação. (Lê.) 

Ei~·:t<]ui a minha opinião a re9peito do recur;;o. 
(L~.) 

Vê pois a camara quo eu considerava. que 
qualquer recurso que se déss~ para qualquer 
autoridade ou corporação poderia produz1r o 
effeito de destruir a qualificação. Sr. presidente, 
em outros lugares eu fallei no mesmo sentido, 
mas não é precisü estar repetindo. Ninguem poderá 
negar a possibilidade d~stes abusvs por mim 
apresentados. Eu não sei se o ministerio actual 
será ainda o que tenha de execut11r pela primeira 
vez esta lei. Se aca$0, Sr. presiJente, os chefes 
do partido adverso estivessem presenteR para 
poderem afiançar que taes abusos >'e não d.trião. 
talvez eu não tivesse muito receio de votar ptlla 
emenda. ma:t tenho muito medo destes abusos, 
não é só do partido adverso, porque todo e 
qualquer governo pel•• interesse das eleições péde 
comm~tter taes abusos, e eu não quet·o autorisar. 
Eu fall~i em partido, nii.o sei se isto é crime : 
julg" ainda pertencer a um ;.>srtido : é verdade 
que já nà·> "ei muito onde vivo, mas t•espondo 
por mim, e não j11!go que este governo commetta 
d>!stes abusos; mas tenho receio que o partido 
adverso, e quem sabe mesmo se o nosso, se 
aproveite da disposição desta emenda para nodosr, 
prostttuir, violentar mesmo as eleições? O nosso 
fim em adoptar a emP.nda é para que passe a lei. 
mas para eleições qualquer lei serve? Esb lei 
entendo qull melhora muito, garante muito a 
liberdade do voto, mas com a emen·ia de certo 
ofterece os mais graves e imminentes perigos. 

O meu fim, Sr. presidente, não é embaraçar a 
adopção da lei. Eu estou prompto a adoptar 
qualqtter meio de fazel-a passar. St!, p')r exemplo, 
fór rejeitada a emenda do senaJo, e se para não 
ficar o paiz ~em uma lei, fór preciso haver fusão, 
estou prompio a votar por ella. não obstante a 
regra geral estabelecida pela camara, mas eu 
estabelt~ceria apenas uma ex·~epção para esta lei. 
Se não passar a emenda, ain.Ja ha óutro meio, 
faz.se outra resolução muito simples adoptando 
como lei o mesmo projecta, excluido o art. 120, 
que o senado não approva. 

Creio que esta minha esperança não é um 
sonho. Nos seus discursos os senadores dizião 
quo não votavão pelo art. 120, que tira ao 
senado o direito de verificar os poderes de seus 
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membros, mas vota\"ão por tudo o mais e contra 
todas as outras emendas. Ad..,ptando-a a lei tal 
qual f'li desta camara bÓ com a suppressão do 
art. 1:20, ~;u estou prompto a fazer a vontade 
aos 1:obres senadores. Iniciemos cnmo res0luçiio 
o mesmo prujecto sem o art. 120, c creio que 
não encontrará no senado nenhuma opposição, 
porque estou que ~>e acaso essa emends que es
t,.belece recurso para as relações fosse discutida 
maduramente no senado, não teria passado. Estou 
aluda que em qnalquer tempo· o senado tstad. 
prompto para emendar esse erro. Se a camara 
nada disto julga convenieute, se quer adoprar as 
emendas taes quaes, então eu talv~z apresente 
um priljecto revogando este artigo da lei que 
estabelece da qualificação o recurso para a relação 
do districto, ou pelo 111enos uma outra reso
lução, explicando ou o1odificando a amplitude 
desse recut·so. Póde-se declarar por exemplo que 
só se permiHirá recorrer aos proprios interessad_os, 
Q!cle não se adwitte prova test-amunhal, nem 
atleslados graciosos, que não se admittem senão 
certidões de idade, de casamento, cart.a de bacha
rel, etc. Se o recurso fosse estabelecido com estas 
bas~s, se tivesse este desenvolvimento, talvez não 
tivesse este perigo; mas como está, o perigo é 
immenso e portanto não posso votar pela. emenda 
em di~cussão. 

Julga-se a materia di>cutiãa, é 11pprovada a 
emenda com grande maioria. 

São approvadas sem discussão as emendas ao 
art. 78 e 120. 

O S.a. PRESIDENTE:- A outra emenda é de re
dacçiio ; sobre ella não é preciso consultar a 
camara. Vai á commissiio de redacção. 

Entrão em discussão as emendas approvadas 
pel., senado à proposição da camara dos deputados 
que concede privilegias ás fabricaa de tecidos de 
algodão. 

« No art. 1° depois da palavra- pessoas -
accrescente·se,- cujo numero o governo deter
minar-e siga-se depois o resto do artigo como 
estil . . 

« Nc art. 3• depois das palavras-peça~> de 
macbioas-accresceote·se-cujo numero e qualidade 
o governo determinar-e siga-se o resto do artigo 
como está. 

" Art. 4°. (A.dditivo.l Estes privilegias durarl\õ 
por de: annos. 

<c A.rt. 4• passa a ser o 5o. 

u Paco tio senado, em 13 de Julho de 18!6.
Lui.: José de Oliveira, vice-presidente. - José 
Martiniano de Alencar, lo secret~trio.-Josd da 
Siloa a.~ l.lafra, 2• secretario. » 

Não havendo quem peça a palavra, fica a dis· 
cussão encerrada. 

Levantll-se a seesãl) ás tres menos um qu;lrto. 

Sessão em 28 de Julho 

PRESIDENCIA. :00 SR. 'MUNlZ TAVA.US 

SuMMAJUo.-Expediente.-OrdGm do dia.- Appro
vação das emendas do "en.ado sobre a faóric(l. 
de tecidos de algod.lio. -Cre~Ação de uma escola 
de externos . Discursos d-Js S1·s. D. Manoel, 
Torres Homem, Nunes ~\!achado e Souza 
Martins.- Reforma da guarda nacional. Dis· 
cusstlo e votação sobre os arts. 37 tJ 58. 

A's 10 horas e 8/4 da manhã abre-se a sessão, 
lê·se e approva-se a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

Fica sobre a mesa para ser tomada em consi
deração uma representação da camara municipal 

da villa de Arêas, província de S. Paulo, quando 
SA discutir o projecto a que se refert: a mesma 
representação. 

Vai á comUlissão de fazenda o requerimento de 
Francisco Yorck e José de Vecchi, pedindo a 
concessão de loterias. 

Faz-se menção de um offi.cio do Sr. deputado 
Soares de Meirelles, participando que desde o 
dia 26 não tem podido comparecer por íacom
modo de saude.-Fica a cama inteirada. 

Niio ha mais expediente. 

Lê-se, julga-se objecto de deliberação e vai a 
imprimir o seguinte parecer: 

'' A commissão de justiça criminal examinou, 
co~o lhe foi ordenado, a proposta do poder exe
cutiVo,· que tem por fim já corrigir alguns d<!
feitos que a experiencia tem mostrado haver 
na lei de 3 de Dezemb1·o de 1841, já estabelecer 
algumas disposições novas, que tendem a regu
larisar, e a facil1tar a administração da. justiça. 

a O pensamento da proposta não é tatJto um.:. 
reforma completa na legislação existente, como 
a revisão parcial, e o aperfeiçoamento dessa 
legis laç •'io. 

« Em materia tão grave, que tão sériamente 
põde affectar os interesses da sociedadtl, preciso 
é sem duvida caminhar lentamente, consultando 
as lições da experiencia. 

u Foi este o arbítrio salutar, e discreto que 
advptou o governo. A experiencia irá indicando os 
melJJoranl~ntos, que convirá, depois destes, iniciar, 
e propõr á assembléa geral. 

« De accordo com o pensamento da proposta 
a commissão impoz·se como dever abster-se de 
quaesquer emeudas, que não fossem essenciaes, 
entendendo quo a multiplicidade de emendas 
poderia ter, sem vantagetn alguma real, o grave 
inconveniente de retardar, e complicar a discussão, 
e mesmo o de desharmonisar a proposta. 

« Assim é que no eapitulo }o a commissão 
reduz-se a propôr tres emendas, uma ao arL. 
11, outra ao art. 17, e a terceira ao art. 18. 

« Corno a sessão do jury, depois de installada, 
póde deixar de COtl tiau~r por falta de numero 
legal de juizes de facto, pareceu á commissão 
que esta segunda hypothese devia ser prt~vista, 
e acautelada na prop<.>sta, faz~ndo-se-lbe appli
cavel a mesma disposição, que se indica para 
o caso de se não poder isstallar a sessão do 
jury. 

« O art. 17 da proposta estabelece que em 
neuhum processo podert\ haver duas appellações 
da decisão do jury. Pareceu á commissão que 
esta disposição devia limitar-se ao caso de absol
vição. deixando de comprehender o de condem
nação, não só por'}ue as nullidades do processo, 
e a injustiça de qualquer sentença não devem em 
caso algum prevalecer como regra, mas tambem 
pela necessidade de dar aos julgamentos toda a 
força. e autoridade que alies devem ter. 

· « O art. 18 da proposta determina que a con-
cessão de habeas corpus nunca terã lugar por 
nullidade de processo. 

a E' verdade quo!!, segundo a legislação em vigor, 
casos ha, em que se permitte a prisão antes 
da culpa f<lrmad!\ ; porém como uma tal permissão 
não póde subsistir senão emquanto se Córma o 
processo em um prazo determinado, julgou a com
missão que na bypothese de ser nullo o processo. 
tinha expirado o tempo, e deixado de existir a 
causa, que podia legitimar a prisã')• e que em tal 
bypothese não podia conseguintemente excluir-se 
a concessão de uma ordem de -habeas corpus
parecendo lhe por isso que o artigo da proposta 
de-via ser substituído por outro. 

«Pelo- que pertence ao cap. 2• da proposta, a 
commissão julgotr dever offerecer emenda& aoa 
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arts. 20, 24, 26 e 27, e aos ~~ 1•, 5• e 6• do 
art. 28. 

" A emenda ao art. 20 tem por fi.m estabelecer, 
dos · dE:spaehos que proferirem os juizes .ll!.uní· 
cipaes, duas especies de aggravo, o de pet1çao, e 
no au.to do processo , conforme R natur~za, e 
importancia dos mesmos despachos , autonsando 
o governo para marcar n'um regulamento especial 
os casos em que deva ter lugar um ou outro 
destes recursos. 

« A emenda ao art. 24 tem por fi.m estabelecer 
como doutrina, que do ordenado dos juiz.es de 
direito deverá deduzir-se metade para os JUizes 
municlpaes , no caso de que estes substituão 
aquelles DO exercício de suas funcções por qualquer 
impedimento, que dure mais de tres mezes, e pelo 
qual não devão os ditos juizes de direito deixar 
de perceber todo o ordenado, caso este em que a 
sua totalidade pertencerá aos juizes municipaes. 

« Esta dowtrina, que aliás é conforme a algumas 
disposições da antiga legislação, remunera sem 
gravame do tbesouro do estado o trabalho dos 
empregados que servem, e ao mesmo temp_o não 
priva dos meios de subsistencid aos que por Impe
didos descansiio. 

« A emenda ao art. 26 tem por fim designar o 
numero de l-1 desembargadores para a relação do 
Rio de Janeiro, e o de 7 para cada uma das 
outras 

« A commissão pensa que com este numero de 
des~mbar~ador~s po•ierá preencher-se se~n incon· 
veniente o serv1ço do c11da uma das relaçoes. 

u A emenda ao art. 27 tem por fim tornar fRcul
tativa, senão obrigatoria e permanente, a d~visão 
da relação do Rio de Janeiro em duas secçoes, e 
bem assim declarar que os desembargadores, qu" 
em qualquer relação servirem de procurRdores da 
corô.l, intervenbão no julgamento dos feitos, em 
que não tiverem de fallar por parte da fazenda 
publica. 

a A emenda ao ~ 1• do art. ~tem por fim f!ãO 
tornar necessario o voto do preSidente dns relaçoes 
senão no caso de ser indispeosavel para s decisão 
Jo feito. · 

c As emendas aos S)S) 5• e 6• do mesl!l~ art. 2S 
t!m por fim estabel~cer, que as dec1soes nas 
causas criminaes, e Da concessão de ordem de 
-habeas co,·pus- sejão tomadas por tC?dos os 
membros das relaçõos, que presentes est1verem. 

« No exame do cap. 3• entendeu a commissão 
de rigorosa justiça , que os . magistrados que 
fossem removidos para fóra da província, em que 
estivessem servindo, devião perceber, além do 
seu ordenado, nos termos da legislação em vigor, 
uma ajuda de custo para as despezas da viagem 
até metade do mesmo ordenado, conforme as dis
tancias. 

• Além destas emendas, cumpre á eommissão 
declarar , que illa não p6de convencer-se da 
opportunidade de adherir á doutrina que se con
signa no art. 34 da proposta, ou seja porque lhe 
parece mais propria de uma lei, que resolva a 
questão das incompatibilidades.! e desenv?lva o 
principio em todas as appellaçoes razoave1s, ou 
seja porque receia augmentsr consideravelmen~e 
aa despezas do tb.esouro sem vantagem notona 
do serTiço publico. 

c Comtudo, como a mataria do artigo é por certo 
da mais alta importancia, não se atreve a com
missão a J>ropôr a sua alienl\çii.o, e aguardando a 
esclarecida discnssão da camara, reserva-se o 
direito de Qfterecer, se o julgar conveniente, alguma 
emenda substitutiva, que possa conciliar as opi
niões que ae pronunciarem. 

a Do que fica exposto conclue a commisaiio, que 
a proposta do pod.er executivo deve ser c:onvertlda 
em projecto de le1, e approvada com as emendas 
que ae ofterecem, na fôrma que se segue, 

Emen:las àa commissllo 

« A assembléa g~ral legislativa decreta: 

Ao art. 11 da proposta 

<< Depois da palavra- installar -accrescente-se 
-ou não puder coutinuar. 

Ao at·t. 17 

« Substitua-s~ pelo seguinte: 
• De uma segunda sentença de absolvição pro

ferida oelo jury não haverá recurso de appe!lação 
com eifeito suspensivo. 

Ao art. 18 

« Substitua-se pelo seguinte, para collocarcse 
onde convier: 

« As r elações nos seus distríctos, e o supremo 
tribunal de justiça em todo o imperio, são com
petentes para mandar passar ordeus de habeas 
corpus, quando a prisão tiver sido determinada 
por autoridades civi:;, militares, ou ecclesiasticas 
de qualquer graduação ou categoria que seja, 
que não estejiio sujeitas, como inferiores, á juril'· 
dicção dos juizes de direito. 

Ao al·t. 20 

a Substitua-se pelo seguinte: 
a Dos aetos praticados pelos juizes municipaes 

h&verá sggravo de petição, ou no auto do processo, 
qu ·ll no caso couber, para os juizes de ,jirelto, a 
quem fica competindo sent<3nciar afinal todos os 
processos que, na fórm~ do artigo antecedente, 
prepararem os juizes municipaes. O goveruo á 
autorisado para del!ignar, em um regulamento, 011 
casos em que deverà admittir·se um ou outro 
aggravo. 

Ao art. 24 

~ Accrescente-se- Quaodo os juiz11s de direito 
estiverem impedidos por mais de tres mezes , 
deduzir-se-ha metade dos seus ordenados, que 
será percebido pelos juizds municipaes que os 
substituírem, pertencendo a este~ todo o ordenado 
nos casos em que aquelles não tiverem direito a 
percebêl-o. 

.Ao art. 26 

a Na relação do Rio de Janeiro-em lugar de 18 
membros-diga-se-14 membros. 

«Na relação da Bahia e Pernambuco - em 
lngar de 9 membros-díga-se-7 membros. 

« Nas relações do Ceará, Goyaz, Pará. Minas, 
S. Paulo e Rio Gr&nde do Sul- em lugar de 5 
membros ca•ia uma- diga-se -7 membros. 

.Ao art. 27 

« Em lugar de - será dividida -diga-se - po· 
derá ser dividida- e accrescente-se no fim, ou 
colloque·se aonde convier: 

« Os desembargadores, que servirem o officio 
de procurador da corôa perante as relações, inter· 
viràõ no julgamento dós feitos , em que não 
fa.llarem por parte da fazenda r.acional". 

.Ao $ lo do are. 28 

• Em lugar de - votaráõ - djga-se - poderãõ 
votar. 

.Ao § 5• ão art. 28 

« Supprimiio-se as palavras-e crimes-e accrea-
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eente-se no fim- as crimes serão vistas e exa
minadas pelo me:>mo numero de juizes, e d~cididas 
por todc.s os membros, que presentes est1verem. 

Ao ~ 5• do art. 28 

« Depois das palavras-habeas corpus-diga-~e 
-serão decididas por toda a relação-e o ma1s 
como está no artigo. 

,, Paço da camara dos deputados, em '27 de 
Julho de 1846.- Antonio Pereira Reboucas, com 
restricções.-A. P. Lim-po àe Abreu.-A. J. àa 
Veiga.» 

Julga-se objecto de deliberação e vão a imprimir 
os seguintes projectos de resolução : 

l.n « Foi presente á commissão de commercio 
o requerimento de João Pereira de Andrade e 
Domingos Luiz Pacheco, em que pede!Jl um 
exclusivo por espaço de dez annos para fabncarem 
cerveja, semelhante á que é importada da Ingla
terra Belgica e Hollanda, empregando a cevaJa 
e fJ.ó; de lupulo, e bem assim isenção de direitos 
de importação por espaço de. dous anno_s de 
todos os instrumentos e machmas, que VIerem 
de paizes estrangeiros por conta da empreza e 
do respectivo fabrico. 

a Obrigão-se os supplicantes, debaixo da firma 
social de Andrade & Pacheco : lo, a fabricar 
cerveja preta e branca, c fixar o preço do seu 
mercado, antes de decorrido um anno da con
cessão do privilegio, por menos 40 por cento da 
de importação t~Strangeira ; 2°, _a fabricar an~es 
de tres annos toda a sua cerveJa com matenas 
primas de producçào naci'lnal, já conhecidas ou que 
descobrirem por mais idoneas, ou melhor a~ro
priadas · 3•, a estabelecer e ter em effect1vo 
trabalhÓ, n'um lvcal do município desta capital, 
a sua fabrica antes dd dous annos, contados da 
promulgaçilo do privilegio que requerem. 

a A commissito examinando attentamente a ma· 
teria do requerimento, a j ulg~ attendinl~ con. 
siderando que a lndustria nac10nal necessita de 
protecçiio para qu3 possa prosperar, o que se 
compadece com a nossa legislação e particular
mente com a lei de 28 de Agosto de 1830 art. So, 
que concede aos !ntroductores _de uma ind1~stria 
estrangeira um premio prop_e>rcion~do _á utJiida<ie 
e diftlculdade da introducçao. A v1sta destas 
razões e dd outras muitas que a commissào por 
brevidade deixa de enunciar, segundo as quaea 
com todo o fundamento se póde sustentar a 
prel.ençào dos supplicantes, é de parecer que 
se lhes defira favoravelmente, adopts.ndo-se a 
seguinte resolução que tem a honra de oflerecer 
á consideração da camara : 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. I.o E' concedido á sociedarle Andrade 

& Pacheco -o -privilegio exclusivo por espa~~ ~e 
dez annos, para fabricar, só~ente no mumcJpto 
Ja capital do imperi(l, cerveJa _!lra.nca e preta, 
obrigando-se ás seguintes condiçoes : ·· 

« t.o De vender o genero, antes de um anuo 
da concessão do privilegio, por menos 40 _por 
cento do que aquelle que é importado dos patzes 
estrangeiros. . 

a 2.o Da fabricar toda a cerveja de seu esta· 
belecimento antes de tres annos da concessão 
do exclusiTo, com matarias primaa de producção 
nacional já conhecidas, ou que descobrirem como 
mais apropriadas. 

a a.o De terem a sua flibrica no munieipio da 
capital do imperio, antes de findos dous annos, 
contados da data do privilegio em continuo e 
effectivo trabalho. 

« Art. 2.o A falta de cumprimento de qualquer 
das condições referidas, tral'; a perda do privi
legio, 

« Art. 3.• Fi.:a igualmente concedida á empreza 
isenção dos direitos de importação por espaço de 
dous ~tnnos, de todos os instrumentos e machinas 
que vierem de paizijs estrangeiros por conta 
delta p:1ra se em pregarem no respectivo fabrico. 

cc Art. 4.o O governo farà os regulamentos pre
cisos para inteiro desempenho das condições. 

« Paç.J · da camara dos deputados, em 22 de 
Julho de 18!6. - Jansen de Paco. - Thomtz:z 
Gomes dos Santos.- Ribeiro, vencido. » 

2. o (( A commissão de pensões e ordenados 
examinou os documentos e informações que a.::om
panhão o decreto de 3 de Junho deste anno, 
pelo qual foi aposeutado José Antonio dos Santos 
Lara, no lugar de almoxarife do arsenal de 
guerra da cidade da Porto Alegre, província do 
Rio Grande do Sul, com o ordenaão correspon
dente ao tempo de serviço ; e porque acha provado 
que o agraciado, tendo servido por mais de trinta 
annos, está impossibilitado de continuar a exercar 
o seu ~mprego por sua avançada idade e molestia 
que padece, é de parecer a mesma commissão 
que se approve a mercê, e para isso offerece a 
seguinte resolução : 

c< A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria 

concedida por decreto de 3 d~ Junho deste anno 
a José Antonio dos Santos Lara, no lugar de 
almo:r:arlfe do arsenal de guerra da cidade de 
Porto Alegre, na província do Rio Grande do 
Sul, com o ordenado correspondente aos annos 
de serviço que tiver. 

« Paço da c amara dos deputados, em 24 de 
Julho de 18!6.- M. J. Valdetaro.- T. A. de 
Alvarenga.-Peixoto àe Brito. » 

3. 0 
'' Por decreto de 11 e 26 de Maio deste 

anno farão aposentados, CoJm o respectivo orde
nado por inteiro, Jusé Luiz da Rocha, no lutzar 
de porteiro da thesouraria da província do Rio 
Grande do Norte, e José Dias Monteiro, no 
de- to escripturario da contadoria da thesouraria 
da pro\'incia de Minas-Geraes. Dos documentos 
e informações que acompanhão os m'3smos de· 
eretos, consta que o' agraciados, por seu estado 
valetudinario, se achão impossibilitados de con· 
tinuar a exercer seus empregos, contando o prl· 
meiro mais de 29 annoe de serviço, e o segundo 
mais de 28; e portanto entende a commiasão 
de pensões e ordenados que devem ser approvadaa 
as aposentadorias, ado('tando-se as seguintes re 
soluções: 

cc A assembléa geral resolve: 
« Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria 

concedida por decreto de 11 de Maio deste anno 
a José Luiz ila Rocha, no lugar de porteiro da 
thesouraria da província do Rio Grande do Norte, 
com o respectivo ordenado. 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Artigo unico. Fica approvada a aposentadoria 

concedida por decreto de 26 de Maio deste anno 
a José Dias Monteiro, no lugar de lo -escrip
tur~trio da contadoria da theso11raria da província 
de Minas-Geraes, com o respectivo ordenado por 
inteiro. 

« Paço da camara dos deputados, em Z1 de Julho 
de 1846.-M. A. Valdetaro.-T. A. de Altla· 
renga. -Peixoto de Brito. » 

4.o a Por decreto de 24 de Janeiro deste anno 
foi aposentado Joaquim Manoel de Azevedo, no 
lugar de contador da thesouraria da província 
do Rio Grande do Sul, com o ordenado por in· 
teiro. D.:~s documentos e Informações que acom
panhão o mesmo decreto, consta que o agraciado, 
tendo prestado bons serviços por mais de trinta 
e seis annos, se acha por sua avançada idade, 
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e molestias babituaes, inbabilitado para continuar 
a exercer o seu emprego; e portanto é a com· 
missão de pensõ~s e ordenados de ;mre,:er que 
se deve approvar a m~r,ê, adoptandv-se a se
guinte resolução: 

<< A assembléa geral legislativa resolve: 
« Artigo unico. Fica approvada a aposenta

doria concedida por decreto de 24 de Janeiro 
deste anno a Joe.quim Manoel de Azevedo, no 
lugar de contador da thet:.ouraria da prov inci~ 
do Rio Grande do Sul, com o respectivo orde
nado por inteiro. 

<< Paço da camara dos deputados, em 24 de 
Julho de 18!6. - M J. Valdetaro.- T. A . de 
.A.!varenga.-Peixoto de Bl·ito. » 

5.o « D. Cyriaca Manoela Baldiviec<l Pires, víuva 
do capitão tenente da arn•ada nacional, Cypriano 
José Pires, of!erece a eamara um modelo para 
lista5 de fanlilía, orgauizado por seu fallecido 
marido, e pede em remunera~ão desta dfer:ta uma 
gratificação pecuniaria. A commissão de pensões 
e ordenados a quem foi submettido este negocio, 
entende que uão é ella a competente para interpôr 
juizo a :respeito, e que deve ser remettido á 
commíssão de estatística. 

« Paço da camara dos deputados, em 24 de 
Julho de 1846.-M. J. Valdetaro.-T. A. de 
A.lvarenga.-Peixoto de Brito. » 

« 6. 0 O desembargador :Marbmno José de Brito 
Lirr.a pede que não S~ja approvada a aposen
tadoria que lhe f(Ji concedida pelo decreto de 5 
de DezeUlbro de 1814. A comnlissão de pensões 
e ord"n"dos entende que esta representação deve 
ser junta ac parecer, Qlle já so acha sobre a mesa 
áct!rca d~que\la aposentadoria para ser conjuncta
mente tomado na devida consideração. 

« Paço da cam .. ra dos deputados, 17 de J .~lho de 
181G.-T. A. de Alva1·enga.-M. J. Valdetai'O. 
-Peixoto de Brito. » 

7.• << A' commissão de pensões e orden9.dns foi 
prf'sente, por cópta, o decreto de 13 de Março de 
18-l-'3, pelo qual foi concedi.lB a pensão annual de 
210S a D. .louquina Bernardes, viuva d,, tenente 
da guarda nacional Antonio do Amaral Tenreiro, 
reorto em combate a favor da legalidade, no 
ruuvimento occorrido e111 Minas Geraes no anno 
de 11:142. A commissão, em vista dos documentos 
juntos, entende que esta pensão dev~ ser appro
vada; pois que doa mesmos documentos consta. 
não só que o marido da agraci11da elfcctivamente 
morreu em combate, na fôrma acima dita, como 
qu.e tlld ficou com escassos meios de subsisteneia. 
Por taes razões é a comntissão de parecer, que se 
adopte a seguinte resolução: 

« F1ca approvada a pensão de 210S annuaes, 
eoncedída pelo d~creto de 13 de Março de 1S43 a 
D. Joaquina Bernardes, viuva do tenente da 
guarda nacional Antonio do Amaral Tenreiro, 
morto em combate a favor da legali~ade na pro· 
vincia dll Minas Geraes no anno de 1812. Revo
gadas as di;;posições em contrario. 

« Paço da cll.mara dos deputados, 27 de Julho de 
1846.-T. A. de .A.l'l)arenga.-M. J. Valdetaro.
Peixoto de B,.'ito . » 

. O Sa. Pa~~:SIDENTE ' - São passados os tres 
quartos de · hora destinados para discussão dos 
requerimentos. 

Na sessão de hontem ficou encerrada a dis· 
cussão de uma das emendas do senado ao 
projecto que concede privilegio ás fabricas de 
tecido de algodão ; proced~·se agora á sua vo· 
tação. 

ORDEMDODIA 

ESC C· LA DE 1\:X'l'ERNOS 

E11tra em discussão o seguinte art. 1o : 
<< Será estabelecida na capital dÔ imperio, com 

o titulo de ly~êo naciontJ.l, urna escola de externos, 
destinad!l ao t!Ilsino das letras e dos elemeutos 
das sc1en c ias.» 

o Sr. D . . Manoel:- Sr. presidente, eu 
pedi a palavra para dous fins : 1 •, provocar 
~lguma discussão sobro m:lteria til;) importante ; 
2o, offdrecer á illustrada consider=•ção da nobre 
commis~ão de instrucção publica algurnns du
vidas que me occorrêrão na leitura rapida do 
projecto . 

Des6java que a discussão fosse encetada por 
pe~soas mais habeís do que eu em semelhante 
tnatería, e certamente a ca~a abunda em taes 
pessoas ; mas cumo vi que oinguem pedia a pa
lavra, nã:o quiz queo anigo passasse sem alguma 
di~cussão. 

Senhores, sabe a camara que na capital do 
ímperio exist<l o collegio de Pedro li, o qua~ 
cartamente honra o ~overno que o creuu, e va1 
produzindo muitos e bons resultados; eu desej~va 
pois que a nobre commissão n''S dissesse se P<)r 
ventura entende que a capital do imperio necessita 
dP. m'•is outro collegio de instrucção secundaria, 
se este proje.:tn é como reforma do collegio de 
Pedro li, ou se tem por fim crear um estabele
cinJento de instrucção separado do collegio de 
Pedro II. 

O Sa. ToRRES HoM.EM faz aceno ao nobre 
orador. 

O SR. D. .MANOEL : - Já vejo pelo aceno 
que acaba de fazer um dos nobres membros da 
commis:;ão que este estabelecimento é inteira· 
mente separado do collegio do Pedro li ; ruas 
~ntão permitta-me o nobre membro que lhe per
gunte qual o n1otivo por que julga necessario 
crear-se um outro estabelecimento desta ordem ; 
julga uecessario porque este. qu~ e_xi_:;te n~o _é 
snfficiente para o fim de sua 1n~t1tuJçao ? Entao 
eu direi ao nobre deuut .. dll que não concordo 
com a sua opíníã•l. Julga necessario porque o 
collegin de Pedro li não está organisado segundo 
as re:.:ras que devem diríRir t11es estab~lecim~ntos ? 
Dir-lhc-hei que en1ão considero este projeeto como 
uma reforma, como um melhoramento do colle~io 
de Pt!dra ll. Mas !<P. o nobre dt!putado não con
sidera o projecto como tal, dír-lhe-hei q11e por 
ora não lhe posso dar o meu assenso, não p~rque 
não deseje que semelh<lntes estabelecimentos se 
multipliquem, não o>ó nesta capital, como. .se fór 
possível, nas capitaes de todas as provmcJas do 
imperio, mas porque me persuado que, tendo 
elle de trazer comsigo despeza não pequena, não 
convêm na actualidl\de creal-o, tendo nós um 
collerrio tão importao te como é o Pedro li, o qual 
me parece que por agora vai satisfazendo ãs 
necessidades publicas. Me parece que, se algum 
melhoramento elle precisa, melhor seria f,lzel-o 
do que crE>ar um novo estabelecimento. 

A emenda 
do aenado. 

Eu vejo, lendo perfunctoriamente o projecto, 
que e!le na verdade se separa do que está deter· 
minado ~ respeito do collegio de Pedro ll ; mas 
perguntarei ao nobre deputado se a organisação 
que a nobre commissíio pro~teode dar ao estabe
lecimento que crêa é superior ã organisação que 
se deu ao coll~gio de de Padro II 'l Eu tenho minhas 
duvidai! a este respeit\l ; entendo que o que se 
pretende f11zer não é melhor do que o que está 
feito, isto é, que o projecto não otiereee melho
ramentos salientes ã iostrucçiio. Eu julgo que v 
collegio de Pedro ll foi modelado . p~lO$ collegios 

é apoiada, bem como todas as mais que existem em outros pa!zes, prmcJpalmente em 
França ; uma parte de seus estatutos me parece 
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que foi copiada dos estatutos qua regem collagios 
desta ordem em Paris: não sei mesmo se assim se 
exprimio o nobre ministro qu'3 deu impulso a este 
estabelecimento. 

Ora, Sr. presidente, se o collegio de P~dro II 
vai t=:atisfazendo ás necessidades publicas, se este 
collegio tem uma or~anisação, se não perfdta, 
ao menos muito conforme á organisação que têm 
semelhante!' collegios em paizes mais cultos que 
o nos,o, entende que emquanto nós não pudermos, 
por causa dA nossas finanças, multiplicar bes 
estabelecimentos, devemos por ora contentnr-nos 
com o collegio de Pedro li. 

Senhores, eu entendo que nestas materias é 
mister attender muito ás circumstancias finan
ceiras do paiz, para que não nos vejamos obri· 
gados a estabelecer taes institutos fallecendo-nos 
os meios de lhes darmos andamento, para que 
não nos aconteça o que aconteceu infeiizmente 
ao cnllegio de Pedro Il, o qual tem até hoje sido 
gravado com uma divida que não oóde satisfazer, 
e que o nobre deputado pelo Rio Grande do 
Sul empregou todos os esforços para obter da 
camara que se lhe perdoMse. Ora. se nós pela 
experienr-ia conhecemos que pela falta de rendas 
esse estabelecimento tem carregado com uma 
divida que não pôde pagar, como havemos de 
crear um novo estabelecimento, expondo-o aos 
mesmos riscos em que se tem achado o collegio 
de Pedro li? Declaro ao nobre deputado que 
votei pela sua emenda, porque a achei muito 
razl•avel ; mas não vaAlos com esta nova creação 
dar lugar a que o novo collegio se veja a braços 
com a~ mesmas àifficuldade~. 

Eis as razões que me obrigão a suspender o 
meu voto sobre o art. 1?, digo su!lpender o meu 
voto porque, se a nobre cormnissi'i.o tiver a bon· 
dade do esclarecer-me ácerca daA duvidas que 
acnbo de expór, t•llvez me delibere n votar pelo 
re ~rido artigo. 

o Sr. ':l'or,·o• :E-XoZDozn : - Se o nobre 
deputado tivesse attendido bP.DI ·a todas as partes 
deste projolCto, veria sem difficuJdade quo uma 
grande difl'tlrença existe entre o collegio Pedro 11 
e o novo estabel.,ciment.o que se discute. O col
leghl Pedro II conserva ainda o caracter de um 
estabelecimento particular, o que se vai crear é 
uma e11cola publica. Aqnelle collegio foi fundado 
ORpecialmE>nte para reco>bcr internos ; e o lycêo 
s11rá um externato. A iostrucr;:ão do primeiro é 
inteir1\m~nte pa,:ta, a do seg11ndo é quasi grs.
tuit:t. E~tas díll"t>renças basllio para distinguir 
fundl\mentalmente u'n estabelecimento do outro. 

O collegio Pedro li é ueslinado para receber os 
filhos das classes abastadas da nossa suciedade ; 
e a maxima parte da população, que pertence 
sempre á classe menos favorecida da fortuna, 
não poderia gozar dos beneficios dessa inst1tuição. 
Era pois indispensavel crear um" instituição que 
mediante uma retribuição muito modica, fizesse 
chegar a toctos as vantagens de uma boa educação 
litt.,raria. E' esta necessidade que o novo lycêo tem 
por fim satisfazer. 

O nobre deputado fallou do incremento de 
despezas que esta creação deve trazer comsigo. 
A commissão attendeu muito a esta difiiculdade 
nascido do estado de nossas finanças ; e por isso 
tra~ou de r,,zer sómente aqu!llo que era essencial 
e indispensavel. Assim, no municipio da cõrte 
existião diverRas cadeiras publicas de instrucção 
t.<ecundaria, como as de latim, grego, inp;lez, 
!rancez, pllilosophia e rbetorica : pois bem I A 
commif!Sàv chama os professores dt~ todas estas 
materias para o novo t~stabelecimento, de sorte 
que apenas são creadas mais seis cad<'~iras, sendo 
muito modico o ordenado de cada uma dellas. 
Além disso, a commissào, segundo o exemplo 
do ~ue se pratica em França e na Allemanha, 

impõe ao alumno o pagamento de uma ligeira 
retribuição sob a fôrma de matricula ..• 

O Ss. NuNES MACHADO: - Já não é educação 
barata. 

O SR. ToRRES HoMEM: - E' barata e quasi 
grat11ita, porque o estudante do lycêo virá a 
pagar cada anno sómente 205000, isto é, a quarta 
parte do que se paga no collegio de Pedro li e 
em todos os estabelecimentos particulares de 
instrucção. O producto destas matriculll.s formará 
a parto eventual dos ordenados dos professores, e 
mui leve é o o nus que vem a pesar sobre o estado 
emquanto ao tratamento fixo. 

O mesmo nobre deputado, a quem respondo, 
funda-se nos embaraços pecnniarios em que se 
tem achado o collegio Pedro li para vaticinar 
outros iguaes ao lycêo. Mas niio notou o nobre 
deptotado que trata-se de um estabelecimento pu
blico cujas despezas são feitas pelos cofres pu
blicos, e que nunca se poderá achar no caso de 
um estabelecimento particular , que contrabe 
dividas para com o estado e vê-se na impossibilidade 
de desempenhar-se. 

Quanto ao mais, é claro quo a comm1ssao não 
teve d<l fôrma alguma em vistlts reformar o 
collegio Pedro li. Trata-se neste projecto da 
uma instituição nova e distincta delle; e portanto 
não entrarei na confrontação dos dous estabele
cimentos para descobrir a superioridade de um 
delles. Snria uma questão inutil ·e sem proposito. 
Era preciso organisar o ensino pnblico secundaria 
na c~pital, e pôr termo aos abusos intoleravP.is 
que a este respeito exi3tião. A cornmissão entendeu 
que, com este projecto nilo sõ remediava, o::omo 
elevava o ensino d~s letras á altura que exige a 
nossa c i vilisaçi!.o. 

o Sr. Nuno• Machado : - As razões do 
nobre deputado, membro da commissiio de in~>
trucçito publica, não me movem a dar 9 meu voto 
á despPza que a execução do projecto tem de 
trazer, no qulll não vejo c;euão, permitta-me a casa 
dizêl-o, um luxo de estabelecimentos (apoiados e 
nllo apoiados), um verdadeiro luxo de um pomposo 
estab~lecimento. 

Se por ventura a nobre commissão trataqse dP., 
aproveitando os materiaes que existem nesta 
capital, emendar os erros de iguaes est11beJeci
mentos já existentes, dar umu nova !órma a" 
ensino, eu concordaria com ella, daria o. meu 
voto para sobrecanegar o tllesouro com mais 
alguma de~peza: mas deixar os estabelecimentos 
já creados da maneira por que estão, e crear um 
novo estabelecimento, não rne parece, pjjrdóe-mo 
R ilhtstre com missão, muito ·regular; é, como 
disse, um verdadeiro luxo. 

O nobre deputado nos deu como raziio deste 
projecto o ser a educação no collegio de Pedro 
Il uma educação bastante cara, que só pôde 
chegar para as classes abastadas, e não admittir
se senão al11mnos internos. Ora, o nobre deputado 
está um pouco equivocado, porquanto a primeira 
base da creação deste collegio foi facilitar os 
meios de educação aos filhos dos servidores do 
estado que não tivessem mehJS de educai-os; 
sendo que, demais disto, no collegio de Pedro li 
se ttdmittem externos com o pequeno sacrific10 
de SOSOOO por anno, e esta quantia não podemos 
dizer que não iôStá na possibilidade de quasi 
todas as classes da sociedade. Portanto não ha 
razão para se crsar um novo estabelecimento que 
tem de trazer accresci:no de despeza., e isto 
tanto m11is quanto sabe o nobre deputado que, 
além do collegio de Petlro 11, existem nesta cidade, 
como em outras muitRs, cadeirllR de ensino secun
daria, onde não se paga cousa alguma. 
. Seria mais proprio que a nobre com"l!lissão 

tratasse de c<>rrigtr os defeitos de ?rgan1saç~o 
do collegio de Pedro II1 fazendo ;-e11Rlf lllll_mi'\IS 
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algumas dessas cadeiras que existem dissemi. 
nadas pela cidade, e formar um estabelecimento 
completo, o que tnlvez mesmo, em vez de 
aug!!_!ento de despeza , trouxesse alguma a.imí· 
DlliÇilO. . 

Tsmbem não vejo que seja exacta a outra razão 
~e barateza de ensino, porquanto, por este pro
Jecto, tambem os alumnos pagão uma n1atricula, 
muito mBis modica, é verdade, mas tanto não 
basta para autorisar a creacão que se quer , 
quando no collegio de Pedro II se póde rebaixar 
o valor das matric:Jlas que se pagão nctualmente. 
Portant.o, se por outro modo não fór conven
cido da utilidade do projecto, hei de votar contra 
elle. 

O Sl". Souza Martins :-Sr. presidente, 
eu ~a~bem sou . do voto daquelles que apoião o 
proJeC'o para o fim de se crear um segundo Jyceu, 
ou um segundo collegio de instrucçiio secundaria, 
frequentado sómente por alumooo externos. As 
razões que ouvi produzir contra o projecto creio 
q?-e não pedem prevalecer. Disse-se que é derna
~Jado ter na capital do imperio dous collegios de 
lnstrucção secundaríll. Não sei em que os nobres 
deputados firmárão este raciocínio : a cidade do 
Rio dcl J_aneiro, segundo os calculos de pessoas 
que lhe àao 1:nenos habitantr;s, não póde ter menos 
de cento e tnnta a cento e quarenta mil habitantes 
dentro de P?rtas, não comprehendida a povoeção 
das fr~guez1as · suburbanas. Ora, sendo assim 
donde deduzirão· os nobres deputados o f:Jndamento 
para Jeclarar que em uma capital quo tem 
cento e quarenta mil habitantes, ó exuberante 
haver dous colle~ios de instrucção secundaritt 1 
Eu, Sr. presidente, tenho feito algum AAtudo 
sobre esta matel'ia. e recordo-me que em Berlim 
além .de muitos collegios particulares, l1a cinc~ 
colleg1os reaes ou gymnasios cllmplt:>tos, aC6ra os 
que se chamlio protogymna•lo~t, ou collt~~tios 
incompletoR, e Berlim tem duzentos e oitenta mil 
h'•bitontee, pouco mais ou meno~ o dobro da 
povoação do Rio de Janeiro. Paris t•'m oito 
collegios reaes, além da multidilo enormo de 
eoll~gio1 ·particulare~ que 1-XiMtem nessa capitnl 
e nuo obatanht Isto, Mr. Cou11in lastima que nit~ 
sejiio em. m:1lor numero. N~o 1el pois como ao 
possa d1zer qufl ó multo doua ~ollcgi<lK de 
msh·ucçllo secundaria pRra 11 capital do !mperlo, 
que conta pelo meno11 cento e quurenta mil 
babitantes. 

Ssnhore11, eu ouço todos os dhts lnmllnl1f•IIO u 
f' alta de instruc~ãn nos n:..~sos tmpre~ados publlcoP 
a f~lta de conhecimentos necP.asarlos que o~ 
llab!l1tem a auxiliar os ministrO!! ou cheks de 
rep~trtições no>~ trabalhos de ~:rande impc.rtancia 
que lhes são cotnntettidos. Entretanto os nobrGB 
defilutados j~lgão que temos instrncçã~ de mais, 
po1:; que nao ha necessidade de se estabelecer 
ma1s um collegio de instrucção secundaria I E na 
verd~de, com.o Stl poder_áõ fo~~ar estes empregados 
habe1s, se nos lhes nao mm1strarmo,; os mdos 
sufficientes para comp!P.tarem a sua educação 1 
O~tra o_bjecção que se apresentoQ contra o 

proJecto e que com elle se vai augmentar a 
despeza publica. 

Sr. presidente, é possível, se o projecto fôr 
adoptado com todas as suas disposições, que se 
augmente a despeza, mas úU declaro-me a favor 
da creaçã~ do .c~ll.;gio de ex~ernos, mas não por 
todas as d1spos1çoes deste pro]ecto, principalmente 
pe~o. _que diz respeito ils matriculas. Em minba 
op1mao, os alumnos devem pagar maior matri
cula que essa de vinte n•il réis que estatue o 
projecto, não tão grande como a qus pagão os 
d iscipul.os externos de. collegio de Pedro II, 
que cre10 ser de 96~ por :mao, mas uma m&.tricula 
de 41i por mez, ou de 401i por anno. Com uma 
matricula cuja taxa fosse de 4S por me~, eu 
me persuado que em lugar de se augmentar a 

dcspeza publica com a creação deste collegio 
talvez. ~lla devesse diminuir, no caso õe s~ 
suppnm1rem a~ aulas dispersas de preparatorios, 
actualmente ~x1steotes, porque estou persuadido 
que o collegio não pôde ser frequentado por menos 
de ~00 mancebos ; mesmo é de presumir que 
possao ?begar a 300, se o collegio ti-;er reputaçi!.o 
e conce1to publico. Esta minha persuasão nasce 
de saber quo na Bahia llxiste um coUegio de 
externos que é frequentado por perto de 300 
~lumnos, quo em Pernambuco existe outro que 
e frequentado por 200 ou mais, e assim não ba 
razão para suppôr que o collegío de externos 
creado na capital se.i<1 frequentado por menos 
de 200. Ora, frequentado o collegio por 200 
alumnos, com uma matricula de 481i annuaes, 
vem a ter de rendimento p>llO menos 9:600S. Com 
esta quantia, reunida á que actuslmenLe se paga 
aos professores das aulas preparatoria~, que 
actualmcnte existem dispersas, e que têm de ficar 
r<'unidas l'JO collegio (segundo entendo ser opinião 
dos autores Jo projecto), creio que haverã dinheiro 
bastnnte para satisfazer todas as despezas do 
pessoal do C<Jllegio de externos. 

Lembrarei tambem aos autores do projecto 
que talvez fosse melhor estabelecer as matri· 
culas, conforme se costuma fazer em outros 
paizes, augmentarodo-as gradualmente em relação 
BOI> gráOS dO estudo OU a classe que frequentar 
o alumoo, estabelecendo uma matricula menor 
par.a os que frequentiio o primeiro anuo, outra 
ma1or para os do segundo, e assim por diante. 
Eu declarar-rne·hia em favor desta ldéa, porque 
em verJade parece que a despe;r. ;\ que os alumoos 
devem fazer pelo seu ensine dAve ser proporcio
nada a qualidade e importancin do ensino que 
adquirem, e 11ão h a duvida que o ensino de mo. teria 
mnls ele-;ada merece um pagamento mnis elevado, 
e tant•l que os autores do projecto reconhecem que 
os mestreg de pbilosopbia e de rlletorica devem 
ter maillr ordenado que <.outros. Logo, porque razão 
O~< alumnos dellSB!\ classes não hàll de pagar 
maior matricula T Declal'o~me poi!l a fo.vor de uma 
e:~cala na matricula, porém que a matricula não 
po:<IIQ M~r menor de 40SOOO, ~ermo módio, por 
anno • .A1nda assim serà esta collegio um beneficio 
UIUito grande ao publico da capital, porque 
actuahnonto pagão muito mais aquellts que fre
quont•IO o collegio de Pedro Il, que V3m a ser 
wsooo. 

Digtl que deste modo não se augmenta despeza : 
ant~s devo crêr que o colle~io p•)ssa ter rendas 
suftlciuntos para no futuro di,tribuir um dividendo 
do excedentP. do rend.1 daR matriculas por cada 
um dos profo11sores, conforme é costume noa 
collegios reaes dt! França, nos quae.s marcando.se 
um ordenado fixo a cada um dos lentes, deixa-se· 
lbes umll gratificação eventual, proporcional ao 
numero de alumnus que frequenta o collegio, 
para ser repart1do per cada um dos prof~ssores. 
Isto de alguma sorte interessa os professores no 
augmento do nu~ero de s_eus discípulos , e no 
conce1to e r~putaçao que pode ter o collegio onde 
elles professao; porque, quanto maior ó o numero 
de alumnos que frequenta o collegio, tar.to maior 
é o quinhão eventual que elles recebem. 

A discussão fica adiada pela hora. 

REFORMA DA. GUARDA NACIONAL 

O Sa. PRESIDEN_TE:-Na ultima sessão em que 
se tratou deste pro)ecto, ficou encerrada a discussão 
do a~t. 37 ; não se votou por falta de numero 
suffic1ente para haver cRsa ; paasa-se agora a 
fazer esta votação. 

O artigo é approvado em todas u sua!! partes. 
Segue-se a discussão do seguinte art. 38 : 
« Art. 38. Os officiaes da guarda nacional, tllutq 
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do serviço activo como da reserva, que tiverem 
vinte annos de serviço, e mais de sessenta de 
idade; os que tiverem dez annos de serviço e se 
acharem absolutamente imrossibilitados de conti· 
nuar por molestias habituaes e incuraveis, devi
damente verificadas ; os que por occasião do 
serviço houverem adquirido grave molestia ou 
desar, poderáõ ser reformados nos postos que 
occuparem com suas competentes honras. 

" Os reformai!os no aerviço activo, em razão 
da idade, poderáõ ser empregados t~m postos 
iguaes ou superiores na reserva. » 

Sem debate é rejeitado. 
Os seguintes artigos são approvados sem debate: 
a Art. 39. As reformas seriio concedidas pelo 

governo e presidentes de província pela mesma 
maneira e com as mesmas formalidades das 
nomeacões, sendo gratuitos as títulos. 

mesma ; quem uma vez commandou não deve ser 
mais commondado. Eu portanto pediria á nobre 
commissão que attendesse para sorte destes 
officiaes ; que em consequencia se determine por 
um additameato a este artigo que aquelles que 
já gozárão dos privilegioa de command<~ntes não 
voltem mais a ser commandados. Digo que, tendo 
passado o principio àa vitalieidade, esta é uma 
consequencia necessaria deste principio. Eu sus
tento, meus senhores, tanto mais esta opinião, 
quanto me recordo que entre nós, por um principio 
de eonveníencia ou não sei que, quasi todos os 
senhores que têm occupado postos na iUarda 
nacional, e que são delles demittidos, apezar de 
subir ao poder uma opinião contraria, gozão de 
uma especie de privilegio ; os novos officiaes 
commandantes não os chamão para o serviço. 

« Art. 40. No caso de mudança de algum official 
para lugar tiio distante da sua companhta ou corpo, 
que não possa continuar a exercer nelle o seu 
posto, serl'l. desligado do mesmo corpo ou compa
uhia, e ficará aggregado ao do lugar da sua nova 
residencia até que haja vaga, ua qual entrará 
como effectivo, se assim convier ao serviço. E 
quando se nõ.o preste a isso, parderã o mesmo 
posto e todas as suas honras. 

« A disposição deste artigo é applicavel aos 
ofliciaes que ficarem avulsos ou supranumerarios, 
em consequencia da extiucção ou reorganisação 
dos corpos ou companhias a que pertencerem. » 

Entra em_di.;cussão o seguinte: 
« Art. 41. As disposições dos artigos precedentes 

são applicaveis sómente aos officiaell que fórem 
nomeados em execução e na confurmiJadol d~:sta 
lei. Os actualmente exi":~tentes serão, S<~m dep6n· 
dencia d" propostas nem da orden1 do accesso, 
confirmados nos postos que occuparem, despach,\· 
dos para outros, ou substituhtos por pessoas 
mais idoneas, como parecer justo ao governo, que 
terá em consideração os bons serviço>~ anterior
mente prestados. Estes serviços não serão todavia 
contados para a concessão de reforma!. » 

o sr. ca:m.po• Mollo:- Sr. presidente, 
quando nós discutimos o art. 36, declarou o 
governo q11e adoptava a vitalicidade dos postos, 
com a condiçi\o de que flca:~se ao seu arbitriQ a 
nomeação e demissão dos commandantes; a camara 
porém, em sua s~&bedoria, entendeu que nii<> 
devia proceder deste modo, e que todos os officiaes 
e commandantes da guard•1 nacional devião gozar 
da vitalicidade. Uma das razões allegadu na 
casa para que passasse este principio na lei foi 
que não era justo que um cidadão que uma vez 
erll escolhido official, e que tinha commandado 
corpos da guarda ancional, descesse a :ser soldado, 
isto é, a ser commandado. Disse-se que havia a 
este respeito nma repugnancia muito graude em 
nossa populaçãu, repugnancia que eu reconlleço. 
Agora r..ós determinamos no artigo que discutimos 
que ao governo fica competindo a nomeação dos 
offi.ciaes da guarda nacional, isto é, a organisação 
dos corpos da gu~trda nacional, . em conformidade 
desta lei, e que aquelles offic1aes em quem o 
governo niio encontre sufficiente capacidade ou 
habilitações . fiquem postos de parte, isto é, 
fiquem 11endo soldados. 

Parece-me que os nobres deputados que sus
tentárào a vitalicidade dos postlls pela razão de 
que aquelles senhores que têm sido commandantes 
não devem mais ser commandados, parectl•me, 
repito, que os nobres deputados para serem 
consequentes não devem em c&so algum consentir 
nesta · destituição doa postos ; antes devem ao 
contrario sustentar que não sómente os omciaes 
presentes, como igu,almente todos que jà o rorão, 
gozem desse privilegio, porque a razão é a 

TOMO n 

O SR. ALENCAa:-No Ceará não acontece isto. 
O Sa. CuiPOS M&LLO:-Se em uma ou outra 

provincia isto não acontece, na generalidade do 
imperio pôde-se dizer que assim succede; a.1uelles 
que uma vez têm sido officiaes não descem mais 
a ser soldado. Como desgraçadam(nte nossas 
cousas não têm estabilidade, e sabõ·Sd que cahindu 
que.m está de cima, os demittidos vão s~r re
integrados, dahi essa contemplação de uns para 
com outros. 

Eu teuho impugnado este artigo da vitalicida•le 
dos postos, e muito mais agora o deverei im
pugnar, porque passou na lei um principio 
inverso daquelle que havia sido reclamado pelo 
nobre ministro da guerra em nome do governo. 
O governo queria o arbítrio da nomeação e 
demissão dod commandantas, o qua é de absoluta 
necessidade, em vista do e,;t.ado quasi revoUt•So 
de muitas de nossaR provincias: a camara porém 
rejeitou este arbítrio, e determinou que uma vez 
feita a nomeação, mio possa ~er revogada, quer 
s~ja de ofticiaes commanJantes ou não comman
dantes de corpos. Portanto, ftU pedirei á nobre 
commissão que já ajlotu eat11nda a sua protecçào, 
que et~tenda eatfl immenRO privilegio a ltldoa os 
senhores ~1e J' têm ~ido offida~s da guarda 
nacional. Ten o pu~ada o principio de plena 
vitalicldade, eu entendo que este additamento é 
RHt&mente pollttao, ao rnenoe que ae dê este 
prlvllo~tlo 1\quollea quo no OCC•lsi4o da execução 
desta lei tlverorn 3 annoa da o!Hcialr.to ; ao menos 
farsmoll com que ua execaçio desta lei, se ella 
tiver da ser asal10 executada, talvez não appareçi'io 
tantos clamores, tão grande descontentamento da 
parte daquelles que deixarem nesse momento de 
ser C'fficiaes, para serem obrigados a servir como 
soldados. 

o Sr. An:tão:- .:lr. presidente, o nobre àepu· 
tado quo acaba de fallar julga que a disposição 
do artigo em discussão está em maniresta con
tradicçii.o com o principio que a commissão havia 
proclamado quando entendeu que devia propór 
os postos vitalícios para os officiaes da guarda 
nacional. A commissão reconheceu que não facil
mente se sujeita vão a ser commaoJantes aquelles 
guardas n:ociona~>s que tinhão occupado postvs na 
mesma guarda, e que por consequencia para o 
bom regimen da guarda nacional era indis
pensavel que os pustos f.~ssem vitalicíos. O 
nobre deputado entendau que a commissão estl\va 
em contradicção com este principio, quando não 
quiz estendel·o aos offiches que actualmente 
existem, e que em consequeneia da nova or· 
ganisaçào que a guarda nacional vai ter pelo 
projecto; podem alguns d~ixar de aer ol!iciae•. 1!:11 
peço ao nobre deputado que atlenda bem á>~ dia· 
posições do projecto no 11rtigo em diacuado ; e 
cumpre·me, antes de ex:pór mais claramente a 
doutrina deste artigo, reconhecer que nio é uma 
questão muito facil a de se decidir a situaçill dos 
officiaos da guarda nacional aetualmente ex:ill
teotes, passando esta 1~1 e sendo executada. 

'" 
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Eu peço á camara que haja de examinar esta cir
cumstancta, e vem a ser que cada uma das provín
cias tem uma legislação especial ácercados postos 
da guarda nacional. Provindas ha em que os 
postos da guarda nacional são vitalicios ; outras 
em que os postos, sendo de nomeação do governo, 
,.omtudo não têm esta mesma vi talicidade ; pro
;incias ba que têm dado alguma garantia mliiS 
aos postos da guarda 11acionaL O projecto, igua· 
lando toda a officialidadP. da guarda nacional do 
imperio, de corto vai encontrar alp;um embaraço 
naquellas províncias onde os ollfciaes já_ têm 
postos ':_italicios _ ~ssim para que a camara DJVel!e 
a condiçao dos offic1aes nomeados depo1s Ja adopçao 
de::>te projecto, e de todos os ofliciaes que existem 
actualmente, occupando os postos em virtude de di
versas disposições de leis provinciaes, leis pro
vinciaes adaptadas pelo governo geral em conse
quencia do acto addicional. que declarou que 
ficavão pertencendo á legislação geral todas aquel
las disposições provinciaes que milit:.vã~ c.o~ 
objectos geraes seria preciso conceder a Vltahct· 
dade a um n~mero consideravel de patentes, 
mesmo daquellas que já não estivessem em effe
ctiv!dade. A commissão julgou que não convinha 
nivellar absolutamente a condição de todas as 
patentes anteriores e posteriores á lei que ora ~e 
discute , porque podia dar-se o caso de nao 
deverem ser conservados alguns dos offi.ciaes que 
present6mente existem, e que devia por Isso ter 
o p;overno a liberdade de nomear outros. 

Reconheço com o nobre -:leputado a conveniencia 
de alguma m~dida que possa sanar estas diffi
culdades; mas permittir-me-ha o nobre deputado 
que diga que a sua proposição não pôde ter a 
extensão que lhe deu. Note o nobre deputado 
qual a disposição do art. 41; todas as honras 
concedidas pelos artigos ante ri ores aos officiaes 
da guarda nacional, a vitalicidade dos postos e 
outras prerogativas que se achão mencionadas 
neste:J artigos, não se entendem app!icaveis aos 
officiaes que actualmente existem, mas sim áquel
les officiaes que forem nomeados em virtude desta 
lei. (Lt! o artigo.) 

Ora, a resp<.lto destes officiaes actualmente 
f:Xisteutes dá-se-lhes algG.ma vantagem para serem 
nomc;ados, porque independente de proposta podem 
ser confirmados nos postos, mas pôde existir um 
ou outro official que nãu mereça ter uma patente 
vitalícia, qu11 não esteja na condição que queremos 
que cstejào aquclles que tenhiio de gozar de taes 
considerações e prerogativas ; e não se deverá con
ceder ao governo a faculdade de fazer uma nova 
escolha. 'l Eu creio que isto é d1\ primeira intuição, 
uma vez que queremos dar a,o governo a faculJade 
de nomear os officiaes da guarda nacional para con
ceder um titulo vitalício. Se eu me persuadisse, 
como já disse em outra occasião, que esta lei 
devia ser executada por um governo que profes
sasse os prioclpios de reacção, então de certo 
recuaria de conceder uma lei semelhante, porque 
viria a ser uma Jas grandes calamidades que 
o governo ~ue tivesse de executar esta lei, s6 
para o fim de crear int6resses permanentes de 
partido, excluísse toda a oflicialidade da guarda 
nacional actualmente existel•te, para collocar nos 
postos pessoas que unicamente lhe agradassem. 
Mas ea ado"to a lei ua supposição de que a 
sociedade marcha rê!gularmente, que não se apre
aentari este espírito de reaeção, que levado a 
este ponto traria a subversão inteira da socie
dade. 

Disse o nobre deputado n1ais, que tendo a ca
mau recusado convir na opinião do governo, que 
Unha exlgldo que os commandoe licaasem ao ar· 
bUrlo do mesmo governo, e que pudesse dispensar 
deatea commandoa oa oBlciaes que quizesse, era 
agora justo que se uão lhe déaae a faculdade 
de dispensar qualquer official dos que aetualmente 
existem. Eu nfio comprrbendo ~ f·•rça deste or~u-

mento ; o que observei da discussão é que a ca
mara assentou ·que não devia deixar ao arbitrio do 
governo a nomeação dos officiaes para com mandar, 
que os officiaes uma nz nomeados devião perma
necer em seus po~tos; mas i.~to não quer dizer 
que não deva a camara dar um arbítrio muito 
razoavel, muito justo quando se tenha de dar 
pela primeit·a vez a execuç>'io desta lei. Não h a 
cuntradicção no pen,;ameuto da con>missão eXp(lsto 
no art_ 41 e no votado, em que a camar., con
sagrou a permanencia dos postos. Sr. presidente, 
eu na realidade leaho-me affligido de ver que 
a respeito da:> disposiçõ~s mais proemint~ntes do 
prujecto tenha bavido t.-nta divergencia, porque 
daqui concluo eu que ns suas disposições niio 
têm sido bem descnv.1lvidas na discussão. Eu 
queria que o projecto fosse mais di~cutido nos 
pontos capitaes. Eu vou pouco a pouco enchen
do-me de receios muito serias sobre o destino 
deste projecto, quando vejo tão notaveis membros 
desta casa declararem-se com tanta força cootra 
essas di~ posições ; por isto desPjára que a camara 
se empenllasse cada vez mais nesta discuss:lo ; 
que c:1da um de11utado que tenha formado o seu 
juizo sobre o projecto o apresente com franqueza, 
ê preciso provocar uma discussão muito ampla, 
sincera a franca. 

A nossa missão quando tratamos de uma cousa 
de tanta consideração, é muito solen1ne. Eu digo 
isto porque eu mesmo, se chf.gar a convencet··me 
que as disposições deste projecto são fataes á 
liberdade do meu paiz, se chegar a convencer-me 
qu& a guarda na.:ional, bem longe de ter a 
importancia que desejo, eu mesmo desistirei do 
projecto, e•~ procurat-ei os nobres deputl\dos, e 
direi:-aceito o vosso pensament•l• ac.litv as 
vossas idéas, vamos apresentar outro projocto
Tenho achado alguma reserva nos nobre~ depu
todos que se tênt pronunciado contra o projecto, 
ou uma especie de abandono da discussão, e isto 
não convém. 

E' preciso lembrar-nos que o projecto que discu
timos contém e•n sl .unt dos objnctos de mais 
transcendencia par~r o paiz, e que não é justo 
deixal o em abandono ; convêm empenhar-nos 
com todas as nossas forças para que o projecto s~ja 
o mais bem confeccionado poasivel. 

o Sr. oaxn.po• Mol1o:-Sr_ prealdonle, eu 
peço à nubre commissã•> que se persuada que é 
~iÓmente por un1a convicção muito proruuda que 
eu me tenb'l opposto e ainda me oppouho ã lei 
que ora discutimos, em consoquencla du nella 
passarem princípios que entendo que hlo de ser, 
não sei se diret fatae~ ao meu paiz. O nobre 
deputado que acaba de se11tar-se, illustre membro 
da commissão, creio que niio comprehendeu bem 
os meus argumentos quando respondeu ás objecções 
que tive a honra de apresentar-!he- O nobre 
d>~putado disse que est<t lei tem por fim harmo
nisar a gur.rda nacional em consequencia das 
muitas leis provinciaes que regulão esta materia. 
Eu, Sr- presidente, não me opponho a isto, nem 
uma só palavra disse em opposição a este pen
samento ; antes desejo ardentemente que trate
mns de organisar uma lei geral ácerca da guarda 
nacional, mas uma lei na qual não haja prin
cipias, que eu entendo que são damnosos. O nobre 
deputado disse que em algumas províncias do 
imperio se tem concedido a vitalicidade dos postos. 
Eu só tenbo idéa de haver esta vitalicidade na 
Bahia. Tambem se me diz que existe em Cuyabá: 
em Cuy:tbll não sei o que tem hllvido na pratica ; 
o que 1>6 sei é qu11 o pr<lsidente da provlneia 
reclama contra essa lei . O mesmo ac?ntece na 
Babía, onde a vitalicidade dos poetos não . tem 
produzido •• vantagens quo os nobres deputados 
esperAo que reaultariõ desta lei ; ao contrario na 
Bahia, segundo o relatorio do presidente, de que 
j~ tive a honra de fazer mençlLo ua casa, e meamo 
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segundo a opinião de alguns nobres deputados da . 
Bahia, esta lei tem produzido males em vez de 
bens. Officiaes ha naquella província que nem se 
prestão a 8<>rviço algum, nem obedecem ás ordens 
do governo ; não ft~zem absolutamente cousa 
alguma, confi.ad<:.s em sua vitalicidade. 

UM SR. DEPUTADO:-IstJ á fallar contra o ven· 
cido. 

O Ss. CA:w.>os MELLO:- Eu respondo ao nobre 
deputado que tratou da vitHlicidade e de leis 
provinciaes. Carecia que o nobre deputado nos 
ref~risse as vantagens que nas províncias se têm 
tirado àessas leis provinciaes que dão a vitali
cidade para que o argument.() fosse Talido nest'l 
occasiãu. Mas disse o nobre deputado que con· 
cedeu nrbitrío ao governo para destttuir alguns 
dos officiaes actuaes da guarda nacional, porque 
podia acontecer que um ou outro não f•)SSe capaz. 
Eu não impugnei o arbítrio dado ao governo ; o 
que eu disse é que uma vez que aquelles officiaes 
actuaes passassem a gozar da vitalicidade tie 
seus postos, achava eu tambem ruzoavel que 
todos aquelles que têm sido officiaes coutin.uassem 
a go'Zar do mesmo privilegio, pela razão allegada 
e sustentada na casa de que aquelles senhores 
que têm sido commandantes não podem jl\mai!l 
ser commandados. Se isto se tem dado no nosso 
paiz, se é esta a razão mais poderosa por que 
se decretou a vitalicidade dos postos, como favo· 
recer unicaménte àquelles officiaes que têm a 
fortuna de o serem presentemente? Todos aquelles 
q•1e jà têm sido offi.ciaes por uma especie de 
consideração em quasi todas as províncias do 
·irnperio niio são chamados a serviço pelo facto 
de terem sido officiaes. Eu peço pois à illustre 
commissão que reflicta na força do meu argumento. 
Não devemos ser mesquinhos, ni'õo devemos f,lzer 
com que unicamente aquelles que actualmente 
são officiaes gozem desse privilegio : a razão gue 
se dá para uns deve abranger a todos. Eu 
tenho dito e repito, e os nobres deputados bem 
o sabem, que os eommandantes superiores, os 
commandantes dos corpos, os coroneis e chefes 
de legião, embora demittldos, não vão ser sol
dadoR, são d~mittidos ; mas por uma especie de 
cousidcração :JUe lhes dilo os officiaes que os 
succedem, uiio são chamados para o serviço; e 
portanto é inconttlstavel que este privilegio que 
lhos peço deve ser sanccionado por uma disposição 
leftal, porque a raziio existente é a mesma. 

Agora, Sr. presidente, perguntarei aos nobres 
d!>pntndos se quando confeccionárão este artigo 
tlverlio em vista as circumstancias espeeiaes de 
todoo,~ a• provinciu do imperio? No Rio Grande, 
por exemplo, duranta 10 annos, houve corpos 
provisorios de 11uardas . naclonaes commandailos 
por muitos e ditferentes offlciaes nomeados pelo 
governo ; estes corpos na actualidade se achão 
dissolvidos; e não é possível que todos estes 
bravos officit~es que trabalhárão por espaço de 
10 annos nas campanhas do sul, e que alli tantos 
serviços fizerão à pról da legalidade e da inte
gridade do imperio, não é possível, digo, que 
todos esses officiaes possãc ser comprehendidos 
na actnal organisação da guarda nacional ; muitos 
hão de ficar de lado necessariamente, porque 
esses corpos estão licenciados ; mas pergunt,, eu, 
será justo que estes homens que gozarão de 
patentes, qui!> fizerão relevantissimos serviços á 
legalidade, que trabalhárão e derramárão o sou 
sangue uas campinas do sul durante 10 ann!>s 
em prol da sustenção do lhrono imperial. será 
justo que passem a servir como soldados 1 Eu 
creio que isto deve merecer alguma contemplação 
da illustre como:nissão e da camara. 

N'esta parte, Sr. presidente, eu sustento jus· 
tamente as ldéas da nobre commissão. A com
missão é um pouco mesquinha ; mas dando-se 
como eUa deu o principio da vitalicidade, eu 

quizera que fosse m~is amplo; eu quizera que 
não fossemos parciaes, até mesmo para tirar 
muitos clamores que hão de se erguer quando 
se executar esta lei. Os que estiverem servindo 
na occasião de ser. a lei executada são ofticiaesi 
mas aquelles que não eliltiverem servindo, porén1 
que já tiverem sido officiaes, ao menos por tres 
ou quatro annos, éoutinuem a ter as honras ; 
tomando-se em conta muito especial o que acabo 
de dizer ácerca dos officlaes que nas províncias 
rebelladas hão prestado relclV&•\tcs serviços. e 
que hnje estão licenciados, ha de ser muito 
triste ver-se homens que por tantos annos lut!\rão 
com valor em nos;:at! desordens intestina~, com
mandando corpos mandados á pressa organisar 
pelo governo, mas que já hoje não existem, 
será triste, repito, que e,tes homens não gozem 
das honr"s e privilegi'>S que ora vão tocar a quem 
talvez nenhuns serviços tenha prestado ao nosso 
paiz. Não sei mesmo porque não sou apoiado 
pela illustre commissão que sustenta esse privi
legio; entretanto a differença eó consiste no 
n11mero dos privilegiados. A commistião quer 
quu tenhamos 20 ou 30 mil offi.ciaes vitalícios 
no imperio, eu quero ampliar este numero, quero 
40,000 ; a ditferençll é pois unicamente do dobro; 
eu me torno sustentador de maiores favores do 
que a nobre commissão, mas é porque desejo 
que a illustre commissão e casa seja coherente 
em suas deliberações. 

Sr. presidente, não digo mais nada, nem creio 
mesmo dever mais f><llar sobre esta mataria ; a 
camara vota quasi U•lanimemente por estas idéas 
de vitalicidade: eu portanto nada mais digo. 

o Sr. Ferreira Penna:-As observações 
fclitas pelo nobre deputado de S. Paulo no prin
cipio de seu discurso não me pl\recêrão bem 
fundadas, e creio que isto procede de não con· 
servar elle perfeita lembrança do que se passou 
na camara por occasião da discussão do art. 36. 
Disse o nobre deputado que por parte do governo 
roi lembrada e sustentada a conveniencia de serem 
6.rooviveis ou de poderem ser demittidos os com
mandantes dos corpos da ~uarda nacional, e que 
a camara rejeitando esta tdéa decidio que elles 
fossem vihlicios como todos os outros officiaes. Pa
rece-me, porém, que o nobre deputado equivoca-se 
sobre ~>ste ponto, e que tal não foi o sentido da 
votação. O nobre ministro da guerra tendo de 
pronunciar-se sobre a doutrina do art. 36, de· 
clarou não só pela sua parte, mas tambem em 
nome de seus honrados collegas, que lhe parecia 
conveniente e necessaria a disposição que con
sagrava a perpetuit1ada •los postos (apoiados), mas 
que a par dessa disposição devia-se tambem con
ceder ao governo a faculdade de remover os 
commandantos que não f.Jssem dignos da sua 
contl.ança. (Apoiados.) 

Eu então observei qae, se com a palavra
remover -queria S. Ex. exprimir a idéa de 
simples dispensa do commando, e não a de da
missão ou baixa do posto, a commissão estava 
de accõrdo ; que não tmha incluído esta disposi-;íio 
no projacto por jà haver na lei de 18 de Agosto 
um artigo que autoriza em geral o governo e os 
presídeutes de provincia a suspender do exer
cicio a qualquer official contra quem haja queixa 
ou representação, depois de ouvil·o ; mas quo 
se ao governo parecesse inefficaz este artigo, 
se entendesse que devia ficar autorisado para 
remover os commandantes, ainda não havendo 
contra elles representação ou queixa, e só pela 
razão de falta de confiança, a commlssão não 
duvidaria o1fere::er um artigo addiUvo neste sen
tido, por estar persuadida de que uma tal dis
posição seria convenient~ e necessari~ à ma~cha 
regular do serviço. Nao houve po1s decisão 
alguma da camara em sentido contrario á opinião 
do nobre ministro : a questio ficou reservada 

.para quando se otferecesse o artigo add.ltivo. 
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O Sa. CAMPos MELLO: -E a commissão pretend<il 

ainda ~opr esental-o 1 
O Sa. F. PENNA.:-Hs de apresentai-o na con

ferencia que deve ter com os nobr~s ministros 
d~pois de finda a 2• discussão, se reconhecer 
que elle é necessario: foi isto o que eu prometti, 
e que con~ta de um meu diocurso prof<Jrido na 
discussão do art. 36. Se o nobre deputado se 
quizer dar ao trabalho de lêl-o, v!lrá que eu re
firo exactamente o que então occorreu. (.Apoiados.) 

O nobre deputado combate o art. 41 em dis
cussão, porque lhe parece injusto, entoudendo 
que se ha razão para conceder-se a vitalicidade 
aos officiaes que forem nomeados em virtude desta 
lei, as mesma;; razões militiio não só em favor 
daquelles que se acharem servindo quando a 
mesma lei começar a ser executada, mas tambem 
de todos quantos. ho_uv~r~m occupado quaesquer 
postos desde a UIStituiçao da guarda uacional. 
Ora, eu faço inteira justica á sinlleridade do 
nobre deputado, poraue tenho tido muitas outras 
occasiões de conhecêl-a nos debates da camara, 
mas de8ta vez ha de permittir-me qne lhe diga 
que só se acha em cootradicção comsigo mesmo, 
mas tambem que parece querer de proposito exa
gerar um principio admittido pela commissão, 
com a intenção um pouco maligna de transtornar 
ai! disposições do projecto, a ponto de tornal-o 
iuexect ui vel. 

Tendo este projecto por fim a reorganisaçfio da 
~uarda nacional de um modo regular e uniforme 
em todo o imperio, e estabelecendo elle certas 
condições que até agora se não exigiào para a 
nomeação dos officiaes, a quem concede illtnbem 
novas garantias e honras, indlspensavel é que 
alguma providencia se dê a respeito daquelles 
que se acharem nomeados quando 8 lei fõr pro
mul~ada. Co~tl.r~1~l-os todos indistinctamente, e 
declarai-os Vltahclo~ parec~u á commissão que 
seria um favor excessivo, perig~so e injusto: lo, 
porque sendo quasi todos elles nomeal!o:5 com a 
condição da amovibiliJaJo, niio podem allegar 
direito algum adquiridv á perpetuidade dos postos· 
2•, porque muitos haverá nomeados indevida: 
mente, e que não tenhi!.c• a renda e mais qualidades 
que este mesm<J projecto e&ige; 3o, .finalmente, 
porque sendo assim cunfi.rmados todos os actuaes. 
ainda que uiio tenhão prestado serviço algum, e 
só pela circurnstanci" muito accidental de estarem 
nomeados quando se promulgar a lei, ticarião 
excluídos muitos outros cidadãos que já tivessem 
prestauo bon~ seniços em épocas anteriores e 
que pudessem parecer mais idoneos para ser' de 
noTo empregados. 

Nestas circumstancias pois, entendeu a com
missão que o expedhmte mais razoavel e seguro 
seria o de autorisar-r.e o governo para d'entr~ 
os officiaes existe~tes continuar nos mesmos postos 
ou em outros mc>Is elevados os que lhe parecerem 
idvneos, dando-lhes as patentes vitalícias e t8m· 
bem para destituir os que não so achare'm neste 
caso, nomeando outros em seu lugar. Tal é -a 
doutrina do art. 41, contra que se pronuncia o 
nobre deputado por S. Paulo, e eu não posso 
deixar de_ admirar que havendo elle allegado 
tantas ra:>.oes contra a perpetuidade dos offi.:iaes 
q~e hou.vessem de ser nomeados na !órma desta 
le1, queua agora fazer extensiva essa mesma 
perpetuidade, que lhe parecia tão funesta não só 
a to~os os exi11tentes, mas ainda aos q~e tendo 
servtdo em épocas remotaa. achão-se hoje demH:· 
tidos. Por isso diase eu que o nobre de-putado 
parecia ler-se posto em contradicção comsigo 
mesmo, exagerBndo um principiO da commissão 
de maneira t•l que o torna nocivo ao mesmo 
projecto. Concede-se a vitelicidade aos ofticlaes 
que forem nomeados em virtude desta lei, porque 
se entende qufl é esta uma condição nec:eaaaria 
à boa orgaaisaçào e discit>lina da guarda nacional, 

e porque se e:r.igtlm certas habilitações e formali • 
dades que parecem sufficientes para garantir o 
&~t!rto da es_colha, mas as mesmas razões não se 
dao a respe1to de todos os actuaes que têm sido 
non:eados _por diversos modos, conforme a legis 
laçao. parttcul":r de cada província, muitas vezes 
sem mtervençao alguma do• govemo on de seus 
dP!egados, e até com man1fe~ta irregularidade e 
c_Jl ensa da lei. Quanto :'lquelles que já forão demit
tidos dos postos que outr'ora vccupárão, e11 espero 
que o rn~smo nobre deputado não insista na opinião 
de con ·1deral-os agora como reformados com as 
honras correspondentes, porque além da não terem 
direito algum a essa concessão. niuguem h averá 
que ntlectindo sobre as mudan~as e inversões 
por que ttlm passado a guarda nacional desde a 
sua cre~tção, deixe de conhecer os inconvenientes 
que deveri~o . r~sultar de fic!lr. um tão grande 
numero _d~' mdiVIduos como pnvtlegiados e iaentos 
do servtç ..... 
~~mbem re~eia. o nobre deputano que por oc

casiao da primeira execução desta lei venhão a 
perder seus postos os bons ofliciaes que actual
mente servem ; mas não observa o nobre depo.tado 
que pela legislação em vigor já o governo tem 
ampla fRcu!dade para demittil-os 'l Longe pois 
de fazer nasc<!l" ~m tal receio, o projecto dá muito 
maiores garantias aos officiaes que forem no
meados. Se no acto da primeira escolha póde o 
governo faz~r inj~sti~at~, tambem as póde fazer 
ag?ra, e mutto ma1s hvremente, porque não está 
SUJeito a limitação alguma. e o projecto recom· 
menda que se tenhào em muita consideração os 
~erviços anteriormente prestados quando se hou
ve~em d~ dar as patentes vitalicia~. Devemos 
po1s confiar que o governo que tem conservado 
esses bons o!fi.ciaes, e _que~ o prii_neiro respon~avel 
p_ela to:r.ecuçao da lei, uao que1ra assim contra
rulr as st~as disposições, demittiudo-os sem razão 
alguma. 

O nobre ~eputado,_ ao rnesmCI tempo quil com
bateu o nrt1g.J por uao c<lnfirmar as nomeações 
dos otliciaes ex1stentes, disc:orr·~u de novo sobro 
os inconvenientes da vitalicidade, citando ainda 
o relatorio do presidente da Bahia. e diverso~ 
e;x:emplos, para provar que o serviço publico tem 
tndo prejudicado pela existencia de officiaes vita· 
licios. Et1 não devo demorar-me sobre este pouto 
porque a cantara já approv<>u o artigo relativ~ 
A p<!rpetuidade dos postos, e por isso limito-me 
a lembrar que já respondi a esta argumentação 
do nobre deputado, p<Jdt~rando que este projecto 
contém providencias muito mais amplas e ellicazes 
do que as que podiào ser dadas por leis provin
ciaes, e que assim uão é provavel que seu.s 
efteitos sejão os mesmos, isto é, tão t:ouca 
satis!ac~orios como os que se têm observado nas 
prOVlnCl8B. 

O nobre deputado tambem lembrou a necessi
dade de alguma providencia ou declaração a 
respei~o dos officiaes que ja são vitalicios, ou que 
se achao reformados em virtude de leis provin· 
eiaes . E' certo que delles não trata o projecto. 
porque não occorreu á commissão que pudesse 
s~r tão considerava! como é, o numero de indi
v•duos que se acbão nessas circumstancias mas 
á. vista da~ informações que tem obtido,' està 
disposta a offerecer opportunamente um artigo qae 
lhes dê destino. 

O Sr. Souza. F.ra.uco: -Sr. presidente 
eu tomaria mais em serio o convite do nobr~ 
depute:do p~la província de Minas Geraes para 
que ajudemos 11 commíssão na discussão da lei 
de qae se trata, se eu não visse que 8 commissão 
com u~a. convicção tão firme que lhe faz honra 
tem re)elta.lo todas quant.as considerações ae lhe 
tem feito. A commieaão está tio firme em auas 
opiniões, que ainda nenhuma observaçio sobre 
a mataria pOde merecer a sua approvaçio ; e 
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l1onra muito os membros da commissão, porque 
forão capazes de fazer um projecto, na sua opinião 
tão perfeito, que elles não con~entem que se lhe 
toque em ponto algum. E a camara, que de 
ordinario acompanha as co•nmissões nas materias 
de que lhes incumbe, tem dado sancção a esta 
opinião. Se n cornmissão tivess~ aceitado alguma 
consideração ou emenda, é provavel que a camara 
tarnbem as aJrnitisse. 

Sr. presidente, eu tomei a palavra simplesmente 
para protestar, como tenho prote>tado n'l maior 
parte dos artigr,s, contra este artigo; não é para 
fazer observações, porque ellas não são aceitas, 
não vnlem nada. A commissão partio de 1:1m 
principio que é hoje reprovado em materia da 
legislação, que é deitar abaixo o que existe para 
crear tudo de novo. Dizem os membros da com· 
missão que os incumbidos da execução da lei 
hão de ser tão capazes que hão de executai-a do 
modo mais conveniente para o paiz: isto é o 
que suppoem todos aquelles que derrubão ns insti· 
tuições para as substituir pc.r novas ; nenhum 
suppõe que as reformas vão ser feitas em sentido 
desfavoravel ao paiz. A commissáo pJrém levou 
a tanto excesso este principio, 4ue nem admitte 
qae sejão levados em conta para a concessão de 
reforma os serviços feitos ha 20 annos pela 
guanla nacional em tempo de tanta crise, e~ 
tempo tão importante. Taes serviços não são 
cousa alguma aos olhes da commissão. 

O SB.. CAMPOS MELLo:-Como no Rio Grande do 
Sul. 

O SR. SouZA FaANco:-0 que fez R com missão '? 
Diz ella:- Nós respeitamos os postos vitalícios 
daquellas províncias que os tiverem creado ; de 
sorti! <JUe não são os serviços, não é a capacidade 
dos officiaes, não é a sua áiuturnídade nos postos 
que merecem consideração, que tem força p><ra 
com a commis!lãO, é sómente a circumstancia de 
terem ae assembléas provinciaes de algumas 
províncias tomado uma medida a esse rd~peito. 
Se a commissão tomasse em consideração as 
observações que se lhe fazem, eu proporia, por 
exemplo, que o~ otllciaes que tive~sern conservado 
suas patentes por certo numero de annos, o que 
pelo tnenos prova capacidade e serviços, fu~:~som 
considerados nos SI:!US postos, mesmo como avulsos; 
mas, na duvida de ser ou não 11ceita esta emenda, 
abandouo a ldéa a quem a queira formular. g 
coucluirlli declar<tudc. que voto contra o artigll 
emqunnto não !ór aceita qualquer idéa quo, como 
a por mim lembrada, ruspeile ah;um tanto a 
actualidade, e tenha em eonta os officiaea actuaea 
cujos Kerviços e dur~Açi\o noa poatC>s os turn:io 
dignos de conaenac;iio nellua por medida legislativa, 
e que sejiiu expostos a voltarem ás flleiraa dos 
soldados. 

o sr. Antão:- Sr. presidente, é para mim 
causa admiravA! a accusaçiio que acaba o nobre 
deputado de fazer á commissão. Disse o nobre 
deputado que não achavo. fundamento no que eu 
havia dito, e que nP.m mesmo se prestaria a 
auxiliar a commissão em _sens trabalhos, porque 
ells se tinha mostrado icexoravel, não tinha 
admittido nenhuma proposição que pudesse me· 
lhorar o projecto. Eu admiro qne o nobre depu
tado proferisse isso, sem se lembrar que alguma 
cousa se tem adaptado, que algumas emendas se 
vencêrào na discussão. A com missão està disposta 
a aceitar as emendas qu" melhorarem o projecto ; 
mas que culpa tem ella de que a camara tenha 
votado pelo projecto, rejeitando as emendas t 
Não é a commissão que as tAm rejeitado ; ella 
unicamente tem declar&do quaes os fundamentos 
que teve para formar o proje.:to ; a camsra tem 
votado pelo projecto comtudo depois do exame 
dessas razões. 

Outra accusação fez o nobre deputado á com
missão: disse que ella procedeu com falta de 

previdencia, que quiz aniquil!ar tudo, que.quiz 
apresentar uma institui.;ão nova. Não pude bem 
avaliar .o alcance da proposição do nobre depu
tado ; nos uão temos destruido a instituição da 
guarda nacional, pelo contrario, adoptamos a 
legislação existente. 

O Sa. SouzA. FR.Uicol : - Fallei da officiali· 
dade. 

O Sa. ANTÃO : - Então n~o continuo nesse 
te~reno ; m~s ~isse o nobre deputado que a res· 
peito da offic1ahd;1de annullá,uos todos os officiaes 
existentes para dar consideração e importancia aos 
officiaes qutJ fôrem nomeados em virtude desta 
lei. ~m- um. aparte o rneu _ nobrfl co !lega da 
comm1ssao d1s~e que isto nao era exacto : o 
artigo do projecto manda coufirmar nos postos 
aquelles <lfficiaes que actuatmente ex.i:>tem, e só 
quando não convenba ao serviço publico a con
servação de algum1, permitte que sejão substi
tuidos por pessoas mais idoneas. A mente da 
commis:>ão é clara ; julga que os officiaes exis
tentes devem ser confirmados uma vez que 
tenhão prestado bons serviços. Poderia a com
missão impõr ao governo uma outra obrigação 
além dest'l '! 

Eu c11ncordo com 11. idéa do nobre deptltado, e 
penso com elle que aquellas ofliciaes que têm sido 
c~nser':'a.dos por 3, 4 ou 5 annos nos seus postos, 
sao oflictaes que têm prestado bons serviços e 
tanto elles são bons, que as autoridades tflndo 
direito de os demiltir, não os têm demittido. 
Desejo que o nobrA deputado mande esta emenda 
no sentido em que tem fallado. Porque 6 justo 
que o governo quando tenha de executar a lei 
examine os bons serviços prP.stados pelos officiaes 
actualmente existente~. confirmando nos postos 
aquellfS que o mereçàu ; mas se para este exame 
cor.vém estab•l lecer alguma regra, estabeleça-se, 
seja ellB um certo numero de annos em que elles 
tenhão sido conservados nos postos. 

Outr.J nobre deputado por S. Paulo insístio em 
que a co:nmissãc. tinha sido mesquinha, porque 
tendo marchado debaix;o de certos princípios, os 
desconheceu na applicação. Disse o nobre depu
tado: -vós dizeis que os homens que têm servido 
os postos na guarda n!lcional não podem re· 
signar-~e a entrar no simple:~ offi.cio da guarda 
n11cional: mas este (lrincipio que enunciais deve ser 
geral ; não só deve abranger ts officiaes- que fõrem 
nomAad•lS am virtude de<õta lei, como os existentes e 
os qtJe jà têm existido. Ora, eu não sei se serà muito 
convonient~ parA o paiz apresentar este numero 
immenso d.; homens \Bentos do serviço da guarda 
nacional. Eu com os meus collegaA da commissão 
Unhamos assentado que para n:io aft'rontar a legis
lação de algumas províncias convinha que se 
l~entasse do serviço da ~u11rda nacional os officiaett 
que na execução desta lei deixassem de continuar 
nos postos ; mas estender esta isenção a todos 
os homens que têm servido postos da guarda 
nacional, era apresentar uma isenção muito con· 
sideravel. Entret.onto oãb duvido concordar com 
o nobre deputado em que se declare que não 
serão sujeitos ao s;,rviço de simples guarda 
nacional todos os cidadãos qne tenhão tido pa
tente. Tt>lvez que muitos fiquem isento3 do 
serviço ; mas emficn ~ao menos consagra-se um 
facto em uma lei, porque este é o facto constante 
que se ubserva em todas as províncias que 
aquelles que têm servido postos n11 guarda aa
cional jámais sejão nomeados para prestarem 
serviço de simples g11arda, por uma consideração 
que por toda a parte se tem guarda,io, pc.rque 
entendem muitos qne isto in1lue no principio de 
subordinação que deve haver na guarda nacional. 
Portanto não porei duvida nesh emenda, e 
mesmo pedirei que se apr11sentecn outras que 
melhorem o projecto: igulll requerimento faço 
ao Sr. deputado do Pará; fique sãbsudo que a 
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eommissão está resolvida a aceitar todas as 
modificações qne lhe par<lcerem raz,Javeis: ell:~ 
não tem pretc::nções ao optimismo do seu trabalho, 
quer tudo q"Uunto fõr vantajoso e pudt=r iuftuir 
para melhoramento do projecto. 

Julgado o artigo dhcutido, é rejdtado. 
E' tambem rejeitado sem J.,;b ate o seguintll : 
« Art. 42. Ainda em províncias que não sejiio 

fronteiras, poderá o gover:JO reunir em um só 
commando superior os guardas naciouaes de dous 
ou mais mumcipios, quando ahi existão ao meJJos 
duas mil praçns do serviço ordinario. O com
mandante superior terá. a grad•1açà•> e honras 
de c.,ronel quaudu por outros tiLulos lhe não 
comtJitii.o maior~s. » 

Entra em discussão o seguinte: 
« Art. 43. O governo fica autorisado para fazer 

no actua\ uniforme e dislinctivos das guardas 
nacionaes as alterações que forem convenientes, 
tendo attonção á simplicidade e econoulia. 

«Um:\ vt-z marcado~ esse uniforme e distinctivos, 
que não poderáõ mais Bl'r alterados ~;euão por 
lei, serão punidos os que os usarem diversos, 
pela primeira 'Vez com a pena de reprehensão ou 
prisão imposta pelo respectivo chefe, e n •1 rein
cidencial com as do nrt. 301 do codigo penal, 
imposta pela autoridade civel competante. » 

O Sr. Souza Fran.Qa:-0:; arts. 43 a 5[ são 
regulamentare:s, são de simples discipliua, e eu 
pediria que fossem postos á discussão e votação 
todos juntos, porque têm caonexiio intima entre 
si, sendu considerados como paragraphos. 

Ofierece a seguinte emend,,, que é apoiada: 
« Oa nrts. 43 a 51 inclusive couvertão-se em 

paragrl\phos para serem <!iscutidos e votados 
juntos. • 

0:~ artigos são os seguintes: 
« Art. 4-l.. Cada um dos commandantes dos 

corpos receberá por inteiro o armamento, cnr
reame, muniçõ~s e livros destinados para o 
s~rviço dos mesmos corpo~. ficando responsavel 
pel~t sua con!iervaçiio e distribuição nos termos 
dos regulamentos do governo. 

« Art. 45. Os ditos comm:mdarttes distribuirâõ 
os mesmos objectos pelos crtpitàes das companhias, 
e cada um destes ficar!\ igunlmente respon
savel. 

« Art. 46. Os guardas naclonaes que d··ron', 
troca rem ou Tenderem as armas ou outros objcctos 
rtic"bidos do. nação soilreráõ a pena de quinze 
dias a um mez d'.l prlsi\<>, a qual lhes serê. 
imposta pelo conselho de disciplina. 

« A sentE>nca condemnstoria do conselho impOr· 
tará a restituição dos objectos dados, vendidos 
ou trocados, a qual será exigida perante a au
toridade civil, guardanJo-ae em tudo o nto:lo e 
os privilegius que competem á~ dividas da fazenda 
nacional. 

« Art. 47. Os Jl'Uardas que se mudarem do dis· 
tricto da cumpanhia sem haverem feito entrega da 
sua arma e correame 011 de seu valor, ou da 
importancin do concerto, quando a hajão perdido 
ou se tcnh~ arruinado fóra do serviço, snffreráõ 
por isso 3 a 15 dias de prisão, além da iudemnl
sação devida á fazenda nacional. 

« Art. 48. Entre as despezas de que trata o 
art. 76 da lei de 18 de Ago11to comprehende·Stl as 
dos livros necesf!arios, tanto para a quallficaçào 
como para a matriculll das praças de cada corpo 
e registro das ordens e corres'Ponden~ía, assim 
como a do cartuxame para Od exArcicios de fogo. 

« Art. 49. Fica extincto o lugar de instru~tor 
geral da guarda nacional. O governo não poder!\ 
nomear mais de um inspector para cada bat.alhão 
ou corpo de cavallaria, e preferirá os ufficiaes da 
s- e 4• classe do exercito, e especialmente os que 

já se acharem emprtJgados como majores e aju
<iantGs. 

« Na falta dest~>s offieiaes , poderó.õ ser no
m.,ada:'l outras pessoas que tenhão dado prova da 
sua idoneidade e perícia por exame feito por 
officiaes de liuha, e serão dispensados quaudo o 
governo e presidentes o julgarem convenienttJ. 

n Art. 50. Os instructores do infantaria ven
c.,ráõ a gratificação mensal de 20fl, e os de caval
laria 30$. 

« A nomeação de in~tructores, assim como a de 
cornetas, tambores e clarins com vencimento só 
terá lugar em ctrcumstancias ordinarias para os 
corpos qae tiverem a maioria de suas praças 
armadas e fardadas: nos outros ficará a instrucção 
a cargo dos respectivos commaudantas e olliciaes, 
que por isso nonhum vencimento terão. 

« A1-t. 51. Os cornelas, clarins e tambores serão 
considerados com<.l de primeira linha, e terão soldo, 
etape e fardl\ulento correspondentes, recrutando-se, 
quundo seja uece:ssarío, indivíduos idoneos. » 

o Sr. cam.pos :U:eU.o: - ·Sr. presidente, 
eu não sei se este requerimento do nobre depu
tado não vai de al~um modo de encontro ao 
re~imento da casa. Parece-me que o regimento 
diz que na segunda discussão c>s projeetos de lei 
-s~rão discutidos artigo por artigo. O nobre depu
tado pede agora que diiferentes artigos deste 
projecto sej.ão .::liscutidos de uma só vez. Não sei 
bem ;;e isto esta ou não conforme o regimento. 
Disse o nobre deputado que devião ser discutidos 
juntos estes artigos, porque contém elles mat~ria 
regulamentar. Tambem não sei se assim é. Pur 
ext~mplo, o art. 43 determina que o g<.~verno fique 
autorisado para fazer no actu11l uniforme da ~uarda 
nacional as alterações que julgar convemeutes, 
mas puece que isto não é objeeto de puro regu
lamento do ·governo, é objflcto de lei: se por uma 
lei o goverM não fór autorisado para fazer isto, 
não o poder!\ !az·;r. Eu creio que pela lei dA 18 
de Ag .. sto ficou o governo autor!sado para fuzer 
nos uniformes as alteraçÕ<'S que julgasse l'reciijas, 
mas uma vez decretados, não podia mais alterilr ; 
logo, para quo o go"erno tenha o poder de alte
rai-os • deve-se concEOdêl-o por lei. Faço estas 
consi•ierações, afim de ver o nobre deputado se 
ellas têm o~ nuo cabimento, para enlilo votarmos 
COI'ltra o requerimeuto, e continuar a d1scus!lão 
do proj ecto artigo por artigo. 

O Sr. Souz~ Fr<~.noo:- Eu tenho por fim 
poupar nlgum trabalho á camara na discussão 
destes artigos, e não os procuro fazer reprovar 
por este meio de votação. As disposições são 
disciplinares, e de pouca importancia ; isto se 
conhece á primeira vista, e estão no caso de se 
discutirem juntos os artigos , e de assim se 
votarem, poupando trabalho e tempo á casa. 

O Sa. PBli:siDENTE: -Declaro que admitti o 
requerimento, porque não vai alterar o regimento. 
Se o Sr. dsput>ldo requeresse que se discutissem 
coujunct-Amente dous ou tres artigos, era contrario 
no regimento ; mas como quer converter algu11S 
artigos em paragraphos, passão estes artigos a 
ser parsgrapbos, e o regimento não pruhibe gue 
!!e discutão artigos com paragrapbos. 

O requerimento do Sr. Souza Franco é appro· 
vado. 

Entrão portanto em discassão, reduzidos a pa
rap:raphos, os •uts. 33 a 51. 

Não havendo quem peça a palavra, dão-se por 
discutidos, e são approvados os SI§ 43, 4-f., 45, 46, 
47, 48 e 49, e tPjeitados os §~50 e 51. 

Slo ignalmente approvados, sem discussio, os 
aegulntea: 

« Art. 52. Os preaidenlea de província poderiõ 
ims;ór aos commaadantea superiorea e aort com· 
mandantes dó corpos, noa casos declarado• noa 
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arts. 83, Si e 85 da lei de 18 de Agosto, as se· 
guntes penas: 

<< ~ Jo. Reprehensiio simples. 
<< § 2.o Reprehensão com menção na ordem do 

dia. 
<< ~ s.o Prisiio até tres dias. · 
« Yr,:ual facnldade compete aos commandantcs 

supericres a respeito dos officiaes do seu estado
maior e dos commandantes dos corpos, limi· 
tarrd'l ·Be porém a prisão a 5 dias. 

u Art. 53. Fica revog'ldo o nrt. 95 da lei de 18 
de Agosto de 18:31. No impedimento ou falta do 
promotor ou seu secretario, será feita a nomeação 
de ofiiciaes .que os substituão provisortamente 
pela mesma maneira por que se fizer a dos outros 
membro~ do conselho de disciplina. 

u Art. 54. Em todos os casos a pena de baixa 
do posto só poderà ser imposta aos officiaes pelo 
conselho de disciplina. Das sentenças do conselho 
de disciplina que impuzerem a pena de prisão 
não haverá recurso algum. Das que impuzerem a 
pena de bai::r.11 do posto haverá appellaçiio para o 
conselho !iUpremo militar, ficando o réu suspenso 
do exGrcicio do posto até a confirmação ou revo
galião. 

« Art. 55. O :i ccmmandantes superiores serão jul· 
gados por um conselho composto de sei,; offichleS 
superívres nomeados pelo governo t.la corte, e 
peios presidentes nas províncias, e do juiz de 
direito da camara servindo de auditor com voto. 
Das sentenças destes conselhos haverá tambem 
nppellação para o conselho supremo militar, 
ficando o réo suspenso até a confirmação 011 revo
Ração. A fôrma do processo serã a mesma que a 
dos conselhos de disciplina. 

a Art. 56. Os officiaes do estado-maior do com· 
mando superior serão julgados por conselhos de 
disciplina, nomeados por commandantes supe· 
ri ores. 

« Art. 57 . A pena de prisão imposta aos o1Ji
ciaes e praças da guarda nacionall!ó será cumprida 
nas cadênR publicas onde niio houver casas de 
camara, quarteis ou ou~ros edificios que so posaão 
destinar a esse fim. " 

Entra e111 discussão o art. 58. 
« Art. 58. O serviço ordinario e interno das 

povoações, como seja o das rondas o da guarnição 
das cadêas e estações publicas, e bem assim o de 
qunesquer diligencias repentinas IJUe occorrão, 
11erê. gratuitamente prestado pela ~~:uarda nacional 
de cada murricipio, tanto ào serviço activo como 
ainda da reserva em casos urgentes e de absoluta 
neceashlade, e distribuído por todas as praças 
com a maior igualdade possivel. 

a Tambem prestar-se-hão gratuitamente as pl'açaa 
que em c:,sos urgentes fórem norneadnl! para le· 
varem officios de t'ICUS superiores a lugares para 
onde nilo haja coneio, não sondo todavia obrigado:~ 
a passar além do lugar onde possão eutregal ·os a 
qualquer official de diversa companhia ou corpo 
que as laça segui c no seu destino. » 

O Sr. Rodrigues dos Santos :-A ma
neira l'or que está redigido e~ote nrtigo me obriga a 
pedir algu01as t:Xplicaçõds. Determina o artigo que 
o serviço ordin&.rio iuterno das povoações, como 
rond~Ls, gnarda de cadêas, guarda nas estações pu· 
blicas, sejão feitas pela guarda nacional do serviço 
activo, gratuitamente. Ha uma restricção ácerca de 
outra disposiçiio no artigo que mand>\ que este 
mesmo s.,rviço seja ainda feito pelos guardas 
nacionaes de reserva nos casos de urgente ne
cessidade, portanto o artigo contém duas idéas : 
a primeira, que o guarda nacional do serviço 
activo é obrigado a este serviço ordinario, e 
interno gratuitamente ; e outra, que o guarda 
nacional da reserva é ta.mbem obrigado gratuita· 
mente nos casos de urgeute necE>ssidade : o que 
se deve pois concluir o que todo o serviço de 
rondaa, guarda de cadêas e estações publicas deve 

sempre ser prestado pela guarda nacional do 
serviço activo, gratuitamente, e que este mesmo 
serviço deve ser pre~tado pela guarda nacional da 

·reserva, grutuitamente, mas nos C>\Sus de necessi
d~de urgente. _Se é este o pensamento do artigo, 
nao _pos~o detxar d~ me oppór, porque não 
a~ho JUStiça algu.91a em obrigar os guardas na· 
c10naes do serv1ço actlvo a fazer o serviço de 
ro:nda, guarda de cadêas e ~stal.ielàcitnentos pu· 
bltcos, quando h'l torça policial assalariada d 
força de lirrha, que tarnbem é obrigada a fazer 
igual serviço. Disse um nobre membro da 
com missão: -Deos nos livre quo força de linha 
f•>Sse encarregaJa disso-; mas então perguntarei 
qual é a missão da força de linha e policial 1 

·A f<Jrça de linha e policial não ~erve senão para 
manter a urdem e O!egursnça publica, por meio 
das diligencias policiaos, nas quaes se com
preheodem as rondas, patrulhas, prisão de réos 
condemnados, e dos que commettem crimes ; 
pela maneira por que stJ acha redigido o artigo 
entende-se que na córte, e nas capitaes das 
províncias o serviço de rondas, guarda de cadêas 
e estabelecimentos publicas po3sa ser feito ex· 
clttsivamente pela guarda nacional, e além disto, 
gratuitamente : ora, isto é revoltante injus~iça . 
En1 primeiro lugar, eu não quero que a guarda 
nacional preste serviço, ainda mesmo pouco, 
s~não no caso de necessidade, quando não haja 
outra força para prestar esse serviço; e em segundo 
lugar, quero que quando seja chamada a ser· 
viço, mesmo em ca~o de necessidade, se lhe 
pague, porque sendo distrahida de suas occupa· 
ções, tem direito de receber um salario, seuão 
correspondente ao seu trt~balho, ao menos que 
compense alguma causa o sacrilicio que faz. 

Sr. presidente, eu entendo que a commissão 
não avaliou bem as consequencias que se podem 
deduzir deste artigo, porque ella o redigia de 
maneira que comprebende e autorisa todas estn 
couaequ•:ncias que tenho tirado quando aquilato 
sun doutrina verificando-a noa factos. Não sei 
sa estou em erro ; estou inclinado a pensar que 
a commias•i? n~o q~er i~to, não entende que o 
guarda nactonRI seJa obrigaJo a este serviço 
gratuitamente ; mas se uão quer isto, ha de 
consentir que a redacçilo do artigo traz isto 
com~igo, e que de suas palavras deprehende-se 
muito naturnl e logicamente que o serviço de 
que elle trata será exclusivamente feita pela 
g_uarda nacional do serviço activo gratuitamente. 
E11tou que n•io é e~te Keu pensatnento, mas é 
nt~ce~sario redigir o artigo de modo que fique 
excluida esta conclusiio, e que niio se entenda 
que em todo o caso seja o guarda nacional 
obrigado a prestar este serviço gratuitamente. 

O Sr. Ferreira Pcnna :-A talts do 
alguna artigo~ que acabiio de ser rejeitados é 
sutnmament·J prejudicial ao sydtema do projecto, 
que assim fica alterado em suas bases ; e quando 
se observa que e~ses artigo! cahirão sem a 
menor impugnaçi\o, sem que ao menos a com
missão tivesse occashlo de justi.fical-os, parece 
que ella poder-se -hia julgar desonerada da obri
gKçào de defender os qua ainda dependem de 
votação. Continuarei . todavia a fazer o que 
entendo do meu dever, e a .maioria da camara 
decidirá afinal o que em <>ua O!abedoria julgar 
mais acertado sobre a sorte do projecto. 

Limitando-me por agora ás observações do 
nobre t: • putado por S. Paulo; direi que e!las me 
parecem attendivtois, maq sómente ua parte em 
que revelào algum defeito na redacção do ar
tigo, defeito a que attr!buo a intelligencia que 
lhe dá o nobre deputado, e que é diversa da 
da commissão. 

A commissão não quer de maneira algilina 
que a guarda nacional seja obrigada '& prestalr 
constante e efl'ectivo serviço no interior dá 
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povoações; quer, p•!lo contrari<>, atlivial-a quanto 
ser possa desse encargo, mas reconhece como 
um facto incontestavel, sobre o qual invoca o 
testemunho dos representantes das diversas pro
'\'incias, que no estado• acttlal nenhuma dellas 
tem força de linha ou policial que seja sufficiente 
para todo o serviço (apoiados) ; e persuadida 
como está de que esse estado não poderá cessar 
repentinamente, tratou de prevP.nir os casos em 
que haja de ser necessario o auxUio da guarda 
nacional. 

Assim pois, figura o artigo duas bypothesP.s, 
a do serviço diario, como o de guardas e rondas, 
em que as praças se revez,\o com igualdade, 
recolhendo-se ás suas casas logo que o tenhão 
concluído, e do serviço mais aturado por tres,
quatro ou mais dias, que os obriga a marchar 
pua fõra do lugar de suas resideneia~. ou ficar 
aquar~elados e promptos ~ cada mo~ento. ~o 
primetro caso, quer o arttgo que se)a gralutto 
o serviço; no segundo, manda retribuil·o com 
os vencimentos que competem á la linha. Esta· 
belecendo minuciosamente estas diversas regras, 
teve a commi~siio em vistas evitar ao me,-mo 
tempo muitos vexames que indevidamente soffre 
a guarda nacional, muitas faltas no serviço, 
e grandes despezas que illicita e inutilmente 
se fazem por conta da fa7.enda nacional, por
que, é notaria que em muitos lugares tP.m 
sido a guarda nacioual con~tantemente sobrecar
regada de serviço, sem igualdarle na distribuiçiio 
e sem vencimento algum ; e em outros, pagão-se 
soldos a um certo numero de praças, a pretexto 
de estarem destacados, posto que não fação t0do 
o serviço na !órma devida. 

Das observações feitas pelo nobre deputado, 
colligi que e\le entende o artigo de maneira que 
as palavras·-em casos de urgente e de llbsoluta 
necessidade-vêm a conter uma condição a que se 
.deve attender unicamente qu•mdo houver de ser 
chamada a serviço a guarda da rtlserva, inferindo-se 
tambem dabi que a do serviço activo tem obriga
ção de prestar ·se sempre que fõr chamada, ainda 
que não h>~ja essa urgente necessidade (Al'oiaàos.) 
Não é essa porem a intenção da commissão: ella 
quer que a claqsula seja applícavel não só li 
reserva como á Ruarda do serviço activo, de sorte 
que só possão ser empregados em casos urgentes, 
isto é, quando não houver força de linha ou 
policial; ficando tambom entendido qlle a reserva 
só o deverá ser um ultimo caso. Antepondo ·se as 
palavras-em caso~ urgentes e de abtvluta ueces· 
sido.de - a est"outras- pela guarda nacional de 
cada municipi•>,-ficará mais claramente expres
sado o pensamento da commissão ; e Re o nobre 
deputado se contenta com a mudança de redacção 
no sentido em que tenho fallado, eu prumetto 
razêl·a, poden<lo entretanto ser approva.do o 
artigo. 

o Sr. Co.u:npo• ::.\lello:-Sr. presidente, eu 
vuu offerecendo alguntas consitierações que me 
occorrem, para que a commissão escolhendo 
aquelhs que possão ser de algum peso, na 
terceira discussão haja de apresentar algumas 
emenda> a este respeito, uma vez que as julgue 
valiosas. 

é ~ais elevada. Ora, no projecto que discutimos 
fi~ao desorganisados, isto é, ficão sujeitos ás 
dilferentes leis provinciaes, onde ba, e por con
seq~encia_ a <iiff~rentes systemas de administração, 
multas mtlbares da cidadão;; que niio podem ser 
por suas circnmstancias incluídos na guarda 
nacional. Eu já lembrei e torno a lembrar á 
commissão, que seria muito convenfente acabar 
neste projeeto com esse amRI(lama de legislações 
diversas, muito parciaes. Eu queria que ne.ste 
projecto de lei se estabelecesse um capitulo que 
tratasse especialmente de uma org,lnisacão parti· 
cular de todos os que não puderem ser guardas 
nacionaes. Eu entendo que o governo central deve 
saber de uma vista d'olhos com quanta força pôde 
contar no imperio, quanto de tropa de linha, 
quanto de guarda nacional, e quanto finalmente de 
t::uarda policial. E' o que actualmente não acontece, 
é o que eu quero que aconteça. Vejão os nobres 
deputado!! que este contingente não é para ser 
desprezado, é uma mas•a de cidadãos que póde 
con:-~t ítuir no imperío uma força d.e 20 a 30,000 
homens, e a que se pó:te dar uma organisação 
especial, mas que por i;;so não deixa de ser uma 
força respeitavel com que- Re poAsa contar ; e 
então a esses corpos puramMte policiaes dê-se
lh.:.s serviço puramente municipal, como a 
guarda das cadêas, a conducção de presos, a 
guarda de pre»os , o ataque de quilombos, cvn· 
d11cção de officios, a prisão de criminosos e 
outras causas dest>t natureza. Desgraçada
mente,Sr. presid~nte , em nosso paiz ha necessidad& 
u<J applicarmos quasi constant~meote a tropa 
de linha nos serviços municipaes ; eu digo des
graçadamente, porque, como j:í bem disse na cnsa 
o Sr. ministro da g11erra, este não é o fim pro
priamente da tropa de linha. E' por necessidade, 

Eu enlendia, Sr. presidente, que aqui devia 
lembrar a com missão a creação dos corpos chtlmados 
de policia municipal. Eu entendo, Sr. presidente, 
que nesta lei da guarda nacional deve-se apresentar 
um capitulo em que se lrale da organtsação de todos 
os cidadãos que não podem ser guard ,ts nacionaes, e 
então ahi se marque quaes são as obrigações que 
devem pertencer a essts indivUuos ; nellsas obriga
ções devem apre~entar aquelias que são t~ndentes á 
guarda das cadêas, à conducçào dos presos, à con· 
ducção dos officios e outra~ cousas desta natureza, 
porque eu entendo que isto não deve propriamente 
ser feito pela gllarda nacional,caja missão é outra, 

é por causa de nossas desorden!l intestiPas que 
empregamos a tropa d e l• linha, para manutenção 
d~ ordem nos nossos municípios ; ella ahi tem 
prestado relevantissimos serviços ; mas isto é um 
mal, é uma triste nec.ossidade a q11e somos 
forçlldoa, e por isso desde que tivermos uma 
guarda nacionil bern organisa<la, _desde que 
ti vermos bem organisados em dil!aren. tes corpos 
Astes homens que não podem ser g•1ardas nacionaes, 
então me.nter-sa·ha OOl\ito melhor a ordem publica 
em nossas localidades, porque muito me lho r se 
manterá a disciplina, a moralidade, a obediencia 
dessa,; u:1assas mais ignorantes da nossl':. poplllação, 
ainda mesmo nas provlncias mais remotas . Como 
poderemos oblor delles o serviço que agora que· 
r emos incumbir á guarda nacional, de que elles 
nàtl devem fazer parte ? Entend,l que este artigo 
fica confuso, porque não se quer estabelecer um 
systema bem completo na organisação da força 
publica nAsta parte. Temos tropa de linhe. para 
a defesa externa e guarda das fronteiras, e mesmo 
para em ca8o do necessidade, em caso extraor
dinario manter a ordem publica no interior do 
imperio ; tenhamos a guarda nacional para auxiliar 
a tropa de linha neste serviço, e depois dtsso os 
corpos municipp_es composto • de todos os homens 
qu& não podem ser guardas nacionaes, mas que 
por isso não deixão de fazer uma massa consi
deravel de homens com que o governo não conta, 
ma:~ com que deve contar, porque são cidadãos 
robustos e vigoro~os. 

E11 entendo que muito convém quo o projecto 
comprehenda assim um systema completo de 
organisação de defesa publica. Note·se que vamos 
organisar a guarda nacional, porque dizem ser de 
urgente necessidad.e regular a força publica e 
acabar por COt!segumte com leid provinciaes, que 
nada menos sao <jUe um amalgama de leis diversas 
ácerca della : pois bem, o mesmo acontece a 
respeito dos que não podem ser guardas naeionaes. 
Em alguns lugares ha corpos compostos desses 
homens e tem-se·lhea dado posto,. em algumas 
partes temporariamente, e em outros lugr.res vi· 
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taliciamente ; organisemos isto tudo, porque o 
governo e porque o paiz deve contar com esta 
força. Dandt~·se-lhe organisação, deixaremo11 de 
dar á guarda nacional serviços que não lhe com· 
petem, mas que devem competir a estes homens 
que estão em categoria inferior. A commissão, 
que não deixa de reconhecer quanto Importa esta 
m1üeria, se ella nos promeLtesse comprehender e 
desenvolver este objecto neste mesmo projecto de 
lei, parece· me então ·que não deveríamos approvar 
hoje este artigo, e sim deixarmos sua doutrina 
para, quanào na terceira discussão, incluirmos 
ne!:'ta lei um capitulo em que se tratõ de organisar 
esta parte da força publica. 

O Sr. Sllva:-Sr. presidtmte, apezar das 
explicações da nobre commi>~são sobre as observa· 
ções feitas ao artigo em discussão, ainda mesmo 
que elle seja melhorado na redacção, seguindo·se 
logo depois da palavra-gratuitamente-a idéa de 
urgencia, sen.lo redigido o artigo ~ue-o serviço 
ordi :1ario e interno c:ias povoações, como sejão o 
das rondas e guarnição das cadêas e estações 
publicas, e b'3m assim o de quaesquer diligencias 
repentinas que occorrão, será gratuitamente em 
casos urgentes prestado pela guarda nacional, 
noto eu que não só não se marca a duração desse 
serviço, o que muito e muito reconheço ser preciso, 
porque a camara sabe que de ordinario ou a 
difficuldade que ha em serem rendidas as guardas 
ou a vontade de estorvar as guardas nacionaes 
do emprego de suas occupações espaçando a sua 
revezação em des!orço e ás vezes em satisfação 
de um cApricho, é um mal que cumpre remediar 
com medidas preventivas e que garantão os guar
das nacionaes da sujeição de taes desforços, 
declarando-se até onde póde chegar em tal caso 
a boa intelligencia da obediencia militar, como 
se aggrava mais a sorte do guarda nacional 
sujeitando-o a prestai-o grntuitamente nos casos 
de que trata o artigo, indefinidamente, como 
mesmo parecendo que o artigo offer&ce a idéa, de 
que nos casos não urgentes os guardas nacionaes 
não prestão gratuitamente o serviço, vejo destruída 
inteiramente esta idéa de maneira em todos 011 
casos, quer urgentes, quer ordinarios ou não 
urgentes, o guarda nacinnal é obrigado a prestar 
serviços pelo tempo que lhe fõr determinado e 
gratuitamente. 

O Sa. P&NNA.:-Em caso não urgente não deve 
ser empregado. 

O Sa. SILVA: -Entendo o pensamento da nobre 
commissiio ; sei quA ella deseja que a guarda 
nacional não seja obrigada a prestar serviços 
gratuitamente senão dentro de seus muicipios e 
em casos urgentes. Essa idéa porém não está 
consagrada com toda a clareza necessaria, e força 
é recunhec.er que uma disposição desta ordem não 
sendo acompanhada de toda a luz vai ser mal
lograda na sua execução. A gu<~rda nacional, pelas 
leis actualmente, não prest11 mais serviçs que o 
de tres dias de guarnição : findos elles, neces· 
sariamente hão de ser revezados, e se o não 
fõren1, como a lei tem prescripto o tempo desse 
serviço, e niio permitte que se estenda por nenhum 
motivo, lhe dá autoridade para que o guarda possa 
ser juiz de si mesmo, isto é, logo que preenche 
o tempo póde elle retirar-se, e não commette um 
crime. porque a lei protege-o, e a experiencia 
vem em meu apoio. Na IUinha província os guardas 
nacionaes, qu>lndo destacados sem soldo, logo que 
inteirào os tres dias, ausentão-se dos quarteis, o 
contra esse procedimento nada é possível fazer
!le. -Essa garantia porém os guardas nacionaes 
vêm a perder, porque passa illiroitadamente para 
os com mandantes, ficaudo a juizo delles <iistribuil· 
os gratuitamente : ora, será isso ou não uma 
medida oppressiva á guarda nacional? Sem duvida. 
Logo que tal disposição passe tal e qual, enten· 
de-se revogada a outra, e por conseguinte oa 

TQKO 11 

commandantes com o direito discricionario e de 
punir 011 guardas que se retirarem dos quarteis 
no fim doa ires dias como remissos 110 serviço. 
E' portanto preciso que se prevlnão to.es males, 
quo Sil t•1me em con~ideraçiio a facilidade com 
que ba de ser vexada a guarda nacional. 

O Sa. PxNzu.: -0 artigo manda distribuir o 
serviço com a maior igualdade por todas as 
praças. 
·o Sa. SIL·v.a.:-A tal respeito nada disse ainda: 

essa disposição é justa, mas não previne abusos 
na pratica, e é preciso convir que nem todos os 
males depois de feitos são faceis de remediar : 
os fins que ello. tem em vista serião infalliveis, 
se marcasse tambem o tempo desse serviço. Os 
guardas nacionBes têm seus :.fazeres, seus ~er,.iços, 
diversos misteres, profissões e ofll.cios dos quaes 
tirão a sua subsistencia, e logo que são detidos 
fõra de suas casas e privados dos meios de gran
gear a vida, não se compadece com a justiça que 
contra elles 11e estabeleça um direito tão rigoroso: 
marque·llf! o praao do serviço: não fique ad libitum 
dos comman.!antes, evite-se que elles abRndonem 
pela f..~rça da necessidade o s'lrviço destinado, e 
evite·ae eaaa desol>edleneia forçada: fique a camara 
certa qu11 tal diacrlçiio para os commandantes 
Importa a maior vexaçi\o dos guardas n<Jcionaes. 
e a autorlaaoilo da negligencia para a substituição. 
O descuido, a negligencia, a omissão dos com
mandante•, multu vezes dando origem á ansencia 
força,J!l doa qua esperavão ser revezados, terá de 
sujeitar oa guardas nacionaes a outro ca$tigo 
mala, por mal entendida desobedieneill. ou aban
dono. 

Além de não declarar o tempo do serviço, quer 
o ''rtlp;o que a guarda nacional esteja sujeita a 
presta.l-o gratuitamente nos casos do artigo: essa 
medida poderia ser justificada se estivesse decla
rado esse tempo de serviço ; sendo de um alé 
tres dias, não duvidarin approvar; ma'.l illimita
dBmente do fórma alguma. E' preciso que os 
guarda!l tirados de suas oceupaçõea para o !lerviço 
publico venção um soldo, porque todo o serviço 
merece paga, e todos não estão em circumstancias 
de dispensal·a : silo pobres, e forão distrahldos 
dos seus aerviços. Adoptando porém que não casos 
urgentes de que trata o artigo, elles prestem 
serviço gratuitamente, marcaodo·SI' o mesmo 
prazo que existe, observo que o artigo aando a 
enteuder que nos casos contrarias tém os guardas 
direito a um soldo, essa doutrina desapparece ao 
todo. 

Pela disposição do artigo que estabelece que 
no serviço interno das povoações, rondas, guar
nições, e de outras dilig'!nclas repentinas, em 
caso~ urgentes sejiio gratuitamente pre_stados • 
é consequente que d contra,.iD sensu em todos os 
outros casos devem receber soldo. Mas o con
trari:> dá-se e se deprehende do 11rtigo seguinte. 
Ahi estabelecendo os unicos casos em que o 
guarda tem direito a<> 11oldo, comprehende qnando 
sabe escoltando dinheiro, presos, quando marchn, 
em destacamento fóra do município contado do 
primeiro dia de marcha : ora. sendo esses os 
unicos casos, é claro que niio comtemplão os 
destacamAntos dentro dos municípios, e por con
seguinte não é exacta a proposição do art. 58 
quando deixa perceber que fóra dos casos que 
elle comprbhende têtn os guardas direito ao 
soldo. 

O Sa. PENN•:-0 nobre deputado lêa a segunda 
parte .do artigo que ha de sahir do engano em 
que astl 

O Sa. SILVA (lendo o artig" ) : - Tem razão o 
nobre depulado ; eomprebende a especie de q~e 
eu trato, e 6 um dos casos em que têm oa guar4JlS 
direito a aoldo, quando ae reunirem como des
taeadol por dlu 1uceeasivos, e sem que se revezem, 

4Õ 
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quer dentro dos municípios, quer fõra, e por isso 
me satiMaço com os esclarecimentos, comquanto 
me pareça que o artigo é inutil por estar eom-
prehendido no subsequente. · 

Resta-me fazer uma reflex:io á segunda parte 
do artigo. Se permitte que nos ~asos urgentes 
os guardas nacionaes sejão obrigados a levar 
offic10s de seus superiores, mas não directamente 
aos lugares de seu destino, e sim a entregar a 
qualquer official de diversa companhia que os 
faça seguir ao seu destino. Não tratarei dos 
inconvenientes que se obsõrvão e continuaráõ a 
dar-se no exercício de tal medida. Ora, se o 
artigo observa que em casos urgentes a bem 
do serviço publico a correspondencia nfi.o deve 
ser retardada e sim levada ao seu destinf', como 
d ifficulta a entrega dos officios; ? Se a urgencia 
justifica a necessidade de ser empregado o ~uarda 
uacional na conducção do efficio, essa urgencia 
continúa a imperar, a por conseguinte, se ella dá 
o direito a que se lance mão do guarda nacional 
para levar o officio, deve conduzil-o no seu des
tino ; de outra maneira se não consegue provi
denciar-se a tempo. Se ha urgencia etn objecto 
de 11erviço publico. e !la deve ser satisfeita com 
toda a presteza, e não retardada por difficuldades 
invenciveis ou imprevistas; e por conseguinte o 
otllcio seja conduzido directamente e não encontre 
tortuosidades. 

E' certan:ente tortuoso e muito difficultoso que 
um officio de urgencia, e que demanda promptas 
medidas, -vá mendigar direcção, e seja entregue 
a qualquer official d9 outro batalhã:>. Nós sabe
mos os canaes que na guarda nacional se observa: 
se fór entregue ao commandante do corpo, tem 
de passar deste para o mPjor, deste para o capitão, 
deste para o tenente, deste para o alferes, deste 
para o sargento, deste para o cabo e deste para 
o soldado, que nem sempre de prompto o >\Chará. 
Se fôr entregue ao capitão ou a q11alquer outro 
official, ha de ser observada a escala que fica 
:lbaixo de si, e em todos os casos passão-se os 
dias, apparecem os impedimentos dos soldados, 
todos têm motivos de escusa, e finalmente vai 
perigando o negocio , e a tal urgencia é um 
sonho. 

Portanto, Sr. presidente, eu penso que, nos 
ca!>os de quil trata a segunda parte do artigo, se 
ha urgencia, não sómente o guarda vá levar o 
officio até os confins do seu batalhão , como 
prosrga com elle até o seu distmo ; vá elle 
portanto entregal-o ~irectamente ; o assim re
digido, voto pelo artigo, e de outra sorte, votarei 
contra. 

O Sr. Rodrigue" dos Sa:nto!I:-A' vista 
das explicações do nobre membro da commissão, 
depois de ter comparado as doutrinas do arts. 58 
e fl9, tomei o accórdo definilivo de votar contra 
o art. i>S, porque entendo que tudo quanto havia 
a dispõr a este respeito está prevenido no art. 59, 
e que o art. 58 não é senão um redundancia 
inutil que póde, além disto, produzir mãos re
sultados, por causa das intelligcncias erroneas que 
podem delle resultar. O que quer a commissão, 
segundo a explicação do nobre deputado ? Quer 
que a guarda nacional preste gratuitamente o 
serviço Interno das povoações, quando esse serviço 
não fór senão por um ou dous dias, quando elle 
fôr urgente, e não durar alguns dias successivos. 
Mas ist.o está já estabelecido na l~gislação actual: 
sempre que a guar:!a nacional não é levada a 
quarteis como destacamento, não recebe soldo : 
sõ recebe soldo quando e.-tá aquartelada e tem 
de fa:~:.er 11erviço por dias successivos. Estou per
suadido de que isto é o que está actualmente esta
belecido, pelo menos a pratica é estã. (Apoiados.) 
Mas supponha-s~ que não seja esta a legislação 
vigente, que seja co usa diversa,digo ainda que isto é 
o que está determinado pelo art. 59, porque ahi se 

lê quP- os c;uardaq nacionaes que prestarem estes 
e outros ~erviços por dias successivos perceberáõ 
suldos. Portant•,, á cont,-a,·io seusu, se deduz que 
em todos os casos não marcados no art. i:i9 a 
guarda naciooal fará o serviço g-ratuitamente. E' 
pois evidente quo a dontrinfl do nobre membrJ 
da commi5são se acha perfeitamente estabelecida 
no art. 51), e o urt. 58 não tem prestimo algum ; 
e se algum podia ter era p;lra trazer a confusão, 
porque, havendo duas di!lposições idcnticas em 
uma lei, enteudél·S~ que alguma differença ha 
entre ellas. Esta confusão havia de ser contra 
os guardas nacionaes, porque se entenderia, em 
presença do ar~. 58, que .sempre serião obrigados 
a prestar serVIços gratuitamente. A regra que 
estabelece o art. 58 é que o serviço se preste 
gratuitamente; mas esta r~gra Re ncha modificada 
no art. 59; mas este art. 59 é que na minha 
opinião deve ser a regra e o art. 58 a excepção; 
mas o art. 58 não é nflcessario nem mesmo 
como excepção, porque, tratando o art. 59 do 
serviço que deve ser pago, já se entende que 
todo o outro serviço não mencionado nesse artigo 
é gratuito. 

Ponderou o nobre membro da commissão que, 
antepondo-s6 estas expressões- caso urgente e 
de absoluta necessidade,- á outra expressão -
serviço activo,- salva-se toda a difficuldade que 
apresentfli; mas eu pondere que ainda depois 
da ant.~posição da palavr!l- caso urgeute- ainda 
fica regendo como regra geral a primeira parte 
do artigo, porque nos casos urgentes a guarda 
nacional activa ha de prestar taes serviços; não 
se exclue o serviço da guarda na cadêa, prisão 
de criminosos, guarda ua~ estações publicas e 
outros estabelecimentos; portanto, sempre que se 
derem este>~ serviços e forem necessarios, b3o de 
ser prestados gratuitamente. A distincção entre 
o serviço assalariado e não assalariado deve 
fazer-se, não em consideração á especie de ser
viço, mas em consideração á duração do mesmo 
serviço : quando não pas~asse de um dia, devia 
ser gratttit•.J , mas quando passasse devia ser 
pago. 

Eu entendo que a differença entre o serviço 
gratuito ou pago deve e8tabelecer-se sobre a du
ração do servrço; emquanto se fizer distincção 
pela natureza do serviço e não pela sua duração, 
sempre que elle ha ser gratuito, porque, espe
cificados esses serviços, sempre que elles forem 
necessarios, hão de .-er feitos gr~tultamente. Por 
isso, ~e passar o art. 58, entender-se-hr• que a 
guarda n>~-cional da côrte fará gratuitamente 
rondas, a guarda da cadêa, thesouro e outros 
serviços semelhantes; mas isto não é conve
niente, porque no Rio de Janeirc ha força de 
linll'l policial bastante para este serviço , e 
não é justo que a guarda nacional o venta 
prestar. 

Disse o nobre deputado que ·não é só para o 
Rio de Janeiro, mas para povoações onde poderã 
não haver força de lmh\ o policial; mas então 
declare-se que o serviço será gratuito quando 
não exceder de um dia: se fór necessario per
manentemente e passar de tres d;as no mez, é 
justo que se pague o serviço que o cidadão presta, 
com prejuízo de suas occupações lucrativas. Por
tanto, entendo que, votando-se contra este artigo, 
temos conciliado o que quer o nobre tleputadõ, 
porque a sua opinião se acha uo art. 59 ; assim 
fica completa a di~posição, e não iremos inserir 
em uma lP.i destas disposições que $Ó servem 
para a prejudicar. 

Hei de pois votar contra o art. 58, e a favor 
do art. 49. 

o sr. Fer:r-elra Penna:-Um nobre depu
tado por S. Paulo entende que a guarda nacional 
não d~ve ser empregada ordinariamente na guar
nição das estações publicas, e no serviço das 
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povoações : que deve sim ser consideralla como 
auxillar do exercito pura os casos urgentes e 
extl'.l.or.ii.narios, ficando esse serviç•1, prot~rian.ente 
polida!, a cargo de uma outra força, especial
mente desj,inada a esse tim, e que se deve com pôr 
do~ indivíduos que não tiverem as quali:lades 
precisas para serem alistados n~< guurda nacional. 

A commissão estnria inteiramenttl do accôrd<> 
com esta 'Jpir.ião, ~fl visse já organisada em todo 
o imperio essa força policia\ ; -nas em(\uanto ella 
não existe, não sabe réalmente com se possa 
prescindir do emprego da guarda nacional. E' 
esta uma necessidade filha de nossas actuaes 
circumstancias, e parectl·me que, se a lei a 
desconhP.cor, dan\ na pratic'' muit<Js resultados 
pr••judiciaes ao serviço publico. · 

Insiste o nobre deputado em qne deve este 
mesmo "projP.cto determinar a or~anisação dessa 
força policial; 111as eu tenho j1\ por mais de uma 
vez ohserv!ldo que nada impede que o façamos 
por uma outra lei. So o nobre deputado quizesse 
offerecer alguns artigos additivos que regulassem 
essa organi~açao, a commissiio os tomaria na 
devida consideração ; mas por ora julga melhor 
que se decrete primeiramente a lei da gu'arda 
nacional, porque, em vista das bases estabelecidas 
para a qualificação das praças. poderemos co
nhecer que classe d& indivíduos ficaráõ disponíveis 
para o exercito e para serviço policial. Tratar 
de tudo ao mesmo tempo seria complicar o 
trabalho. e difficultar a adopção de uma nova 
lri dn guarda nacional, que al1ás não se considera 
tão urgente. 

O nobre deputado de Sergipe lambem offereceu 
algun1as objecções ao artigo; mas desistia de parte 
del!as quanto notoll que os arts. 59 e se,:tuintes 
contém as providencias que elle deseja. Elle con
cluio com algumas observações sobre à ultima parte 
do artigo, que lho parece inellicaz nas providencias 
que dá para que a correspondencia official entre 
os chefes da guarda nacional chPgue a seus destinos. 
Não duvido que o artigo seja ainda inefficaz, 
porq11e é impossível prever e acautelar todas as 
hypothesPs; mas ainda assim não deixará de 
remover muitas duvidas, e de contribuir para 
maic.r regularidade do ser-viço. Hoje observa- se 
que alguns chefas da guarda nacional não têm 
meios de fazer chegar a sua correspondcncia aos 
lugares para onde não ha correios estabelecidos, 
porque os guardas recusão .se a esse serviço, e 
a!!sim vêm-se os chefes que são zelosos na 
necessidade de o pagar á sua custa ; outros 
porém entendem qne podem obrigar os guardas 
a fazer viagens de dias successivos stlm vencimento 
algum. A com:oissão pois querendo prevenir estes 
excessos tratou de conciliar as necessidades do 
serv1ço com a commodidade dos guardas, e 
determinou que a praça nomeada para l!'var 
um officio fosse obrigada a fazêl-o chegar até o 
districto da companhia mais proxima, que dahi 
seguisse outro portado"r, etc. Póde ser que esta 
disposição não seja exequivel em todos os tempos 
e lugares, p.;rque isso depende de muit:~s cir
cumstancias ; mas ella tende sem duvida a 
e:;tabelecer a possível igualdade. (Apoiados.) 

Obrigar um pobre guarda nacioual a fazer 
gratuitamente uma viagem de 20 ou 30 leguas, 
com abandono da. occupação que lhe dá meios de 
subsistencia, seria um extraordinario vexame ; 
mas p;,rmittir nestes casos o pagamento de soldo, 
seria tambem facilitar muitos abusos em prejuízo 
da fazenda nacional. 

O nobre deputado que fallou antes de mim con
tinúa a impugnar o artigo, não obstante as ex
plic&ções que já dE> i, julgando-o desnecessario por 
estar a sua doutrina comprehendida no art. 59. 
Ora, eu creio ter mostrado que elie!' tra tão de 
casos mui diversos, porque um estabelece os casos 
em que deve a guarda nacional preshr-se gratui· 
tamente ao serviço, e outro os em que deve 

perc~<ber soldo. Ainda porém que o artigo 58 
pareça r~>dundante, eu observarei que toda a 
clareza n"sta parte é necessaria para evitar os 
abusos qu'J se commettem, já onerando-se a 
guarda. nadonal com um serviço desigu11l e gra
tuito, Já pagando-se soldos a quem não tem 
direi to a percebei- os. 

Tambem diz o nnbre deputado que a distincção 
para o pagamento ou não pagamento deve fundar· 
se não na uaturezt\ do serviço, mas na duração 
delt&: nesta parte estamos de accórdo, e o art. 59 
o mostra claramsnte. (Lé.) 

O Sa. R. Dos SJ..NTos: -Logo, pàra que o 
art. :>8. 

O SR. FERREIRA PENNA:-Para remover todas ns 
duvidas, para estabelecer regras que evitem a 
desigualdade que muitas vezes ~.1 observa no 
sorviço gratuito da guarda nacional. 

O projecto. CO!Itér~ ainda ~ma oura disposição 
qu~ a comm1ssao Julgou mu1to necessaria e util, 
e e aquel!a que regula os casos em que os 
soldos devem ser pagos pelos cofres geraes ou 
pelos provinciaes. 

O Sn. R. nos SANTOS:-Isto não está. no 
artigo. 

O Sa. F~::RREIRA. P~o:NNA.:-Ora, nii.o é esta a 
primeira vez que tenho o desgosto de observar que 
alguns nobres deputados combatem um artigo 
isolado, sem terem meditado sobr~ o sy$tema do 
projecto. Tenha o nobre deputado o trabalho de 
ler o art. 60, e verá que elle diz assim: « Nos 
casos dos artigos precedentes serão pagos os 
vencimentos p10los C·>fres geraes ou provinciaes, 
conforme a natureza do serviço a que se destinarem 
as praças. » 

O Sa. R. nos SA.NTOS:-Não está em dis
cussão. 

O Sa. FERREIRA. PENNA:-Valha-mé Deus I A 
commissão não podia comprehender tantas dis
po~ições em um só artigo, porque isso, além de 
fazer confusão, seria contrario a uma expressa 
disposição do nosso regimento: convém portanto 
que quem houver de combater qualqutlr delles 
attenda lambem aos outro:'! que são co-relativos ; 
e a não ser assim. ficará transtornado todo o 
1!-ystema de um projecto tão extenso. 

Em summa, se o nobre deputado quizer oflerecer 
uma emenda, que exprima com toda a precisão 
e clareza as suas idéas, talvez possa a commissão 
adoptal-a; se el!e porém se limita ás observações 
que tem feito, não posso deixar de votar a favor 
do artigo. 

Fica a discussâo adiada. 
Levanta-se a sessão pouco antes das tres 

horas. 

Sessão em 28 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. OTTONI, VICE·PE.li:SIDENTE 

SuMMA.RIO.- Expediente. - Negocias àa BahiG. 
Di.scur.so do Sr. Barros Pimentel.- Ordem do 
dia.- Creação de uma escola de ea:ternos. 
Discurso do Sr. Magalhães. - Reforma da 
guarda nacional. Votação dos arts. de n. 
58 a 69. 

A's 11 horas menos dez minutos da manhã 
abre-se a sessão, lê-se e approva-se a acta da 
antecedente. 

EXP.EDlENTE 

Um ollicio do Sr. ministro do imperio, trans
mittindo por cópia o decreto de 23 do corrente 
pelo qual S. M. o Imperador houve por bem 
conceder a D. Jesuina Rita Moreira de Aguiar, 
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vinva do conselheiro Jo~é Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada, a pensão anuual de um conto 
de réis.- A' commissão de pensões e ordenados. 

Do 1• secretario do senado, participando que o 
senado adJptou, afim de enviar á sancção impe
rial, as resoluções approvando as pensões con
cedidas IJ D. Anna Josefinn de Andrada e D. 
Gabriella Frederica Ribeiro de Atldrada, e a que 
autorisa o ~~:overno u mandar a pagar a D. Anna 
Ephigeni!J Fonseca a di!ferenÇa de ordenado que 
o seu fallecido n1arido Hetcules Octaviano Mu:zzi 
deixou de receber como inspector da juuta vaccinica 
da cOrte.- Fica a camara inteirada. 

Não ha mais expediente. 

:NEGOClOS D& :B.I.HU 

Continúa a discussão do requerimento do Sr. 
Barros Pimentel. 

O Sa. PREsiPEN'l'E:-0 Sr. Junqueira tem a 
palavra. 

(Nt%o u acha no salão.) 

O Sa. PRESJDENTE:-Tem a palavra o Sr. Barros 
Pimentel. 

ALGUNS SENHOBES:-Deixe de fallar. 
O Sr. Barro• Ph:nentel : -El.l bastante 

desejo mostrei de retirar o meu requerimento ; 
mnnifestei-o á camara, mas a camara não annuio 
ao meu pedido; e tendo sido bastante contrariado, 
julgo, por satisfação á casa, dE>ver sustentar as 
minhas opiniões ..• 

O Sa. Nol!Js:s MACHADO: -Se e lias prevalecerão 
já •••. 

O S&. B.umos PilllRNTEL:-Agora devo dar a 
razão por que quiz retiral·o: dous motivos a isto 
me induzirão: 1°, ter conseguido o fim a que me 
propunha (repito esta phrasEI, que foi tão mal 
interpretada, e que vou mui ligeiramente explicar); 
2a, porQUtl não queria que esta discussão passasse 
muito além do meu propo:sito ; mas a camara não 
estando pelo meu pedido, força é que sustente o 
que disse, havendo sido tão contestado pelo nobre 
deputado pela Bahia. 

Quando disse que tinha conse~tuido o fim a que 
me propunha com o meu requerimento, não en
tendia que com o meu requerimento tinha der
ribado da presidencia da Bahia ao general Andréa, 
mas sim ter levado ao conhecimento do governo 
uma ordem de factos que comprovavão a incon
ver.!encia da conservação deste general na presi
denc:ia daquella província. Tenho muito bom 
senso, graças a Dius, para me convencer que a 
minha voz não é tão forte como a de alguns 
nobres deputados que parecerão estranhar essa 
minha proposição, e nos quaes sobeja bastante 
ior~a e influencia para fazer com que a sua 
vontade seja attendida pelos ministros da corôa. 

Desejava, Sr. presidente, que a discussão fosse 
a mais restricta possivel, tanto porque não queria 
emmaranhar-me em mais longo debate a respeito 
da administração do general Andréa, como porqua, 
sendo toda e qualquer discussão hoje fõra de 
razão, a camara não prestaria aquella atteoção 
que toclo o orador gosta de merecer . .M:as o nobre 
deputado que me precedeu, e a quem tributo 
muito respeito e muita amizade, arguio·me de 
tal sorte de pouco informado, de inexacto. que 
suas arguições forão achar écbo, bastante reper
cussão, na imprensa, para que eu venha a 
tribunal de novo restabelecer os mesmos factos. e 
mostrar de que lado se . acba a razão, se do meu, 
que os apreciei desapaixonadamente, se do nobre 
deputado, que os apresentou invertidos e cobertos 
de um verniz que só a amizade póde desculpar. 
Antes porém de proseguir, é preciso fixar um 
direito, se podemos ou. não traz~r a este recinto, 
para melhor constar ao governo, os actos de 

quaesquer funcci0narios que, por ventura irregu· 
lares, possão prejudicar o sarviço e ameaçar a 
ordem. Se teml)s esse direito, direito que nos dá 
n constituição, de velar na observancia de.s leis, 
n~o se. que]ra alludir quo é por outro motivo que 
nao se)a o bem publico, que qualquer de nós 
eleva a voz contra a conservação de qualquer 
empregado que não sati,;faça ás legitimas condi· 
c;ões dd sua existencia. (Apoiados.) 

Pedindo 6scusa ao nobre deputado de qualquer 
expressão pouco propria que me possa escapar, 
eu passo por minha vez a mostrar que eHo foi 
infiel na sua refutação. 

Principiou o honrado rnembro tnchando-me de 
inexacto na. exposição dos suecessvs da guarda 
nacional, e estranhou que. eu quizesse acoroçoar 
a insubordinação de um batalhão, e que con
demnasse o preside ate por bavel·o suspendido. 
O nobre deputado .illudio·se sobre minhas in
tenções e sobre minhas palavras. Querendo 
mostrar que o preaidenta se achava acobar
dado. não tendo força para obrar com energia e 
com prudencia, nãocensurei·o por haver suspendido 
o batalhão, mas por têt-o feito por modo injus
tificavel. Se o presidente da província medisse 
melhor a situação, nl\o teria lançado mão, contra 
homens sisudos e abastados, de uma estrategia 
que só r t> velava terror I Carecia para suspender 
o batalhão, que tão bem o acolheu no quartel, 
mandar que desembarcasse o batalhão de arti· 
lharia, que ia naquelle dia para Pernambuco 
pela madrugada, para, debaixo :ie um aspecto 
guetreiro, intimar a suspensão ? E a quem. Sr. 
presidente, a 12 homens inermes I E' este o 
procedimellto de guem tem confiança em si ? E' 
incontestavel: o illustro general · não teve em 
conta IJ qualidade dos ~uardas nem a seguridade 
de espírito da populaçao da cidade. Quiz o nobre 
deputado attenu~.~r a gravidade do acto do presi
dente, e disse que o batalhão de artilharia des
embarcára !óra de horas .•.. 

O Sa. FRANÇA LElTEJ-E a maré I 

O SR. BARROS PIMENTEL:- ••• porque a maré 
não permittíra outro desembarque I RealmPnte 
custa a crêr que o nobre deputado torcesse tão 
sigular explicação, qua11dú não ba quem ignore 
que o desembarqu~ na B~hia não está sujeito a 
marés. 

Disse mais o nobre deputado que ea não fõra 
e-ucto na exposição do facto da demissão do 
empregado da thesouraria, e para provar esta 
asserção, cxclnmou:-Mas se elle não cumpria 
exao:tamente os seus <levere11 I -E' ~íngular I o 
nobre deputado diz que não, e a prova diz que 
sim. Demittio ou não demittio, tendo feito que 
o empregado pedisse demissão, promettendo-lbe um 
lugar na secretaria? O honrado membro niio o põde 
contes lar. Logo, não foi leal, e procurou o general 
um meio tortuoso para demittir aquelle funccionario. 
Eu peço perdão ao nobre deputado para dizer-lhe 
que em "!:.odos estes negocias me acho mais h'lbili· 
tn.do para emittir un1 juizo do que elle, tanto 
porque não sou deputado pela Bahia, tanto porque 
não recebo impressões daquella província, como 
porque, residindo naquella cidade, onde não se 
achavao nobre deputado, estou mais ao facto da& 
circumstancias que a.;ompauhárão todos estes acon· 
tecimentos. 

No facto occorrído entre o honrado general 
e o empregado da secretaria ainda foi o meu 
estimavel amigo mais extraordinario. Carecia o 
nobre general de autorisação da assembléa pro
Tincial para a ella se ir queixar que empregado 
havia que não era pontual, e que elle se veria 
obrigado a demittil ·o' Eis o topico do relatorio 
desse presidente a qlle me refiro: « Um ou outro 
empregado existe que entende dever vencer orde· 
nado dando-se oontinu~~omente por doente; não 
haverá. então remedio que dar·lhe algum destino 
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ou demillil-o. >l Que necessidade tinha o presi
dente da Bahia de levar esse fa~to no conheci
mento da assemblia quando podia cortar esse mal 'l 
Não prova isto que o nobre general não queria 
carregar com a immensa responsabilidade dll de
missão de um empregado provincial? I 

O .;,utro acto que o oobra dPputado como que 
com m;~is autoridade quiz refutar, e perante o 
qual ainda esbarrou-se mais, foi o da assembléa 
provincial. Disse o nobre deputado:-que tinha 
que fazer o general Andréa senão, depois de 
conhecer o seu erro, pedir perdão á assembléa 
provincial? Ella deixou de sanccionar a lei, pois 
que mal interpretou a constituição; mas logo 
que couheceu qua não tinha ido bem, no dia se
guinte mandou a lei com uma satisfação á 
assembléa.-Sr. presidente, eu não tive por fim 
sómente apresentar os erros do gent!ral Andréa, 
mas tambem mostrar que elle se achava acobar· 
dado, que muitas vezes, dando toda a liberdade 
a seu gonio, commettia desregramentos, e depois 
não tinha coragem para sustentai-os. Assim foi 
esse facto da assembléa provincial: o nobre ge· 
neral vio que não podia guardar na sua gav~ta a 
creação de uma villa, e foi, depois de ouvir as 
reclamações de seus amigos, que no dia seguinte 
disse que, tendo melhor pensado, mand11va pu
blicar a lei. Ou o nobre deputado me ha de 
conceder que o presidente da provincia ignorava 
a letra e espírito do ucto addicional, ou então 
que, conhecendo, recuou diante delle. 

Disse mais o nobre deputado que a cidade da 
B<thia tão pouco se abalou com o successo da 
guarda nacional, que no dia seguinte entrárão 
600:000~, para o banco commercial. 

O nobre deputado parece que queria conside· 
rar-me na China, ou ao menos tirar-me a faculdade 
de apreciar factos tão pequenos como este; se 
o nobre deputado pensasse mais um pouco, havia 
de vêr que foi em c:msequencia do terror causado 
por es~a prevista insubordinação que deixou de 
eulrar dinheiro que constantemtnte entrava para 
o banco commercial ; que foi o receio que houvesse 
algum choque grave que fez com que durante 
muitos dias não se dés~em estas entradas, que 
só depois que passou a crise, no ultimo dia em 
que se podia entrar com capital para o cofre, no 
dia em que o banco fechava as 11uas contas que 
entrárão esses 600:00011. Isto prova que só depois 
de desassombrada a ci.iade é que afiluio dinheiro 
P.ara o banco. 

Eu, Sr. presidente, pesando mais que tudo a 
verdade, não posso deixar de afiligir-me, vendo· 
me contrariado por um deputado tão illustre, 
mas que se vio arrastado pelo desejo de prestar 
serviços a um amigo. Portanto, continuarei a 
refutar com muito acanhamento e com muito 
desejo de o não oflender. Vamos ao facto do 
theatro. 

O nobre deputado, querendo justificar a chico
tada do theatro, disse: « estou persuadido que o 
honrudo membro ou qualquer membro desta casa 
vendo seu pai apostrophado. calumniado, insul· 
tado perante o publico, faria o mesmo que o 
filho do general Andréa. » 

Sr. presidente, era preciso não ter apreciado o 
espirito do meu primeiro discurso para assim 
poder-se exprimir o nobre deputado. Eu não quiz 
denegrir o caracter nem a repartição do general 
Andréa ; fui o primeiro a levantar a voz neste 
recinto para estigmatisar ·o procedimento um pouco 
ligeiro do· joven poeta; assim não esperava que o 
nobre deputado viesse apresentar a sua argumen
tação sobre um procedimento que elle suppoz 
que eu apoiava. Certamente nenhum dos mem
bros desta casa deixaria de resentir-se vendo 
seu pai apostrophado. calumniado em uma reu
nião publica; mas é preciso tambem que o 
nobre d&putado considere que nenhum de nós, 
vendo aeu pai muito mau atrozmente olfen-

dido, vendo a sui\ familia mais calumniosâ
mente ultrajada, o nosso amor lilial nunca se 
desenvolvesse, que aguardas:;e o dia 2 de Julho 
para apparecer de urn modo tã•) desastrado. Foi 
o amor filial que levou o filho do presidentu da 
B~hia a dar aq~ell~ escan?alo ? Ctlrtamente que 
nao, pc'rque aht extste o JOrnal Sovella, escripto 
sómente para vituperar a fllmilia do nobre general; 
entretanto seu filho não mostrou até então bra
vura para desaffrontar a sua faulili a; esperou 
por um:l occasião em <JUO pud~s~e ir acompanhado 
de 4 soldados, de um ajudant" de ordens, do dele
gado de policia para commetter um escandalo, 
para desrespeitar não só a liberdade individual, 
como a uma reunião que se formava da nata da 
Bahia ; e em que dia, Menhores? 1 ••• 

A camara vio que eu não quiz de maneira 
!lenhu~a desculpar o ~oço impr~dente que foi 
unprovtsar no lheatro, tmprudencta que eu não 
digo que ·seja desculpavel, mas não tão censu
ravel, porque elle não recitou o elogio que se 
esperava, e mesmo no seu improviso não atacou 
do modo que se quer inculcar ao presidente da 
provincin, não o nomeou com essas palavras que 
tanto ferirão aos amigos do nobre general. Essas 
palavras não se prestarião ao sentido que se 
lhes deu, se pur ventura o mesmo general não 
lhes tivesse dado fvrça, talvez sem o querer ; 
porque o qua diz o improvisador? Diz unicamente 
qwo má·J era quem renegava a paLria. Ora, não 
era o poeta o primeiro que exprimia este pensa
mento, não era elle que dava a este pensamento 
alguma força, porque por mais de uma vez 
desgraç.:~damente tinha-se discutido a nacionali
dade do nobre g•Jneral, e desgraça.lumente foi 
ella ainda cobrir-se de duvida na Bahia. Não 
era como nascido fóra do imperio que elle tinha 
recebido aquella allusão, mas como filho da 
Bahia: na Bahia ouvi constanten1ente dizer que 
o nobre general era nascido no Brazil ; antes 
disso ouvi dizer quo ern nascido em Portugal. 
Ora, todas as vezes que eu fõr arguido de um 
f>\cto deste~, gritarei, ou nesta tribuna, se aqui 
estivor, ou pela imprensa, que sou filho de Ser
iipe ; quer'lrei tirar aos meus patricios toda a 
duvida a elite respeito. 

Portanto o nobre general concorreu do alguma 
maneira para que esta expressão fosse empregada 
em um improviso, e n'um dia llm que o enthu
siasmo subia de ponto. 

Vamos ao facto do habeu.s-corpus. 
Realmente eu não pensei ouvir de um collega 

tão talentoso, de una membro do poder judiciario, 
uma desculpa como aquella que deu o nobre 
deputado ao procedimento do general Andréa a 
respeito da conservação na prisão de um individuo 
que tinha obtido ordem de habeu.s corpus. 

O nobre deputado disse que, se alguem tiuha 
culpa do ter-se conservaJo preso um individuo 
com ordem de habeas-corpus, sem duvida não 
era o presidente, porque a relação, tendo em 
vista um avaso do gov~rno, declarou que concedia 
ordem de soltura quauto á prisão do delegado ; 
mas que quanto á prisão do presidente , o 
habeas-corpus nada podia influir, porque a este 
respeito só podia dar habeas-corpus o supremo 
tribunal de justiça. 

Primeiro que tudo, eu perguntarei ao nobre 
deputado, que é mais instruido do que eu, que 
é mais versado na nossa legislação, qual é a lei 
que autorisa aos presidentes de província a 
mandRr prender um homem; em segundo lugar. 
pedirei ao nobre deputado que rectifique o modo 
por que se passou todo este negocio, que elle 
contou de uma maneira diversa daquella que 
apresentei. O nobre d!lputado disse que o delegado 
de policia fóra quem pedira a continuação da 
prisão do individuo para continuar as pequisas 
sobre o crime que se lhe attribuia, qu.e o nobre 
deputado estava habituado a expOr is~o á camara, 
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porquanto os papeis foriio á assembléa provincial, 
e elle l·S tiuha E-xaminado. Ou o llobre deputado 
leu papais Ji!fdr· utes daqtltl!Es que .-u li, ou esse 
acont <J c.im énto :' ti p,l<'ô<,u de dous mod.;s, r. o w<Sl!lO 
\ugu e no rr.el<tnc iu,taute . Eu posso a~sevcrar 
:l c:wwra que logo qut~ upparec.-u a crJem de 
ho.lieas-co7'pt~s, o lr.: sidEntu ord<'llOU ao dod~ga:io 
de pvlicia <]Ue cons ervasse pr ~sa a sua ordem, 
para continuarem a~ pequisas, attu.::lle iuJividuo 
iuJiciado em crime d~ morte. 

Eu .-uppcmho que o uoure generul <>xorbitnu 
COUl!Jletamente, e que, :,lém de,.ta tX•.,rl>itancia, 
commett.; u um 11cto de imprudenda ou de &rbilriv, 
porque, a prett-xto d~ rccrutau:ento, conser\"'OU o 
homeo1 prEso. e só depois, p orque um d oquen~e 
deputado pedio explicações de um acto tão insolito, 
o illu::;t.re general, não tendil resposta que dar, 
mandou soltar o homem. Ora, querer defender 
um acto destes, creio que é ruo:;trar nímia bon· 
daile. 

Passou o nobre deputado à segunda parte do 
meu requerimento. A carnura vio que eu fui muito 
succinto, muito laconico na parte do mL~u reque
rimento qae dizia resp P. ito as perturbaçõe,; nas 
margens do rio de S. F!'anci~co e ao salteat.lor 
Lucas , apt.nas disse que a.; causas estavão quasi 
no mesmo pé que as tinha achado o nobre ge
net·al ; quo o ~alteactor Lucas continuava a trazer 
em d€sassocego, tentar contra a vida e proprie
dade de todos quantos tinhão a infelicidade de 
ter negocias na Cachoeira ou na Feira de Santa 
Anna. O i\lustrd deputado para desculpar ao 
nvbra general, disse que duraute as adminis
trações passadas a~ perturbações do Rio de S. 
Francisco tinhão tido lugar ; que o salteador 
Lucas já infe5tava as immcdiações do Cachoeira. 
Pois os presidentes anteriores, que niio tiverão 
as mesm!l.s autoris ll çi::>e,; da assembléa provincial, 
que não tiverão auxilio do gvverno g6ral, estavão 
nas me· :nas circumstancias? Que singular defesa! 

Depk a o nobre dP.putado que não se pos~;a 
s~r presidente de província, porque!!, quem quer 
que seja póde le\·antur a voz para deprimir a sua 
adnJiuistraç:'io, porque, não podenJo fazer tudo 
Quanto se ,;spera delle, cahe logo no desagt·ado . 
Eu . não e:;perava d,, meu nobre amigo tão ~rande 
declao.açiio; trazendo á ca,;a u m~u re~u~rim c: nto, 
apresentei uma serie rle actos do ~eneral Aadrca 
que cou.proviio que elte ::;e achava illtdrament~ 
acobardado. E por o~ta occasião cumpre dizr. r 
que cu faço di»Lincção, entre a palavra cobarde 
e a palavra acobardado: não tive itlttlnçiio de 
qualific,• r o general Andréa de cobarde ; e camaru 
é ba~tante esclarecida para não encontrar syno
nymia onde não t-xbte. 

O nc.bro J~ putado ainda· disso que, assim como 
o nobre general, todos os outros presinentes 
podião ser censurados pelo modo por que o fiz, 
porque nenhum ccrrespo nde inteiramente á expe
ctativa pubiica. Sr. presidente, <i preciso ver 
qua€s são as circumstancias debaixo das quaes 
sii o nomeados os presidentes. Eu apresentei o 
estado lisongeiro para qualQuer presidente, o 
estado en1 que ~e achava a Bahia quando pau 
alli foi o genêral Andréa; longe de achar a·lUella 
prc.vmcia em estado de inercia, como disse o 
nobr.e deputado, pelo contrario, nunca vi maior 
deseJo dtj melhoramentos, nunca vi maior de::;en· 
volvimento do espírito publico, afim de se sahír 
de certa rotina que tem sido tão prejudicial 
áquel!a província. Pois chama· se estado de inercia 
quando uma as!>;~ciação commercial se organisa e 
créa um banco debaixo dos melhores auspícios? 
Chama·se estado de inercia quando o Sr. José 
Rodrigues de Figueiredo, quan•io o distincto 
cidadão o Sr. Salvador .Muniz, quando o Sr. 
Sancho de Bitteucourt e muitos outros arriscào 
suas fortunas, ciJamão a todos que se apresentão 
na província dizendo-se conhecedores do fabrico 
do assucar e lhes entregiio seus engenhos'! E' 

estat!o do inercia quando se crea uma S<)CiedadA 
que \"ai estabelec<:r uma gra nd-J fabrica de tecido 
ao s cl\ da Bahia, quao,lo s .-, organisa outra que 
e>tá montad.l na Lapinha, m.:smo t;wt•·o da 
d<h\U e? O IL>bre deputaJ.o creio que illndio ·se 
completamentG qu !< ndo f' mittio esta proposição; 
D•' lo C•' utrario , pela minha pkrte dr:u graças a 
D.!ttS, porque dt.sd ~ que vim da Europa n ão vi 
a B··hia lançud'1 n' um des••io tão gt·ande dtl me
lhoramentos, só lh t: falta uma administração que 
lLe dê um bocad<J de força, um bocaào da regra 
no s~u u1ovimeuto. 

1\Ias, Sr. presidente, o nobre deputado uà o se 
contentou de reiutar os factos que apresentei, 
f•1ctos que elle teve a lembrança de qualificar 
de comadre&; o nobre d~pUt>\dO foi muito além : 
passou uma resenha sobre a administração do 
general Andréa, e veio pintal·a com mui bellas 
cõres. Ora, vamos ver se o nobre general real· 
mente conseguia conservar na Bahia o titulo de 
bom administrador , que em outras provincia:l 
tinha adquirido. 

O nobre deputado, depuis de se julgar victorioso 
na refutllçào, passou a exaltar o general Andréa- .. 
Sinto particularmente que não esteja aqui o meu 
nobre amigo para lh~ dizer que nem sempre 
todas as defezas são uteis, nem sempre todos os 
elogios são proveitoSO!', porque no meu fraco 
entender estou p ersuadido que ninguem fez mais 
acre cen !'Ul'a ao nobro general que o nobre depu· 
tado. Eu restringindo-me, C•HIIO disse, a uma 
ordem de factos, não negando mer6cimento a <.l 
nobre general, não fui procurar desenrolar toda 
a sua adminis tração; entretanto o nobre deputado 
qualificando de actos de comadre aquelles que apre
sentei, uão trouxe á camara senão aquelles act·.1 s 
que não têm qualific>tção alguma. Ora, quaes 
forão os actos que o nobre debutado trouxe pura 
endeosar a administração du r.obre general 'l O 
qu>J fez o nobre general com todo o apoio que 
lhe dava a assembléa provincial e o governo 
geral ? Fez com que os emprogados fossem para 
as suas repartições ás horas marcadas I (Risadas . ) 
CJra, é reulmente muito mal deduzida a deft:sJ. 
que fez o nobre deputltdo l R~corJo.m~.; ml\is dG 
outro acto : o nobr8 g~ neral montou uma repar
tição d~ obr:\s publicas : é realmente purto de 
genio rnont:lr uma repartição de obras publicas 
depois de do us anuos <.Je prcsid,mcia. 

Eu não tinha f>\llado em obras publicas; mas 
Cl) llJO o nobte deput'"'J" as trouxe para sobre 
cllas leva .. tar uma grando estatuB ao nohre 
generul, Lrç" ó que diga alguma cousa a este 
re~:<pei to. 

Achou o nobre general em confecção um bello 
estabeleciruento 011 Bahia (a casa de currecção), 
deixou.o no r:1esmo estado. Achou a cidade da 
Bahia cheia de buracos, 11 ugmentou esses buracos. 
(Risadtu.) Achou as ruas descalçadas; mas ella~ 
eontinaão do mesmo modo. Achou a montlmba 
~' tn estado de aterrar toda a população : e qual 
fui a grande ompreza do nobre gonernl? Quiz 
cobril·a de oleado. (Risadas.) E são estes cs 
serviços que realmente sirvào de base para elevar· 
se a estatua do nobre general? 

Sr. presidente, se bem que niio possa dar muito 
credito ao que dizem os jornaes, ainda mesmo 
o Jm·nal do Commercio, qt\e ora diz que é 
official, ora que não, comtudo creio que o ge
ne::ral Andréa se acha demittido. Eu quereria 
com o nobre deputado e.ntrnr em uma discussão 
ácerca da administração desse cidadão, que para 
um circulo desta côrte gosa dos fôros do meihor 
administrador; acho-ma um pouco acanhado; mas 
o nobre deputado foi que me provocou a esta 
discussão, pai:> que eu me restringi a uma ordem 
muito limitada de factos. 

Sr. presidente, até aqui temo-nos limitado 
simplesmente á administração do genetal Andréa; 
mas se nós qnizermos discutlr a politica por elle 



Câmara dos Deputados - Impresso em 14/01/2015 15:04- Página 5 de 12 

SESSÃO EM 29 DE JULHO DE 1846 359 
seguida na Bahia, creio que a mais grave censura 
lhe deveria ser dirigida, porque todas a!l vezes 
que o governo imp~rial delega as alta~ funcçõ~s 
de presidente a um individuo, é na hypothese 
de que est<J individuo comparte as suas 1dP.as, do 
que as suas doutrinas vão ter um écho retum
bante nas províncias, porque é cousa d~ploravcl 
que seguindo o governo geral JliDR política, nas 
provincins se siga outra : isLcl não P. modo de 
governar, é modo de anarchisar. (Apc,iados .! 

O nobre gneral; Sfl em alguma cousa é culpado, 
é por certo por não ll'ir sido muito fiel á politica 
de 2 de Fevereiro, e nfto sendo fiel, não quiz 
observar aquellns consequenciaR qne assentào 
perf•li tamente em todo o homem hon cJsto, não só 
na vida particular como na vida publica. Eu 
acho, Sr. presidente, que, comquanto um pr'!SÍ· 
dentA do provinciR se separe de algum modo da 
politicn seguida pe''J go;erno geral, comtudo a 
sua po;,ição pede a maior r"serva a este res
peito, e não ror factos desmeutir esta política, 
ceusural-a, contrariai-a : entretanto foi o que nós 
vimos em um:\ occurrencia desagradavel que se 
deu na Bahia. Tendo sido assassinado no centro 
nn~ juiz municipal, tendo coincidido achar-se 
incommodado· · o cilefe de policia, dando-se elle 
por doP.nte, fui o nobrG general chamar para 
dirigir a policia aquelle mesmo individuo que 
para este emprego não tinha sido julgado capaz 
p~lo governo geral. Por ventura não havia na 
Bahia outro magistrado que uão fosse o nobre 
deputado CJ Sr. "Gonçnlves Martins para p!"eencber 
o lugar de chefe de policia? "Não foi um acinte 
feito á administração geral chamar para ,exP.r· 
cer estas funcções aquelltl mesmo individuo que ha 
pouco tinha sido exonerado dellas pelo governo 
geral? Nem se diga q11e isto foi mero acaso, que 
Ioi sympathia individual que dirigia o nobre 
general : foi um acto calculado, porque não foi 
o Sr. Gonçalves Martins o ;mico chamado para 
exercer as funcçõ~s de cheftJ de policia; antes 
delle fúi convidado, um mambro proeminente da 
opposiçiio o Sr. Tosta; mas o Sr. Tosta, não 
querendo de modo algum servir com a adminis· 
tração de 2 de F~vereiro, respondeu de um modo 
mu1to categorico, muito cheio de dignidade, que, 
não esposando as doutrinas do gabinete existente 
entãn, niio podia exercer qualquer outrr.. funcção 
que não fosse popular ou vitalícia ••.• 

O Sn. PRESIDENTE:- Eu observo ao nobre de
putado que são pass.tdos os 3/-1 de hcJra destinados 
para a d;scussã.o dos requerimentos. Se niio tem 
de C•.tncluir já o seu discurso, terá da ficar com 
a pslavra para nmanhã. 

O Sn. B.\n~os PIMENTEL:- Com poucos minutos 
mais cone! u1rei. 

Ia eu dizendo que não tinha sido um acto 
instinctivo esse do nobre general, mas calculado, 
porque, depois d" chamarao Sr. desembargador 
Tosta, recorreu !lO Sr. Gonçalves ~1:artins, que, 
sempre prompto a prestar serviço ao paiz, como 
disse na sua correspondt<ncia, não teve a m;,nor 
difficuldade em aceitar aquelle emprego, foi para 
o sertão apazigu,, r aquelles motms, arranjRr 
aquellos negocias, etc., etc. 

Outro facto que caracterisa bem a política do 
nobre general era sua tendencia a cercar-se de 
gente (salvas algumas excepções) que, pelo seu 
demerito, compromettia a autoridade ; e para 
não fazer muit .. s citações odiosas, mencionarei 
sómente o delegado de policia da capital, que, 
pelo seu ultimo procedimento nas occurrencias do 
theatro, merece ser citado; c Sr. Dr. Hermnno. 
O nobre general não procurava s~não instru
mentos, e na pessoa do Dr. Hermano achou um 
tão doei!, que, quando seu filho o major Victoria 
de Andréa teve a grave imprudencia de chicotear 
o Sr. Pessoa, elle saltCJU·lhe ao pescoço e deu· 
lhe publicamente um abraço ; não se contentou 

com esta demonstração o delP.gado : tendo sido 
obri~ado a processar o referido major, declarou 
que _o não pronunciava, porquo a chicotada tinha 
sr,rv1do para aplacar o rumor do tbeatro [ [ Com 
effeito, é muito faltar de dignidade! ApP.zar desse 
absurdo procP.dimento, continuava na delegacia o 
~r_. H erm_a?o, e o que mais é, se achn deRpachadoJ 
JUIZ mumc1pal para o Rio das Contas 1 C·Jmo este 
t1nhR o Sr. André.\ outros .... 
Cotn~ vejo q~1e V. Ex:. quer que finde, eu vou 

concluir (•ste d1scurso com uma cmergcncia que 
se. deu na Bahia, que m •1is quo tndo prova a 
mmha pri .. 1eira proposição, que não era conve
niente na presidencia da Bahia o general Andréa. 
O nobre genFral foi capaz de fazer reviver na 
Bahia o germ .: n de discordia mais funesto que 
tem havido no Brazil. 

Sabemos todos que depoiR da revolução de 1831 
os espíritos se havião acalmado; que um véo de 
esquecimento, e mesmo um perd~to, se tinha 
lançad? sobre . as miseraveis desavença~> entre 
braz1lt>1ros nascidos em Portugal e brazileiros nns· 
c idos no Braz i!, entre brazileiros e por tug11ezes; 
e quer saber a camara o prestimoso s~rviço que 
fez o general Andréa á Bahia? Fez reviver mai!~ 
fu_ribundo que nu~ca esse deploravel antago-nismo 1 
V1, senhores, ma1s de um portuguez rico lamentar 
que o espírito publico se tivesse voltado para 
aquelle lado, e que continuasse a alimentai-o, se 
bem que involuntariamentl'l, gosto · de crar, o 
g~ne_ral An_dréa, cuja conservação naquella pro
VIDCla pod1a tr•tzer-lhe males inca~culaveis; que 
-y1ão n cada hora ~uas vidas e fortunas expostas 
a . populaça, . e renov~das a;; ~cenas do primeiro 
remado •.• E1s os grandes resultados da adminis
tração do geneNl Andréa [ 

Se por ventura hoj~ ainda mais desagradei ao 
nobre general e a SP.US •1 mig-os, queixem -se do 
nobre deputado pela Bahia o Sr. Wanderley. 

A discussão fica adiada pela hnra . 

PRI:YIEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

ESCOLA DE EXTERNOS 

Continua a discussão do art. 1• do projecto n. 
37, que crea uma escola de externos. 

O Sr. Gonçalves do !\J:agalhãcs :
Sr. presidente a c"mmissão d<J instrur.ção public~, 
a qu~ Lenho a honra de pertencer, organi~ando 
o projecto que se acha em discussão, não t~ve a 
pretençiio nem o desvnnecim~nto de fazer Utnll 
obra prima, superiur a tudo que sa pudflsso 
desejar a este respeito, e por con!l .. qneucia n 
salvo ue qualquer reparo ou censura; ao cou. 
trario , pala minha parte sou o primoiro a 
confessar que muito pojem os nobres deputados 
com as suas luzos concorrer para perfeição deste 
vrojecto ; entretanto releve a cam~<ra que diga 
que a commissào não obrtTU precipitadamente 
sem maduro ex.1me e cabal conhecimento de 
todas a~ faltas, irregularidsdes e defeitos no 
modo por que estão estabelecidas as aulas pu
blicas de instrucção secu ndari.. na capital do 
imperio. 

Sr. presidente, a commissão serh digna de 
censura, e f .. ltaria a um sagrado dever se, conho
cendo por longa observação a quasi inutilidade 
das aulas de instrucção secundaria creadas nesta 
côrte desde o tempo colonial, inutilidade pro
ve111ente da maneira por que ~e achão ellas 
~stab.,lecidas , nào trat>\•se de .lar-lhes uma 
organisação de modo tal que fundisse algum 
proveito para a mocidade. Est•s cadeiras existem: 
porque não r~unil-as, estahel~cendo-as em lycéo T 
Quando em 183S o ~overno trato•1 de fundar o 
coll.)gio de Pedro II, podia reunir alli as cadeiras 
existentes, e porque não o fez? Porque julgou 
conveniente deixar est11s cadeiras e cz:ear nov,s, 
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por isso que as existente~ não !Jastavão para 
as necessidades de uma c1dade tão vasta e po
pulosa. 

Eu não censuro o govE:rno pelo que fez, antes 
o louvo muito; e dou graças a Deus de ter 
havido entre nós um governo que se lembrasse 
da instrucçilo publica (apoilldos), e que fundasse 
aquelle tão uiil estabelecim~;nto; mas o que então 
ficon por fazer façamos agora. 

Houve aqui pt•rém quem dissesse que este novo 
estabelecimento talvez tenha de prejudicar ao 
collegio de Pedro IL Creio~ senhores, que es~a 
objecção não deve ser attend1da' aquelle colleg10 
é mais para ricos que para pobres ; mais pura 
internos que para externos ; mais particular que 
publico ; o novo collegio não lhe vai tirar os 
seus alumnos interno~, como úâo lb'os têm tirado 
os collPgios particulares que existem. E' verdade 
que poderá diminuir o numero de seus alumnos 
externos; mas que nos importa a nós is50 1 Por 
ventura havemos de sacrificar a educação de 400 
ou 600 moços menos favorecidos da fortuna, só 
para manter o eollegio de Pedro II? Devemos 
deixar sem lei, sem orgao is:ação, as cadeiras que 
existem na capital, só para que o collegio de 
Pedro li tenha mais uns 50 alumnos externos? 
De certo que nilo; o resultado será, ou diminuir 
o eollegio de Pedro li o preço das matriculas de 
seus alumn<JS externos, ou ficar só com os in
ternos, dando-lhe o corpo legislativo algum 
subsidio, no que convenho ; porque aquelle esta
belecimento deve continuar, pois que é o unico 
em todo o imperio no seu genero. DcsPjo que 
elle continue a prospe1·ar como até aqui, porque 
não creio que haja nada que o p•)SSa assemelb11r, 
niio só pela maneira por que alli se ensina, como 
pela capacidade dos profe,.sores, e ainda mais, 
pelo homem que o dirige, que difficilmente se 
achará outro que tenhB tantos predicados moraQS 
e intellectuaes para bem dP.Sempenhar o difficil 
luJ!ar de reitor de um collegio. 

Creio que por e!!ta nwneira tenho mostrado, 
niio só a vantagem do estabelecimento que se 
trata de crP.ar, como que esta creação não tem 
de prejudicar o coll~glo de Pedro II. Encaremol-a 
agora pelo lado da economia. 

Creio que não se póde est!lbeleecr um col\egio 
desta nntureza com mais econc.mia. Existem 
neata córte tres aulas de latim, uma de grego, 
outra de !rancez, outra de fnglez , outra de 
philosophia e outra de rhet.orica, são oito aulas; 
pdo pr~jecto estabelecem-se treze ; !altiio por 
c•;nsequencla cinco; mas ha um meio muito 
facil de haver os professores para estas ~em maior 
dc~peza. Nós temos nesta córte duas aulas de
nominadas de commercio com dc.uM pr••fessores, 
utn de rnaterias êletnentare», outro r.reio que 
de escripturaçiio e contabilidade comm~Jrcial, e 
não sei se Je geographia : t:Stes dous professores 
podem ser chamados para leccionarem uo lycêo, 
tanto aos moço$ que se dedicão ao curso do 
eomrnercio, como áquelles que se destinão ao 
bacharelato. Aqui temos pois dous professores 
mais ; faltíio tres, destes trcs, o de desenho póda 
ser tin•do do numero dos substitutos da acadl:!mia 
das bellas-artes, porque esta academia tem hoje 
seis professores e seis substitutos, o que não 
acontece ás outras do imperio, que nenhuma 
tem um numero de substitutos igual ao dos 
professores. Para o professor de allemão, que se 
tem de nomear, està orçado o seu ordenado em 
600SOOO, e 1:200SOOO para cada um dos dous 
professores de scitncias que faltão; por conse· 
quencia vem a desp~:za nesta parte a ser de 
3:000$000. Com mai ,; alguma couRa que se aug· 
mentd aos professores ~xistentes. poderá toda a 
despeza chegar n 5 ou 6:000SOOO. Digo que alguma 
cousa se deve augme,.tar aos ordenados dos 
professores existentes, porque, como é possível 
que um professor de philosopllia ou de rlletorica, 

na capital do fn1perio, ganhe apenas 8005000, 
quando nas províncias tem l:OOOSOOO, 1:2005000 e 
1:3(\05000 1 Isto é uma perfeita ZOilJbRJia, é 
wostrar que não queremos instrucção publica na 
capital do imperio. Por consequencia creio que 
nesta parte nada ba mai~ faTorava!. Exist-sm· 
essas oito aulas disseminadas nesta cidade, e eu 
mesmo que sou filho do Rio de Janeiro, não sei 
em que pontos d~ cidade P.stã.o ellas I Alguns 
profes~ores têm apenas o ridiculo ordenado de 
400SOOO, e não sei como com 4005000 se pódo 
viver ; por isso vêm-se elles obrigados a leccion~tr 
por eollegios particulares, e daqui nasce menor 
interesse jJelo ensino publico. Ter estas aula~ 
da maneira que estão, é o mesmo que as níio 
ter, e por isso já se vê a conveniencia do pro-
jecto ew discussão. -

Não me estenderei mais !'Obre a materia, nem 
responderei ao nobro deputado quo fallou a favor 
do projecto, m >\S que deseja que se augmentassem 
as matriculas, porque, sendo isto objecto de um 
dos artigos seguintes, em occasiào propria tratar· 
se-hn dPI!e. 

Dá-se por discutido o artigo. E' approvado. 
O seguinte art. 2o é approvado sem debate: 
« Art. 2.o O s.;u curso de estudos durará seis 

annos, e compreheuderá as seguintes materias :
as línguas latina, grega, tranceza, inglez'l e allemã, 
philosophia, historia, rhetorica, mathematicas 
elementares, sciencias pbysicas e naturaes, astro· 
nomia, phy~ica , geographia e desenho. >> 

A discussão tica adiada para · se passar à se
gunda parte da ordem do dia. 

REFOllM.L DA GU.l'RDA. NA.ClONA.L 

Continúa a discussão do art. ~ do projecto. 
o Sr. snva. :- Teudo hontem feito algumas 

reflexões ao artigo E>IIl discussão, pelos inconve
nientes que seguir-se-hião na pratica se fosse 
adoptada a disposição do artigo tal e qual, um 
dos nobres mentbros da commissão dignou-se 
responder-me que, sendo diversos os procedi
mentos dos commandantes, jul~ando-se uns autg
risados a lançar miio dos guardas nacionaes para 
kvarem officios, e outros duvidando se o poderiiio 
fazer , e a esse resoeito t•mdo olla presente 
difftlrentes representações dos guardas, em que 
Me queixavão desse procedimento, e attendendo 
ã reclao1aç:io dos commandantes, que instiio por 
uma med ida, pareceu lleces:<ario â. commissiio 
acaut•·lar todoR estes inconvllnient'!s, estabelec«ndo 
uma regra que determine os casos e a fórma da 
remessa dos officios . e affirmou qae outros niio 
havia mais efficaze: a obviai-os do que os do 
11rtl~o. sendo inadmissível a remessa do officio 
conduzido pelo guarda nacional directamente ao 
seu destino, pela gr&nde distancia que teria elle 
de percorrer, e Igualmente por ser de grande 
gravame ao cofre publico. 

Que esses inconveni<mtes appareciiio na pratica 
eu não ignorava: sei o que se passa exactamcnle 
a tnl respeito, e por essa causa é que .fiz as 
minhas observações, mostrando que iguaes in
convenientes continuarião a apparecer na pratica, 
e o nobre membro da commissào, defendendo a 
dcutriua do artil(o se persuadia ter destruido as 
minhas cbjecções ; mas eu persuado-me do con· 
lrario, e que o meio indicado uo artigo não 
satisfaz os fins, nem obvia os males que hão de 
re~ultar da adopção desta n1edida. 

Se nós observarmos que a administração dos 
correios entre nós não tP.m regularidade alguma, 
que iufelizmE>nte ha municípios que não eBtretêm 
com suas capitaes relaçõ~s senão uma ou du1s . 
vezes no mez, cada vez nos convenceremos das 
grandes difficuldades que haverá nos casos de 
urgencia para <l,Ue da execução deste artigo resulte 
algum bem. Se tambem não perdermos de vi11ta 
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que mUDlClpiOs ha que não têm uma via de 
communicação com as cabeças de comarcas, e 
por 1sso a correspon<!encia com os coroneis de 
legião e commandantes superiores não é regular, 
e succede gastarem·se na remessa de um officio, 
co nforme a distancia, oito e mais dias, vindo 
os officios por guardas nacionaes ; se tambem 
attendermos que não ha correio de umas villas 
para outras, não podEmos d<lsconbecer que hão 
de permauecer graves inconvenientes, e po11s0 
affirmar . que a ~lgposição do artigo deixa us 
wesmos Inconvenientes que os membros da cc.m
mis!;'ào quizerão rem ediar. 

Note V- Ex. e a camara que commandos 
superiores ha que são f'Jrmados com quatro mu
nicipios, entre os quaes não havendo uma linha 
directa de communiçação, e apenas tocando nelles 
os correios d~s C•:pitaes quando passào, persbtem 
os 1nconvamentes que pela falta dos correios 
directamente de umas a outras povoações se 
e_xperimentão. Note-se que não é possivel conci· 
llar-se que em casos de urgencia se dê tão grande 
d~mora : éllas entre si repugnão inteiramente, e 
a nobre coDlmissão persuadia-se do contrario. Eu 
jâ deixo _de parte ofiicios de tarifa, já não pondero 
a necessidade de urna linha de communicllções 
entre os officiaes dl\ guarda nacional, a cuja 
falta se deve tambem a da remessa dos mappas 
d<l força da guarda na.:ional: não occupar-me-hei 
dos casos ordwarios, e sómeute dos CliSOS urgentes 
ou extraordinarius. 

E' innegavel, Sr. presidente, que a demora é 
inimiga da urgencia ; ellas contrastão, tl se nos 
casos de urgencia entendeu a commissão que a 
bem do serviço publico convinha facultar a re
m f. ssa dos officios, onde não h a via correios, 
pelos guardas nacionaes, não podia escapar á 
sua penetração que gualquer demora podia inu
tilisar. medid·~'! que de prompto convinha dar, e 
que so podenao ser determinadas ou executadas 
d.,pois do recebimento dos officios. Ora, é preciso 
reconhecer que o processo observado na remessa 
dos officios é awito c<>nlplicado: hontem eu já 
declarei co_m~ se procedia en1 taes casos, e que
ro:.odo adoutt1r quo liempre·ils commnndantos que 
rem t,tlem os oftlcios teubão um guarda prompto 
pura estas diligencias, tem ellfl, quando cheg••r 
nos confins de sua companhia ou batalhão, de 
fa:>:tr inJagaçõo~ sobra o official do outro llll· 
tltlbào; aqui perJe-,.;e immensu tempo, dias e 
dias, não encontra olllcial algum: imtnga onde 
t('nha um m11it< perto, lá vni o miscravcl guarda 
ás apalpa•Jella"; achar!\ ou não o.official em ca:sa: 
t1e i! llgricultor, lia de esperar que venha do 
~>~<rviço, quando lá estflja o não encontre em 
casa, e ussim cousomem· se dias, som que o 
otlicio ter..ha o seu destino. Supponbamos que o 
guarda cheJ."(a em tão boas h!l ra~ que acha officinl 
a quem entregue o cfficio : temos as mPsmas 
difiiuldades a vencer de novo, dá-se o mt>,;mo 
proct:sso ; o otl:icial, se é capitão, manda ao 
tenente QUd tire um guarda para levnr o officio, 
esle ao alferes, esle ao sargento e assim succes
sivamente até ao soldado que, podendo succeder 
se rec'l ' e e peça dispensa a quem o intimou, e 
não conseguindo, vai ter-se ou representar a um 
dos seus officiaes, que, podendo attcnder á re
clamação, dará a dispensa ao guarda e por con
seguinte nova intimação se tem de .fazer, e eis 
que o officio se conservará sem destino por muito 
tempo. 

Se attendermos mais que com mandos superiores 
ha que para eutreterem relações com o governo, 
têm os officios de passar por dous e tres supe
riorados diversos, e por cinco, seis e mais bata
Jllões em linha recta até chegar á capital, e 
que de necess•dade se hão de repetir os mesmos 
obstaculos, pelo mesmo processo tardonho e 
inevitavel, força é reconhecer que dessa fórma 
se pôde gastar na remessA até á entrega do 

TO.WO II 

officio um e mais · mezes, e por conseguinte é 
essa medida illusoria, e melhor conviria que 
então se dispuzesso que só pelos correios se 
remetterião os o!ficios, porque talvez uma ou 
outra vez chegasse primeiro que pelos guardas. Do 
que tenllo dHo facil é de reconhecer-se que 
muito longe está o artigo de remediar os incon· 
venientes e de providenciar nos casos de urgeocia. 

Além disso, Sr. presid 'lnte, occorre que a ex
periencia apresenta mãos resultados nessa medida, 
e tl>cs, que não é possivel acautelar. Digo que a 
experiencia apresenta pel"igosos inconvenientes, 
porque os teuho visto praticadc•s. São elles o 
extravio dos officics: a falta de remessa d1recta 
dos oflicios proporciona toda a facilidade do 
extraviarem-se ; se isso succede :!entro de um 
mesmo superiorado, onde é facil saber-se quem 
o extraviou, por via de uma exacta pesquiza 
desde o primeiro que o recebeu até o ultimo, 
se Jamais a mais indo as correspondentes pelos 
guardas de um batalhão, tem succedido chegarem 
ás mãos das autorid ades superiores com a obrêil 
lacerada, e logo depois divulgar-se a mataria do 
officio, como não será 01ais facil ainda o ex· 
travio e abertura, correndo o ofiicio tantos turnos 
e canaes de batalhões de diversos superioradcs? 
E quem nos assegurará, ou que isso se não pra· 
tique, ou Que seja facil prevenil-o ou punil-o ? 
Ninguem. Um meio que se adoptuu para obviar 
o extravio e abertura dos officios conduzidos pelos 
guardas de um mesmo supcriora.io foi a exigencia 
do recibo do officio; mas isso é impraticavel neste 
CtlSO, porque todos sabem que muitus officiaes se 
recusaráõ pll.ssal·o, e o soldado, não tam a força 
de obrigal·o a dar·lue es;e documento com que 
prove a entrega do officio: o official recebera o 
cfficio, mas recusando o recibo, como pro:var-se 
a eua entrega no caso de extravio ou de saber 
se quem o abrio, se niio foi entregue perante 
testemuuha, como geralmente succede, e qu~nda 
o sejão. ellas não podem saber de que autoridade 
era 1 E' isto impnssiv~l: a soiJa.do não podendo 
pt·ovar a entrega do officio, como será tratado em 
tal caso? Levará a culpa? E' a maior injustiça. 
Não é isso chimerico ; já tem succedido uma e outra 
causa ; e é facil o superior exigir do iuferior o 
recibo do officio que lhe entrega, e assim gra· 
d&~iv •lmente até o guarda conductor ; é muito 
d1tlicil ou quasi impossível o contrario. Port>~nto 
é fóra de duvida que não desappareceráõ os in
convenientes que pretendeu a nobre commissão 
prevenir, 

Noto porém, Sr. prcside11te, que procederia a 
rdlexlio do nobre membro da commissão pela 
parte de que não deve ser onerado o thcsouro 
cúm tae~ despezas, se isso fosse para objeetos 
de simples expediente ; mas para caeos urgente11, 
não : de fórma algum:~. posso concordar. E' 
verdade que é possível dar-se algum abuso, e nssim 
vir e cofre a pagar a conducção de officlo 
cuja materia não é urgente: porém é facil prover 
a respeito, determinando-se por exempl.:> que a 
remessa dos o:fficios, cuja ma teria fosse pelo go · 
verno declarada urgente seria a cargo do cofre 
publico, e da mesma sorte os officio.; remettidos 
pelas autoridades, considerados urgentes, com a 
differença de pertencsr ao governo decidir se a 
materia era .Ju não urgente, mandando pagar 
immediatamcnte aos guardas o seu soldo, e no 
caso de de.:idir o contrario, ser obrigad•l a auto· 
ridade que dirigio o officio a entrar co:n a quantia 
para o .:ofre, permittindo·se-lhe porém r<lcurso 
de uma tt1l decisão, para que elle se couvença 
da justiça da mesma, ou o governo da sua 
injusLiça. 

Parece-me, portantiJ, que assim conciliavão-se 
os interesses publicas, e prevenião-sa os incon
venientes que resnltaráõ de tal medida. 

Já que dz estas retlexõ~s sobre esta segunda 
parte do artigo, permittir-me·ha a C'lmara quo! 

46 



Câmara dos Deputados -Im presso em 14/01/201 5 15:04- Página 8 de 12 

362 SESSÃO EM. 29 DE JULHO DE 1846 
ainda algumas considerações apresent~ sobre a 
primeira parte do mesmo art1go. Eu JUlgo que 
dtlve ser eliminada desta parte a idéa de serv1ço 
or.Jinario, porque de outra sorte dá-se B contra
dicção da:~ idéas de serviço ordinario com ll!'genci :t. 
Stl este serviço ordinario é o da guarda d"s ca
deias e das estações publica~:~, se é serviço int~rno 
das povoações, para que augmentarmos uma 
expressão inutil e reundante '1 Nilo posso perceber 
que, sendo o serviço que se impõe á guarda na
cional todo elle orJinario, porque é dimtro das 
povoações, e limita-se a rondas e guarnições e 
diligencias repentinas. se ella não póJe prestar 
serviços extraordin~rios, que eu entenderia os de 
acampamento ou de guerra, e se quando el\a 
oslpresta é sob a fórma de regulamentos de linha, 
para 4ue essa idéa de serviço ordinario, conser
vada a· guarda nacional nos seus districtos e sem 
estar em campanha ? Todos os serviços fdtos 
em tempo de paz são ordinarios, e se ha outros 
que o não sejão, ou desejava que a nobre com
missão me instruísse a respeito. E' incompatível, 
Sr. presidente, a idéa de urgencia com serviço 
ordinario e eu entendia que a nobre commissáo 
podia tirar essa antinomia se supprimisse a 
palavra-ordinario-, ficaudo o artigo expurgado 
da seguinte maneira: -o serviço interno das 
povoações, etc.-, e assim melhorada sua re
dacção, caso a camara tenha de approval-o, 
comquanto eu não poSS<l votar por elle. 

Dá-se por discutido o artigo ; é rejeitado. 
Etotra em discussão e é approvado sem debate o 

seguintfl: 
« Art. 59: Quando porém fõr empregada qual

quer praçil da guarda nacional em escoltar de u1n 
lu~ar para outro as remessas rie dinheiros e nutros 
objectos, ou para conduzir preso~, abonar-se-hão 
ás ·praças que a compuzerem os vencimentos que 
competem ás de linha pPlos dias necessarios para 
a marcha, até que se recolhão ás suas casas. 

u Igual abono í.:.r-se-h•l desde o primeiro dia de 
marcha de qualquer destacamento para fóra do 
município, e quando se reunir certo numero de 
praças para servirem c .. mo destacados por dias 
succtssivos, e sem que se revessem, ou em quaes
quer esta<,;Ões publiclls, ou mesmo no interior das 
povoações. » 

Entra em dit4cussão o art. 60, que diz a~sim: 
« Art. 60. Nos casos dos artigos precedentes 

serão pagos os venci111entos pelos cofreN geraes ou 
provinciues, conforme a natureza do sarviçu a qua 
t;S destinarem aR praç:ls. » 

o !!!Ir. Sllvu:-Permitta a nobre commissão 
que lbe pergunte qua•Js as regras que tem esta
bHlecidu p1ua fazer distincção dos serviço~ pro
vinciaes e dos geraes, e igualmente qual a medida 
que existe para :os casos mixtos. O artigo diz. 
(L~.) Eu qut:ria acbar no projecto uma idéa, uma 
rtgra que designa~se os serviços provinciaes e os 
serviços geraes, para em consequencia ficar mar
cado quando se daria o pagamento pelo cofre 
geral, e qur.ndo pelo cofre provincial. s~ obser· 
varmos que a guarda nacional em geral é um 
emprego geral, se attendermos que O:l cidadãos 
que pertencem a um corpo, e nessa qualidade, 
prestando serviços, tem direito á paga pela classi· 
ficação e natureza do seu emprego, mas não pela 
qualidade do serviço que presta, eu julgo que será 
muito difficil esta!>elecer em que caso terá lugar o 
pagamento pelos corres geraes, e quando pelos 
provineiass. Talvez se diga que, se o serviço da 
guarda nacional fõr em beneficio de algum estabe· 
lecimento provincial está decidida a duvida. Um 
dos nobres membros da com missão disse que, se, 
por exemplo, varios soldados e:ltavão de guarda 
ou de sentinella nl\ thesouraria provincial, d~viiio 
ser pagos pelo cofre provincial. Eu não sei como 
descriminar estas cou~as, porque o serviço todo é 
geral; sendo elle nacional, como é possivel esta 

differença; se é ella possival, então deve existir 
q~tan •io o serviç_o fõr mixto. Eu sei de muitas pro
VliiCias qutl estao nesse ca:;o, onde suas repartições 
estilo uni<l\\s ás geraes, e algumas funcciouadas 
pelos mesmos empregados geraes. A thesouraria 
provincial de Serg1pe não está nest9 caso; desde 
1~12 que separou sua arrecadação -la geral: apenas 
sgora me record'-' qua alguns direitos, principal
rnente de exportação, são arrecadados por empre
gados geraes ; porém os cofres provinciaes mantém 
os seus vigias necessarios para evitar o desvio dos 
direitos prov;nciaes; portanto, duvido muito de 
sua applicaçào a Sergipe: em algumas províncias 
porém os inspectores geraes são tllmbem provin
ciaes; por conseqllencia como serã possível dis
tinguir o que pertence ao cofre geral, e o que 
perttmce ao cofre ?rovincial ? Se não é possível 
estabd9cer e;ta diffçrença, marcai os casos em 
qu., t•mha lugar o plgamento pelo cofre geral ou 
prvvineial, se a idéa é que a guarda nacional 
empregada no serviço substitue a tropa de linha, 
e se na tropa de linha nao ha Jifrerença de serviço 
garal ou provincial; se a guarda nacional em 
serviç<J representa :1. força de linha, para que esta 
dif!arença de serviço provincial e geral? Eo1 julgo 
port&nt•) que tr\l distincção não é admissivel, 
tanto mais qur~nto existem empregados que exer
cem coujunctarne>~te emprego g1:1ral e provincial, 
e h?-vendo repartições provinciaes e geraes em 
um mesmo edilicio. Emquanto á nobre commissào 
não estabelecer regras que decidão esta questão, 
eu não prestarei o meu voto ao artigo, e tanto 
m~is isso é difficil quanto cumpre recordarmos 
que o corpo policial presta serviços á nação, e 
não é sórnente ás províncias, faz guarnições ás 
repartições geraes, presta serviços aos empreg-1dos 
go; raes, e não reclamou, nem se julga com direito 
a reclamar embolso do cofre geral por taes des
pezas, porque a lei põz a seu cargo a man
tença do corpo de linha ; e se a nobre commissão 
quer persistir ua sua idéa dd distincções, pre
screva as rogras, estabeleça-as com toda a 
clareza, e allivie os cofres gt~raes pela~> despezas 
dos serviços que os guardas policiaes prestarem 
a repartições e empregados gerae:l, e não sei de 
que lado estará a vantagem, se dcs cofres pro
vinciaes, se dos geraes. 

Ora, essas distincções, essas regras são difficeis; 
IJ~sa mnovaçào é até perigosa pelas idéas que 
vai despertar. Portanto eu julgo que a nobre 
commissüo deve concordar q ua, alétn da sua 
inexequibJlidade, não é conveniente 'lUe tal artigo 
passe, e nenhuma utilidade trará para o cofre 
geral, e sim augmento de despeza. Voto portanto 
contra o artigo. 

o Sr. Antão: -Em poucas palavras res
ponderei ao nobre deputado. Disse elle que uão 
acha fundamento para se dividir no artigo a 
d>!speza com a guarda nacional quando presta 
serviços provinciaes ou geraes, porque não ha 
ahi uma regra que dívida est~s serviços. O nobre 
deputado troux.~ por serviço publico que póde 
fazer a guarda de um estabelecimento publico, 
cujas funcções sejão ao mesmo tempo provinciaes 
e geraes, mas esqueceu-se de que estes serviços 
são os qae nrio têm nenhuma retribuição. Os 
serviços de g11arda, que são credores de uma 
remuneração pecuniaria, são os que se prest:io 
f~ra do municipi•J, c<om a conducção de presos, 
recrutas e de dinbeiros publico<, etc. Pergunto 
ao nobre doputado se estes serviços ?restados 
pela guarda nacional podem ou não ser classi
fi~ados ? Até o pre~ente é paga a guarda nacional 
pela conducçã•• de recrutas, e este pagamento é 
feito pelos corres geraes ; quando conduz dinheiros 
provinciaes, a guarJa nac1onal presta um serviço 
que é puramente provincial, e quando conduz 
dinheiros provinciaes e geraes faz-se a distribuição 
da despeza pro rata. Isto se pratica actualmente 
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nas repartições fiscaes. Portanto a natureza dos \ 
serviços que póde a guarda nacional prestar, e 
que estão :mjettos a um pagamento, são taes que 
não se precisa fazer esta distiucção. E quando 
da todo não se pudesse fazer um:l distincção do 
que era provincial ou geral, o pagamento se faria 
pelos cofres geraes, pela regra de que, onde está 
o maior cessa o menor. O nobre deputado toruou 
um exemplo singular, e sobre elle produzia a 
sua argumentação em geral ; mas este exemplo 
não serve para a questão, porque não apre
senta serviço sobre o qual pudesse haver contes· 
tação. 

O art. 60 é approvado. 
São tambem approvados os arts. 61 <l 62, que 

dizem assim : 
« Art. 61. As di~posições do art. 118 da. lei de 

18 de Agosto de 1831 tambem terão lugar no caso 
de rebellião. 

« Art. 62. A qualificação e designação dos 
gnardas nacionaes paTa o serviço dos corpos 
destacados será feita pelos com mandantes e officiaes 
dos corpos a que pertencem os ditos guardas 
d'entre as cinco classes enumeradas no art. 121 da 
lei de 18 de Agosto.>> 

Entra em discussão o art. 63 que é o se
guinte : 

<< Art. 63. A allegação de inhabililação por 
motivo de molestia para o serviço dos corpos 
del:ltacildos será provndo por um exame do 
individuo, feito pelo cirurgião do corpo ou por 
quaesquer outros que para isso fór6m nomeados.u 

o Sr. snva:- Sr. presidente, eu desejára 
que o art1go declarasse qual o official que tem 
direito a nomear estes cirurgiões. Todas as leis 
devem ser feitas com toda a clareza possi vel, e 
não devem dar lugar a duvidas. O artigo não 
declara qual o official da guarda nacional com 
direito de nomear esses cirurgiões, e qual a pessoa 
habilitada para examinar o guarda, que estando 
doente, requer uma isenção ; póde-se entender 
que é o commandante superior, o commandunte 
do batalhão; que o mnjor ou qualquer QUtro 
official, interinamente encarregado do Cilmmando 
do batalhão, esta autorisado para fazer estas 
nomeações, e necessariamente deve vir disto uma 
luta de poderes. Eu desejaria que a nobre com
missão designasse o official da guarda nacional 
com direito de fazer esta escolha ou non1eação. 
Limito até aqui as minhas reflexões, e espero 
que serão a~olhidas pela nobrfl commissão, ou 
far·me-ba sahir da duvida ou do engano em que 
6U talvez esteja. 

O Sr. Ferreira. Penna :- A lei de 18 
de ARosto de 1831 determinou que a capacidade 
e aptidão do guarda nacional para o serviço dos 
corpos destacados fosse julgada por um cons<llho 
de sete membros, a saber : um presidente, um 
chefe de batalhão, um capitão e um cirurgião
mór, nomeados pelo governo na córte, e pelos 
presidentes nas províncias ; e de mais tres ve
readores da eamara municipal do lugar, que 
serião os mais votados. Como porém mostrasse 
a experiencia que era dífficil em muitos casos a 
reunião de um conselho tão numeroso, e que em 
suss àeliberações devia necessariamente baver 
demora prejudicial ao serviço, determinou o go
verno que o exnme de saude fosse feito pelo 
cirurgião do corpo , ou. por quaesqu.er outros 
facultativos para esse fim nomeados, como so 
vê das instrueções milndadas observar por de
cretos de 15 de Outubro de 1837 e 7 de Dezembro 
de 18U. Tal é pois a doutrina do artigo que 
se acha em discussão. Ao nobre deputt~do de Ser· 
gipe parece elle defeitu.oso, por não indicar a 
pessoa que deverá nomear o facultativo na falta 
do cirurgião do corpo ; mas a eommissão persuade
se que iato deve ser explicado nos regulawentos 

que o governo tem de expedir para a execução 
desta lei. Em alguns casos convirá que a no
meação seja feita pelo governo, e pelos presidentes, 
em outros pelo commandante superior, em outros 
pelo ch12fe do corpo, e em outros. finalmente, 
pelo commandante de uma companhia avulsa, e 
a lei não póde descer a tantas nünuciosidades. 

o Sr. suva:-Não foi resolvida a minha 
duvida. O nobre deputado, membro da commíssão, 
declarou a maneira por que se formavão estes 
conselhos; não foi esta a diffi.culdade, ou ob· 
jecção que eu apresentei : eu fallei a rP.speito do 
official da guarda naci<mal q11e taria o dtreito de 
nomear na falta do cirurgião do corpo uma pessoa 
habilitada para julgar as moles tias allegadas 
pelos soldados da guarda nacional que reque
ress•!m a isenção do destacamento. O nobre 
membro da commissão, declarando a mac ·ra de 
se formar os conselhos, justificou-se manifestando 
que o governo havia lle dar •1m regulamento ; 
mas isto deixou-me na mE\sma duvida. Disse o 
nobre deputado que não podia designar com 
certeza qual o official da guarda nacional mais 
competente para fazer esta nomeação. 

O SB. F. PENNA:-E' isso objecto de regula
mento. 

O SB.. SILVA.:-Eu julgo que não é isto mat<lria 
de regulamento, mas sim materia de lei ; aqui 
trata-se de dar uma attribuição, e uma attribuição 
não é objecto de regulamento ; objecto de regu· 
lamento é estabelecer a maneira por que se ha 
executar um direito dado ou estabelecido. Eu 
entendo que :tão é impossível determinar a au· 
toridade propria {)ara nomear eSS!lS individuas 
que tenhão de examinar .as molestias allegadas 
para isenção do serviço dos corpos destacados 
pelos guardt~s uacionaes. 

O commandante do batalhão que cumpre pro· 
videnciar sobre o serviço de S6U batalhão, deve 
ser munido deste direito; e este direito tanto mais 
deve pertencer-lhe quanto é elle quem tem de 
fazer a proposta do cirurgião do batalhão. 

O que poderia acaso vir entrar em duvida era 
qual dos officiaes seria o mais proprio para no
mear o cirurgião, na f<llta do do corpo, para pro
ceder ao exame, se o commandante superior, se 
o do batalhão: a qualquer delles podia ella ser 
conferida, e me persuado que nenhum inconve
niente dar-se-hia :>e ficassem a cargo do comman
dante superior sobre propusta do commaudante 
do batalhão ; e se algum inconveniente pelo lado 
da demora em consultar-se ao commandante 
superior pôde dar-se, nos lugares em que o 
superiarado íõr de muitos municípios e distantes 
uns dos outros, não ha, estando a cargo dos 
commandantes dos corpos. 

Quanto ás contpanbias avulsas, ellas hão de ter 
commandantes, e fieão subordinadas aos surerio· 
rados ; portanto é muito facil prover ; e quando 
não tenhão commsndantes de patentes superiores, 
e sim de capitães para cima, sendo pertencentes 
taes attril:.uições aos com mandantes, elles gozarAõ 
da taes regalias inherentes ao commando e não 
ás patentes; e se forem conferidas aos superiorados, 
podem ser tambem desempeAhados: portanto, em 
todos os casos é muito possível designar qual dos 
officiaes seja competente para essa nomeaç&9, e 
eem essa declaração votarei contra o artigo. 

E' approvado o art. 63. 
O art. 6\1: é approvado sem debate, e diz 

assim: 
u Art. 64. Da qualificação ou designação haverá 

recurso sem saspensão para o eommandante su
perior, e deste para a governo na córte e para os 
presidentes nas províncias. 

Entra em discussão o art. 65. 
c Art. 65. Os corpos que destacarem eonser· 

varáõ a sua orgraniaaçio sempre que Di8IO não 
houver inconveniente. 
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« No caso contrario, dar-se-Ihes-ha uma organi
saçiio provisoria, na fórma dos arts . 180 e 131 da 
lei de 18 de Agosto. » 

o Sr. snva: -Sr. presidente o arti"O em 
discussão fórma um tal amalgama, que eu ;iio sei 
o que se quer com este artigo. Diz o projecto que 
~>stes corpos destacados C':lnservarllõ a sua or<>a
nisação sempre que fór possível e não hou~•lr 
inconveniente_: qu~ 1:1tilidade _ba nesta disposição 't 
Ha alguma d1sposu;ao que d1ga o contrario, que 
diga que os corpos destacados perderáõ a sua 
organ•saçào? Não ba ; logo, não é preciso este 
artigo. E' elle uma perfdita anomalia. Se temos a 
lei de 18 de Agosto de 1831, que declarou a m:o
neira da formação dos corpos destacados se esta 
lei determina que cs corpos de:stacados C:~ guarda 
nacional sejão organisados em batalhões de infan
tarill, e em esquadrões ou coa-.panhias de outras 
11.rmas, se o governo está autorisado para deter
minar a reunião dess<:s batalhões esqut!.drões e 
compauhias em legiões, e se nos 'casos extraor
dinarios de invasão e reb~llião o governo e os 
presidentes podem dar a organisação convePiente 
e estão munidos de todos os podetes e faculdades 
oecessarias; se a lei não está revogada, e continúa 
por conseguinte em vigor, para que fazer in no
vações na legislação, sa o que se quer deixar em 
vigor é o me~mo que já existe 'l Se. porém, se 
quer que os corpos destacados sejão faitos diver
samente, então appareça esta idea claramente. 
Portanto, é inutil a disposi.;ão do art . 65. E11 
muito desejava que a uobre commissiio dissesse-me 
como enttmde esta organisação enunciada no ar
tigo . . Se é a orgao!s11ção dada pela legislação 
ant~r~or v1gente, parece-me que admiltir-se dis
postçao no mesmo sentido é utna inutilidade 
completa , é mesmo tornar mais difficultosa a 
legislação. Eu cvncluirei dize.1do que, não con· 
tendo o art. 65 nada de novo, deve cahir, porque 
conti11úa a subsistir a legislação anterior a respeito 
da organisação dos corpos destacados, prevale
cendo como proposição geral a e:r::cepção do artigo 
ou sua segunda parte, e a faculdade do governo 
quando entender conveniente, no> ca~os do art. 131 
da lei_ de 18 de Agosto, dar a organisacão dos 
balalhoes, o numero e a graduação dos officiaes. 
Pol'tanto voto contra o artigo. 

O Sr. Fe:rre~ra Pen:n.a:- Parece-me que 
o nobre deputlidO _•m pugna este artigo porque não 
leu, ou porque nao tem presente o que diz a lei 
de 18 do Agosto, porque se estivesse bem certo 
de sua disposiçiir>, não diria que ella é lcientica 
á que se discuto. A lei de 18 de Agosto, nos 
arts. 130 e seguintes, dP.termina que as praças da 
guarda nacional designadas para o serviço de 
destacamento se deqliguem de seus respectivos 
corpos para formkrem batalhões de infantaria 
esquadrões ou companhias das outras armas; 
com a o_rganisacíio correspondente á dos corpos 
do exerc1to, ou com a que o governo houver de 
determinar; este artigo porém diz que os corpos 
da guarda nacional que destacarem coni!ervem a 
m~sma organisação que já tiverem. Parece-me, 
po_1s, que ha n1sto alguma difi'Hença; nem eu 
sei como possa julgar se o artigo é muito abso
luto ou dogmatico, segundo a expressão do nobre 
deputado, quando ahi se diz que a sua disposição 
será ob~ervada quando não haja inconveniente. 

o Sr. snva:-0 nobre membro da commissão 
veio confirmar o meu argumento, veio mostrar a 
inutilidade do artigo. Disse o nobre membro que 
a di~posição do artigo tinha por fim quanto fosse 
poss1vel conservar a mesma organisação dos. 
corpos; mas um soldado tirado de um batalhão 
da guarda nacional destacado perde a qualidade 
do batalhão_ a que perten~e? Supponhamos que 
o governo JUlgue necessar1a a conserva~ão de um 
destacamento, quer de infantaria quer de caval
laria, e determina que este corpo .:leetaeado conste 

de 200 praças : são exped!Jas as ordens ao com
man·.lante do batalhão n. 2 a quem toca dar 40 
praças, ao do batalhão n. 5 GO, ao do n. 6 
60, e ao do n. 7 50 j)raças : eis um composto 
9-e sold~dos de quatro batlllhõ.Js ; pergunbn1i eu: 
e poss1vel dar-se uma denominaçiio ll este corpo 
além da de corpo destacado ~ Perdem os soldados 
que o formão a qualidade de guardas nacionaes? 
Se pois é incompatível com a natureza das cousas 
e ~esmo im~os_sivel considerar que um guarda 
nac10nal que e tirado de seu batalhão para formar 
um composto a que a lei dá a denominação de 
destacamento ~ev11 perd.;r a qu~lidade primitiva 
de tal bntalb<~.o, so a compMlçao destas diversas 
praças dos differentes batalhões é qu'l fôrma 
el!-a.~tam~nte o corpo de~tac&.fi,,, para que outras 
dtstancçoes ? A formação não tira a qualidade de 
guard ·\ nacional de infant,lria ou cavullaria a que 
qualquer delles pP-rtenção. 

~lles podem poré111 ser organisados om batalhões 
de 111fantaria e em esquadrões; mas é ir.dubitavel 
que quando os corpos de!Stacados forem em sua 
t~talidade ou !Dais da metade, aind:1. que se reunào 
diversos contingentes de batalhões, terão a sua 
mesrna numeração ; a denominação não a perdem: 
quando porém os contmgentes forem dimi
nutos, ou o g '1verno entenda que deve dar-lhes 
uma organisação, já não estão elles aut .. risados·? 
Para que pois plantar obscuridades e dar lun-ar a 
duvidas quando a at:tual legislação satisfaz 
cabalmente? E se quer acons~lhar que setnpre 
c~nse_rv:e a me~:na numeração quando fór possivel, 
nao e 1sso privativo do governo 'l Parece-me que 
sin;·. Conc!uirei, Sr. pre~identll, oh~ervanolo que 
:1 .P.Jtura que o nobre deputado fez da lei de 
1~ de _Ag•1sto de~onstrou que a utilidade desta 
d1spos1ç!lo er~ ~a1R palpave1 do que me persuadia. 
Esta dtspos1çao além de ser toda anomala 
dá a. ent~nder que podem existir corpos corlt 
organ1saç_ao d1~erente daquella que a lei tem 
estabelecido ate agora, e que pelo facto dll serem 
destacados têm perdiJo sempre a sua organisação. 
Cu~ pre-me decl~rar à no~re com missão que quando 
ped1 a palavu ttve em vista obter esclarecia1entos; 
e sou levado a~ora a declarar que · os escLueci
mentos fornecidos niio me tirárão da duvida em 
~ue _ esta~u.! antes pe~maneço na persuasão de que 
a d1spoe1çao do arttgo nenhuma utilidadt~ traz 
comsigo, e que o seu resultado será crnno já 
dit~se, ob~curecer a legislação. Longe d~ pod<~r-we 
convencer de sua utilidade, pelo contrario julrro 
que é todo inutil e defjnecessario: se o fim da let 
é tirar utilidades r-eses, persuado·me que de 
tnane1ra nenhuma devo passar tal ~trtigo, porque 
está bem !auge de apresent ·tr essa vantagem. 

Julga·se o artigo discutido é approvado. 
E11tra em discussão o art. 66. 
« Art. 66 •. Os guardas nacionaes que recusar~m 

fazer o serv1ço de corpos destacados que direita
mente lhes. couber, serão obrigados a servir nos 
corpos de hnna pelo dobro do tempo que tiver de 
durar o destacamento. » 

O Sr. Si1va:-Se ha artigo nesta lei quu 
deve m~rece~ ~ nossa attenção é sem duvida este ; 
a sua dtspostçao é de tal importancia, que convém 
ter presentes os abusos e m-.les que pudem resultar 
de semel~ante doutrina. Tenho algum conheci
mento do q Ud se faz na guarda nacional, bem 
que eu nellll nunca servisse, coRhecimento ad· 
quirido pelo co~tacto ·em. que estou por pessoas 
da guarda nactonal. Setenta de alguns incon
venientes que o artigo apresenta, não o posso 
dei:r::ar passar em silencio, e chamo sobre elle a 
atteução da casa e da commissão. 

Este artigo estabelece que o stuarda nacional 
dest~nado a prestar serviço, se recusar, fará 
serv1ço dobrado na tropa de linha. Para adaptar· 
se esta medida fôra preciso haver uma re
forma geral nos homens; e que as leia fossem 
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de tal maneira executa.las que não se pudesse 
entrar em duvida a respeito da sua exilquibi
lidade · mas a experie.ncia nos cnnve•we que 
todas ~s leis por mais sabias, por mais bem 
pensadlls que sejão, ás vezes não correspo~de_;n 
aos fins dos legisl.1dores, e que abusos Vlctao 
st.mpre as instituições as mais justas. Eu que 
conheço que os com~an.dn~t~s comqua.nto de 
ordinario ordenem a dtstnbu1çao .io !!ervti.;O com 
igualdade, essa exactidão ou iguali.lade desap
parcce e cede muitas vezes ao patronato, acon
tecendo exigir-se d~ um a repetição de um 
serviço que outro ainda não tem. pr~st~do, de 
modo que, este que repet.; o servtço e ch·1mado 
boi de carga, porque não. tem a quem recorra 
para reclamar o seu direito, e prefere fazer o 
serviço a ser preso. Ora, _se is~o se dá, se .~s 
commandantes por mais mtelhgBntes que S~Jao 
não pndem prevenir a tempo que se favore_ça 
um deixando-se de observar a escala a respe1to 
de outro ; se comrnandantes ha que posto vejão 
que o serviço não 6 distrihu1do com i~ualdf:ide, 
j ulgão com tudo . q~e _não devem . provtdenctar ; 
como reconhecer· a jUSttça deste artigo ? 

Se refiectirmos que muitos podem ser su~eítos 
a ~sta disposição, só porque ~êm a ousa_d1a de 
declarar que não fazem o serv1ço, porque Já lhes 
tocou a sua vez e o fizerão, e outros ha que 
o não têm feito, e tiver a imprudencia de dizor : 
-Fulano, beltrano e sicrano ainda não fizerão 
serviço semelhante-, por conseguinte, el!lquanto 
não correr a escala por todos, eu o nao faço, 
pergunto eu : qual será o resultado de tal fran
queza ou representação! Os que nã_o soub_er~m 
convencer-se ou di8Simular ordenarão a I·nsao, 
e em occasião dA organisar-se corpos designaráõ 
esse soldado, quando não dêm logo a voz de 
prisão, e o destinem para os corpo_:; destacados. 
sem attender-se á sua justiça, ll vao logo bem 
recommendados para o regulamento do conde de 
Liope. Se o serviço deve ser ·com igualdade 
prêstado por todos, se todos são iguaes peraPte a 
lei e têm direito a ser tratados da mesma fórma, se 
ist~ assim é, está claro que uns não devõm ser mais 
gravados que outros. Mas o guarda nacional que 
recusar prestar um serviço indevido ficará mar
cado. :Fallemos cada um em nossa cousctenc•a: 
nenhum homem gosta que com franqueza se lhe 
diga verdades amargas; isto é _principio que _nin
guem póde negar. e quem as diZ fica logo asstgna 
lado, é logo_destinl;ld_o para taes c~rpos destaca~o.s
E' além d1sso , lnJUSto no ma1or gráo : sujelt. 
os' guardas nncionaes pelo dobro d~ tempo. e á 
disciplina mili~a~. Pois a gua~da ?ac10nal é JUl<to 
que esteja SUJeita a tanto rtgor!smo1 a guarda 
nacional, que, compondo-se de ctdadaos que em 
nada são pesados a<;> t~esouro, por u~a des· 
obediencin ás vezes JUStlficaJa, por motivos de 
impossibilidade para cumprir essa ordem, ficará 
loooo votada a tão duro castigo? Senhores, a 
gtfarda nacional não é como o soldado de linha: 
este está prompto a marchar a toda a hora; 
aquelle tem familia, e a seu cargo a sua susten
tação; e como, se elle nfio tiver ~eios de prover 
ás necessidades de sua casa, ou tiver pessoas de 
sua família doentes, ha de ser condemnado ipso 
facto pela desobediencia JUsta a fazer o serviço 
pelo duplo do tempo e como soldado de linha 't 
E a que estado de miseria vamos condemnar ~ua 
!amflia, que pelo trabalho do _guarda era un!ca
mente liU&tent•ldo! Eu votaret contra o artigo, 
comquaot.u olle pude111e 11er melb?rado, o~viando 
muitos do• mult<a que ae l>Odllrtiio ""Rutr, por 
exHmplo, ae ao arUg.> ae alrtlrPceue uma emenda 
additlva declarando que nllo flcullo llUjeit?B ao 
serviço do•· corpos "'" httba oa ~u~trdaa nac1onaea 
que, se rc!cuaaudo ao ••uvloo d••• curpua deata
cados, já o tive .. em feito pela aua VHZ 1 I! pari\ 
elle tivessem aido de novo deatlnado•, aem que 
tenhão prestado o meamo lf!rYIOo todo• o• outroa. 

O Sn. PENNA:- Mande a emenda. 
O Sa. SILVA: - Não me julgo habilitado para 

ement.lar o trabalhJ da nobre commissão: con
tento-me em votar contra clle se não fôr melho· 
rado. 

Julgado o artigo discutido, é rejeitado. 
Entra em di~cussão o art. 67: 
« Art. 67. Os commandantes superiores farão 

reconhecer os officiaes do sr•t estado·m:üor e os 
chefes dos batalhões G corpos, e estes os officiaes 
respectivos. O reconher.imento set·á determinado 
llm ordens d•l dia, depois de apreser1tada a res
pectiva patente ou titulo de nomeação, e prestado 
o juramento devido. » 

o Sr. Sll.va.:- Eu espero que a nobre com
:r.issão declare perante quem ha de ser prestado 
este juramento, e qt1em ha de reconhecer o com· 
mandante superior. Está determinada a maneira do 
reconhecimento dos officiaes da guarda nacional ; 
mas nada se diz sobre o reconhecimento do com
mandante superior, o qual aliãs parece que não 
devia fcar no esquecimt>nto. Entendo tambem que 
a lei devia descrever a formula do juramento, 
mas é o que não vejo, posto que na constituição 
se ache con,;ignada u formula do juramento que 
devem prestar o imperador, o regente e a re
gencia, e no codigo do processo se acha o que 
prestào os jurados , e nos regulamentos dai! 
camaras e assembléas proviuciaes os que prestão 
os senadores, deputados geraes e provinciaes e 
vereadores, e ta:1to mais necessario ·se torna 
quando a nobre commissão não _e_óde affirmar que 
juramento será o que prestar<>o os offictaes da 
guarda nacional. 

Se em geral o juramento pertence ser deferido 
por aquelle que nomê!l, não é facil decidir-se 
quem sej:l o competente, se o _governo geral, q~e 
approva as patentes, se os prestdentes que nomêao 
provisoriamente e passão as patentes_, se as 
camaras municipaes , que estão . autonsadas a 
tomar o juramento ás autoridades que não reco
nhecem superior no lugar, se ao commandante 
superior a respeito dos seus subordinado~,. ou 
sómeute dos commandantes dos corpos e offictaes 
do estlido-n1aior, e :>e os commandantes dos corpos 
a resptito dos seus officiaes. E' preciso, portanto, 
uma regra a respeito. . . _ 

Occorre-me ainda outra duvida. A consbtutçao 
garante a liberdade do _culto, e p~d~!ldo _qualquer 
cidadão brazileiro segutr uo1a rellgtao d1versa_ da 
catholica apostolica rootaua , que não adnutta 
juramento, como poderá ser observada e,;ta dts· 
posição? Deixará elle o s~u po~to vago, ou será 
levado e forçado a prestar um juramento 'l 

Limito·we a estas r~:fiexões, 
Julgado o artigo discutido, é apprc,vado. 
Entra em discussão o art. üS. 
« Os corpos p•)deraõ ter musicas por conta 

de seus officiaes e guardas que voluntariamente 
concorrerem, ssndo pOI."ém o numero e fardamento 
dos musicos approva.do pelo governo ou pelos 
presidentes. 

« Não são admittidas dispensas do serviço nem 
licenças por quantias dadas pal."a a n1usica. » 

o Sr. Si~va. : -Sr. presidente, como não 
vejo qne outros Srs. deputados tenhão querido 
tomar parte na discussão, não deixarei passar 
este artigo sem reflexões. 

Eu noto que_ este artigo é facultativo. e n~o 
t•raceitivo, e nao convém que uma legtsla9ao 
seja faculhtiva, p:lrque para se fazer aqut~lo 
que a lei não proh•be não se precisa de legts
la~ão: a Constituição e o mesmo codigo crimmal 
o permittem ; ora, _não ha lei nenhu!J!a que 
probiba q11e os offic1aes da guarda naciOnal á 
aua custa poaaiio sustentar mustca, antes têm 
tilio ellaa 11ma banda de musica constantemente ; 
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logo o artigo é inutil, tanto mais quanto a 
musica não é paga pelo governo ; e posto qn<o 
&P. entenda que uma vez que o r;overno t~m o 
direito de d.-.teru1 in ar o fllr<lamento e nume~o dos 
musicas, d.:via recabir sobre o these>uro· e~tn 
despeza, pois que de outra sorte não é possível 
qu<' o governo determine o numero de mu~icos, e 
o fardarnen to que deve ficar ao arbitrio do com
mandante do batalhão, é isso questão de pouca 
autidade. 

Ux Sa. DEPUTADo:-Oppõe-se a continuação da 
musica. 

O SR. Sn.vA:-Parece-me Que, pelo que tenho 
dito, não me oppc.nbo a que haja musi~a. e creio 
que não ha um só batalhão da guarda nacional 
que a não tenha ; todos os officiafs caprichão 
em ter musica paga á sua custa: SI! isto acon
tece não havendo lei, para que facultar nquillo 
que ru1o está prohibido ? :Se a com missão entende 
que alguma legislação deve exi~tir, e que não 
convém esta musica, diga que fica probibida ; 
mas se ella está persuadida, como todos nós, de 
que póde continuar a haver musica, e sf:' a com-· 
miss!l.o não quer que a despeza da musica e 
compra dos instrumentos fique a cargo dos cofres 
geraes, deve querer que isto continue da mesma 
maneira, e por consequencia nenhun1a ne.:essidade 
ba de uma medida legislativ:t a este respeito. 

Já que fiz minhas re1l.exões a respeito do a1t. 6ti, 
direi que, além de não ser probibido, antes 
permittido que o cidnd1io faça aquíllo que l'JâO 
estiver prohibido em lei, notaret que a guarda 
nacional, conhecendo a necessidade da musica, 
tem sempre c1;ncorrido para a sua sustentação ; 
batalhões ha que com eft·eito têm talvez musica 
do n1elhor gosto, musicos mais babeis do que a 
tropa de linha. Aproveitarei esta occasião para 
dirigir meus elogios á guarda nacional, que, 
posto a lei nada tenha providenciaJo até esta data 
a respeito de musica, tem reconhecido est11 ne
cessidude , e a suas expensas a tem conser· 
vado. 

Voto contra o artigo tla maneira por que estã 
redigido. 

O Sr. Ferreira Pe:n.:na.:-0 nobre depu
tado combate o artigo das musicas, por julgai-o 
offensivu ..la constituição (risadas), ponderando que· 
Jepois dtl haver ella tleclarado que nenhum cidadão 
póJe ser obri(lauo a f:~zer ou deixar de fazer algu.na 
ccusa sev:io em virtude de lei, mlo deve o artigo 
con~eder como umu. excepção ou como um favor 
uqutllo mesmo 4ue cada um já pôde livremente 
fazer. Nisto porém é que consiste o engano do 
nob~e deputado. A lei só permitte que a guarda 
nac1onal te •• ha cornetas, tan1bores e clarins, e se 
etu alguns corpos exist .. m bandas milítar~;s com
postas do outros instrumentos, é isso por um 
abuso que o governo tem tolerado, assim como 
tolera o do fardamento, que os úfficiaes usiio 
~oj~ como melhor lbes parece. E' certamente 
hvre a cada um tocar o instrumento que fôr do 
seu go~to (risadas), e a constituição reconhece 
esse_ direito_ (risadas) ; mas ·um chefe da guarda 
nac1anal nao pôde dispensar soldados do serviço, 
pela razão de serem musicos, e é este o abuso 
que em muitos lugares Sd C\bserva. O artigo pois 
tem por fim autorisar a existencia das banda!~ 
militares, porque a commissão reconhece a sua 
conveniencia, comtanto que não sejão mantidas 
pela fazenda publica, que já faz a despeza dos 
corn~tas, c_lariDs e tambores; e que o numero dos 
JJ!USJcos seJa marcado pelo goYerno, para que não 
suva isso de pretexto a indevidas dispensas do 
serviço ordinarío. 

o Sr. Sllva:-0 nobre deputado disse que 
era um abuso, e que esse abuso tinha continuado. 
Eu não sei cem o se possa considerar um abuse 
quando o governo tem consentido que a guarda 

nacional tenha musica paga a expensas suas, e 
nenhuma medida a esse respeito tenha totnado. 
O nobre deputado f.;z uma grande censura ao 
gov..-rno, censura que tambem sobre si reci\he; 
porque é provavel que na província a que preside, 
lt" guarda nacional tenha musica. 

O Sa. PENNA.:-Não. 
O Sa. SILVA.:-Então estarei enganado ; porém 

foi a maior censura que o n?bre deputado podia 
fazllr ao governo. 

C01no eu pedi a palavra só para responder a 
isto, dirlli que, se não ha nenbumR lei que o 
prohiba, não posso entender porque se censura 
o governo, nem porque elle ha de prchibir aquillo 
que nenhuma lei o autorisa a fazer: se diversa
mente do que tem obraco praticasse o governo 
então, julgo que caberia a censura; mas admittir 
aquillo que lei alguma prohibe, e tolerar a 
sua cC\ntinuação, é a demonstração mais evi
dente da necessidade de sua continuação, e que 
nenhuma lei com isso se viola : por conse· 
guinte, foi meuos justa a censura que fez o nobre 
den11tado. 

E' approvado o art. 68, e em seguida sem 
discussão o se~uinte: 

« Art. 69. Os ajudantes, quarteis·mestres e 
cirurgiões-ajudantes, terão a graduação de alferes. 
os cirurgiões· móres a de tenentes, e os secretarias 
gP.raes c ajudantes d'ordens dos commandos su
periore,; a de capitão. » 

Entra em discussão o art. 70. 
« Art. 70. Ficão revogadas todas as leis pro

vinciae~ relaüvas á guarda nacional, como se 
de cada uma clel\as se fizesse expressa menção, 
e quaesquer outras disposições em contrario á 
presente lei. » 

o Sr. suva.:-Farei uma ligeira observação. 
Se me nãv engano. a lei interpretativa do acto 
addicional determinou que nenhuma legislação 
provincial seria revogada senão por lei especial ; 
ora, niio podendo por consequcncia ser revogadas 
as leis de que trata. este artigo senão por actos 
especiaes, parecia melhor reservar a. revogação 
destns leis· para occasiào em que cada uma dellas 
fosse discutida de per si. Eu conheço que as 
assembléas provinciaes não podião legislar sobre 
a guarda nacional, mas entretanto a lei inter
pretativa declarou em vigor todas as le's pro
vincíaes a respeito, e que ellas só poderião 11er 
revogada,; cada uma .ie per si, e por actos 
legislativos especiaes do poder geral legislativo. 
Ot:!, tendo ella declarado que, só depois de bem 
revistas e examinadas, cada uma seria de per si 
revogada, me parece que não se deve admittir 
esse englobameRto, e sim que se trate de cada 
uma de per si, porque já assim o aclo iuter
pretativo o determinou, como porque conteráõ 
essas leis disposições mui uteis, que não convém 
revogar, e ha a esperar mais inconvenientes 
que utilidade-. Limitarei aqui as minhas re
flexões. 

O Sa. VICE·PRESIDJ>NTE : - Fica encerrada a 
discussão do art. 70 por não haver casa. 

Tendo-se declarado impedido o Sr. Ferraz para 
ir á deputação ..•• 

O SR. FERBAZ:-Se fór amanhã, porque estou 
a•nda doente; se não fór amanhã, estou prompto. 

O Sa. vTCE·Pas:siDENTE:- .• . . eu nomeio para 
o substL :dr o Sr. Ferreira França. 

lS. Ex. depois de dar a. ordem do dia continua~) 
No caso de ter lugar hoje o bom successo ~.o 

S. M. a Imperatriz, fica esta ordem do dia para 
sexta-f~:>ira, porque o Sr. lo secretario me informa 
que então não é possível haver casa. 

Levanta-se a sessão ãs 2 horas e um quarto. 
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Sessão em 3t. de Julho 

PRESIDENCJA. DO SR. JIONIZ TAVARES 

So.l4MARio.- E:x:pediente. -Negocias da Bahia. 
Discu1·so do S1·. Rebouças.- Divisa entre as 
províncias do Rio de Janeiro e S. Paulo.
Crea.~âo de uma escola de exte,·nos. 

A's 10 horas e tres quartos da amanhã abre
se a sessão, lê-se e approva-se a acta da ante
cedente. 

Não ha expediente. 
Julga-se objecto de deliberação e vai a imprimir 

o seguinte projecto de resolução da commissão 
de estatistica: 

'' A commissão de estatística e colonisação to· 
mou C<•nhecimcnto do requerimento feito a esta 
augusta camara por Eduardo Racine, suisso de 
nação, em que, expondo que se propõe a effectuar 
no Rio de Janeiro uma colonisação em grande 
e ... cala, formada de suissos e allemàes, sob a 
coadjuvação de uma companhia de capitalistas 
que se acha quasi organisada, soli.:ita uão só a 
cooperação da camara, pnra que possa dar prin
cipio ás suas operações, como a decretação de 
medidas que facilitem o bom e:x:ito que espera 
conseguir desta empreza, mediante o plano se
guinte, que é resumido do apresentado pelo re-
corrente: · 

c< 1.• Comprar terras e distribuil-as ás familias 
colonisadoras na proporção do numero de pessoas 
de que cada fo.milia se compuzer, ·e a razão de 
3,000 braças quadradas por individuo. 

c 2.• Obrigar-,;e a admittir como colonos unica
mente os que forem agricultores e , fabricantes. 
de idalle de 12 a 50 auuos, e cuja moralidade 
seja authenticadz. pelas legações brazileiras. Os 
de 50 anuos não serão consentidos ua colonisação, 
excepto se elles formarem parte das famílias 
colonisadoras. 

« 3.• Não admittir nas colonias escravos, de
bai:x:o de qualquer pretexto que seja. 

« 4.• Obrigar-se a introduzir no Rio de Janeiro, 
e uo <>spaço de seis anno:~ contados do dia em 
que fõr ussignado o contracto, que · para esse fim 
terá de celebrar com o governo do Brazil, 6,000 
famílias, que comprehend~ráõ mai:! ou menos 
30,000 pessoas. Em attenção, porém. aos trabalhos 
preparatorios que cumpre fazer-se no primeiro 
anno para a recepção dos primeiros colonos, 
entender-se-ha que a companhia nã() tem faltado 
a esta condição se nesse anno i:1trodu~ir unica
ment<l até 4,000 col()nOl!. 

<< 5.• O capital da companhia será de dous 
mil contos de réis. 

« 6.• O governo do Brazil auxiliará para as 
despezas do transporte dos colonos até ao porto 
do Rio de Janeiro, pagando á companhia a 
quantia de 40S000 e"' mo~da corrente por cada 
colono de 12 a 50 annos de idade, e a de vinte 
mil réis pelos que tiverem de 6 a 11 a •• nos de 
idade. 

« 7 .o Serão isent>ls do direito de importação no 
mencionado porto, as ferramentas e mais utensis 
que trouxerem os colonos pera seus trabalhos 
ruraes e de industria. 

(( s.Q :::>erão tambem isentas do pagamento da 
sisa att terras com ben1feitorlaa ou sem ellas, 
cuja acquit~içào a companhia tlz~r pari\ a coloni
saçãc. ; e bem assim as vendas que das mesmas 
terras a companhia fi.zer aos colonos. As ul
teriores transacções de compra ou v•·nda que 
se fizerem das mesmas terras ser:io auj~itas a 
sisa. 

« A commissã.o tendo só em vbtas o funda
mento dest.a empreza, que a considera vanhjo:~a 
ao paiz por muitos respeitos que estilo ao alcance 
de todos, e abstrahindo-ae de averiguar as ga
rantias que a companhia póde ofl'llrecer para a 

realisação do seu plano de colonisação ; pois que 
esse exame toca mais de perto aos interesses 
dos ~olonos , e de certo estes se não hão de 
preterir de o fazer precedentemente ao seu enga· 
Jameoto, declara que é conforme a sua opinião 
o plano . adopt~\ii>__p~rjj,~c,Ql._Qil_i~~~ã.9 _ __p,r_~1a.dJL. 
p;lo--recorrente, modificando-o todavia na parte 
em que estipula o quantitativo que deve ser 
prestado pelo governo do Brazil em auxilio "ás 
despezas suggeridas pelo transporte dos eolonos, 
opinião que é na actualidade mais generalisada, 
e na qual se firmou a commissão depois que 
tomou couhecimento mediante a memoria do Sr. 
visconde de Abrantes, que ha pouco foi distribuída 
na casa, .los meios de colonisação adaptados 
uos Estados-Unidos da America e nas colonias 
inglez11s, e que a estes paizes têm sido de reco· 
nhecida vantagem. 

« O plano do recorrente diverge, comtudo, dos 
meios de colonisação indicados pela referida rne
moria no ponto de exigir por cada um colono 
desembarcado no porto do Rio de Janeiro um 
quantitativo em moeda corrent~ como auxilio ás 
despe:z;as occasionadas p~lo seu tr~usporte. Para 
occorrer á instante necessidade de se cllamarem 
braços li'Vres para o paiz , emquanto se não 
effectua a medição, divisão e de!ilarcação das 
terras nacionaes, é, no sentido do autor da 
memoria. como um dos meios mais essenciaes 
para obter-se esse resultado offerecer passagem 
livre aos colonos que forem engajados para c 
Brazil. 

« Como pois é indispensavel, e a commissão o 
reconhece, que emquanto se não predispoem os 
meios fixos e bem coucertados sobre os quaes 
se deve estabelecer uma util e regular coloni· 
sação ; emquanto se não dá o caso de se ex· 
põrem á venda as t•lrras nacionaes previamente 
meaidas e demarcadas, se auxilie, quanto fõr 
possivel e couber nas forças dos poderes políticos 
do estado, a emigração estrangeira, ou outra 
qualquer fórma que induza a impllrtaçi\o de 
braços livres no paiz, sendo o n111i:~ conducente 
para esse fim o prestar se passagem franca ao 
estrangeiro habilitado para vir tomar parte nos 
nossos trabalhos ruraes ; cumpre q11e a este meio, 
e no caso presente, substitua a prE~stação pe
cuniaria exigida pelo recorrente para .Jccorrer ás 
de::~pezas que fõrem occasionadas pelo transporte 
dos colonos. 

« Assim pois, a commissão, apresentando, posto 
que succintamente, as razões em que se estriba 
P•lra tomar em consideração o plano de colonisação 
que foi submettido ao seu examt~, entendo que 
tem lugar o adoptar·se o seguinte projeéto da 
resolução : 

« A asserubléa geral legislativa resolve : 
a Art. l.o O governo é autorisado a contractar 

com Eduardo Racine o estabelecimento de uma 
ou mais colonias formadas de suissos e allernães, 
no caso que o mesmo Racine se mos~re comp~
tentemente autorisado pela companhia que d1z 
estar se organisando para esta colonisação. 

c O contracto será feito sob as seguintes 
bases : 

« L• As terras para a colonísação serão pela 
companhia compr!l.das aos proprietarios que as 
tenbão de propriedade legitima, se a esse tempo 
não bou\"erem terras nacionaes em estado de se 
venderem, quP. neste caso deverãõ est:~s ter 
precedencia na cumpra. A :;;ua distribuição se 
fará Ul\ razão de tres mil braças quadradas por 
iudi'fiduo. \ 

a 2. • A compra de tet·ras, com bemfeitorias ou 
sem ellas, que a companhia fizer para a. co
lonisação, será isenta da sisa ; e bem asstm a 
venda das mc.smas terras que ella fiz.er. aos 
colonos : fi.~ará porém sujei~a a este dtre•to a 
compra ou venda dessas terras q11e se effectuar 
ulteriormente á sua primitiva aequisiçiic. 
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« 3.• Serão admittidos como colonos tão sõmente 
os agricultores e operarias ~e qualquer d?_s ramos 
da iudu~tria manufactureua, que SP.JaO • con· 
tractados pela companhia, que tt:nhão a 1da~tl 
de 12 a 50 nnnos, e cuja moralidade e profis~ao 
sojão autbenticadas pela~_ re~pectivas. l~gaçoes 
brazileiras, quo procederao msso venficando a 
identidade de pessoa " os documentos que os 

puro prazer, no meio do publico regozijo, dirige 
a V . .M:. Imperial suas re~peitosas homenagens e 
fdicitaçõ!ls pela in~:JTavel dita de ser V. M. Im
perial segunda vez pai, nesta solemne vccasião 
em que o coração üe V. M. Imperial se acha 
pe::~etrado das profundas e doces emoções de 
ternura e amor paternal. Apreciando devidam ente 
a c:>mara dos deputados tão fausto succt>,;so, orgão 

-rolon-os-apresentârem-em --seu-abono-:-{}s-d . 
mais annos de idade não serão con~entldo~ •. a 
n1enos que não formem parte das fam1has 
colunisadoras. 

a 4.• Não será admittido nas colonias e~cravo 
alglim, debaixo de _qualquer pre~exto que. sqa. 

,, 5.• A companh1a ficnrá obrigada a Jrnp?rt~r 
no Rio de Janeiro ou n'alguma outra provmc1a 
onde quizer ramificar a colonisaç~o, e no espaço 
de seis annos, contados do dla em qu,; for 
assignado o contracto celebrado com o governo 
do Brazil, sE:is trlil familias destinadas para a 
colonisação, as quaes comprebeu.:leráõ, pouc? mais 
ou n1enos, trinta mil iadividU(tS. Todavia, SE: 
no primeiro destes seis annos a introduc~ão_ d~s 
colonos não puder e:xc"der a quatro Dlll mdl
viduos nem por isso se entenderá que a com· 
p :lllhia' tem faltado á condição !lcima e"X;pressa. 

-d-o-p=llllto"llu·ci·on·ar.-~llu-e-11scfrfgefras e bem 
funJadas esperanças de que a nova vo;rgontea. 
crescendo por eotro os perfumes da mais pura. 
mural, á sombra d:1s magz~twimas virtudes de 
seus augu:;tos progenitores, como hoje fórma a~ 
delicias da patria que a vio nascer, um dia con
tribuirá para sua prosperidade: sim, que o amor 
do povo, o bem publico , :l interesse geral da 
sociedade , e a lei immutavel e univer~al dos 
soberanos, é a sagrada e gloriosa missão do;, 
príncipes sobre a terra. 

<< Digne·se, pois, Vcssa Magestade de acolher 
benevolo a sincera expressão do!.õ seutimentos da 
camara dos deputajo~, que mais uma vez, com 
todo o acatamento, vem depositar perante o excelso 
throno de V. M. Imperial, a par àos supplices 
votos que dirige as céüs pela felicidade de V. M. 
lmperia~ e da augusta dynastia, para que no 
reinado de V. M. Imperial se realizem os decreto" 
da Divina Providencia, que destina o Brazil a 
figurar como um dos primeiros imperios do mundo 

" 6.• As ferramentas e Dlals utens1s que 0s 
coiO•>OS trouxerem ccmsigo para seus trabalhos 
ruraes e de !udustria, serão isentos do direito de 
importação. 

a 7 .a O capital da companhia com applicaçno á 
colonisação será de dous mil contos de reis. 

c S.• O governo elo Brazil concorrerá para as 
despezas do transporte dos colonos ate aos portos 
das províncias onde se estabelecerem wlonias, 
pagando á companhia a quantia de trinta mil 
réis em moeda corre:ote por cada colono de 12 a 
50 annos de idade, e a de quinze mil reis pelos 
que tiverem de 6 a 11 anuos da idade. 

<< Art. 2.• O governo dará as instrucções que 
fürem necessari&s ás legações brazileiras na Eu
ropa, quanto ao modo de verificar-se a morigeração 
e profissão dos colonos ; assim como nomeará em 
cada província ondtl houver colonia;; estabelecidas 
pela cumpauhia, um inspector encarregado de 
txumiaar annualme11te o estado da respectiva 
colonia, afim de .ministrar ao governo as precisas 
infonnacões, não só s .~ a colonisação marcba da 
accordo com as condições estipuladas, como sobre 
o regimen interno d!i colonia. · 

n Art. 3.o Ficão revogadas todRs as disposições 
em contrario. 

" Paço Ja camara dos Sra. deputad"s, 30 da 
Julho de 18iG.- José Joaquim Machado de Oli
veira.- J. A. Marinho.- José Vieira Rod2·igues 
a~ CanAJ.lho e Silva, com restricções. " 

E' lida ~lnppr0vada a reduct;ão da lei que marca 
o modo pratico das elti;;;ões. 

O Sr. Moura. 1\J:agalhãcs (pela ordem) lê 
o seguinte discurso que recitou perante S. M. o 
Imperador, como orador da deput:1çiio da camara 
que foi cumprimentar ao mesmo augusto senhor 
pelo feliz nasciment<• da sereuissim11 princcza: 

" Senhor.- Orgãos fieis da camara dos depu
tados, temos a inaprecia~el honra de saudar 
rcllpeitosameote a V. 11. Imperial, pelo prospero 
nascimento da princeza qne a Provid~ncia t~e 
dignou co .. ceder·no.< como mais um symbolo de 
ort.lem, elemento de p;~z e penhor de segurança 
dos princ1pios monarchicos. 

c< O nasciweuto dos príncipes foi sempre consi
derado como um succtsso de alt.a importancia 
politica. SJndo a herança dos thronos esbbelecida 
J.IOr i .. teresse dos povos, é na ordem re(!ular da 
successão dos legitimes descendt-ntcs das dynastias 
reinautes que se firma a .:stabilidade das monar· 
chias e se mantém inalteraveis as instituições 
nacionaes. 

<< A camAra dos d~putados, n2 effusâ<' de mais 

" Paço da camara dos deputados, 30 de Julb~ 
de 18113.-João José de Moura Magalhães.,. 

A este discurso Sua Magestade se dignou res-
ponder: · 

" Summamente me penhoràriio os sentimentos 
que ~m nome da camara dos deputa dos me mani
festais em um dia de tanto regozijo para mim. » 

A resposta de Sua Mngestade é recebida com 
muito especial agrado. 

:NEGOCIOS DA DAlilA 

Continúa a diseus!>ão do requerimento do Sr. B. 
Pimentel. 

o Sr. R.ebouça.s:-Senhores, eu poço perdão 
á camarn. e a todos que me fazem a honra tle 
o c. vir, da d.:sagradavel apprehensão que lhes havia 
de cnnsar o mP.n appareote silencio a respeito do 
inaudito ultrajo perputrado contra nós todos, 
os brazileiros, n'um dos dias mais solemncs da 
bistoria de nossa liberdade e intlependencia polí
tica na pro'"incia da Bahia 1 •.• 

Essa noticia, senh .. rcs, causou-me a maior 
cou1moção possivd ! E não só desde logo me 
cust~r~, como aind~ ag<Jra custa· me demaslad,1, 
repnour as emoçoes do meu pt·oJ,>rio senti
mento ! ... 

O dia 2 de Julho, senhores, era o da expressão 
não só do maior enihusmsmo senão dos senti
mentos _patrio~icos os mais elevados. A celebração 
destt> dta d'>mtnava da maneira a mais intensa e 
ineffavel aos indivíduos da mais elevada ao5 d'l 
menor representação no quadro da sociabilidade. 
~in te e. tres annos erão pa:;sados, e nunca elle 
tJnba Sido profanudo. Se alguem havia que bem 
o n~o comprehendesse_, parecendo nbalançar·se a 
praticar al:;tuma acçao que fosse 111compativel 
com elle, todos lh'o obviavão. E nada ia Rdiante 
que pud•:sse de~acatal-o e ainda deslustrai o n'um 
apice de S11a pureza e ~loria ? ••• 

Mas no 2·1° anno dn l1herdat1e o iud•·prndencia 
da ~assa patrJa., do tnumpbo, da. ordem e c1vi· 
hsaçao, aconteceu urn facto que por \•er~onhoso 
falta-m•! ,., anm1o d~ o r€ ferir ! . . . Pergur,t.arei 
~ómen~e, ~omo se fo ~se interrogando de un1a 
causa 111teJramente ~~tranha a <Jile:-se >;e ap-re
sentasse um offic1al maior de 1• linba não 
combatente e um otlicial mai<,r de engenheiros, 
q~e, e~ :vez da sua espada ou de trazer em sua 
mac d:rc1ta algum instrumento de !:'ngenbaria 
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pla~o, carta ou qualquer nutra causa ~e su_a 
profissão, empunhasse um lategu \ .•. Esse 1gnobll 
signal da servidão, arm11 de GU6 apenas se sorvem 
os ex:eculores, dos que leviio all maior grá<l de 
aviltamento o direito heril e os da mais baixa 
e degradante policia ? .•• O que ·faria um presi· 
_d"ente _ de_provincia, um commandante das armas, 
diante do qual se representasse esse espectaculo 
de i~nominia e deserção da todos os brios milita· 
res? ! .•. O que faria ... '! ! Eu não o direi. Nem, 

Barke, Fox, Sbéridam, Grey e outros, contrasta vão 
P~tt, Graham, Dundas, o major Scott e G::en\·ille, 
mnguem se atreveu a proferir que fosse licito como 
tal o eoncussions.rio ptocedimento imputado a 
Warren Hastings sabre o Rajah, nem alguns outros 
dos srguidns factos da slla ia:pravisada admiuis· 
trAção da lntlia, senão que não erào exaet.as a.s 
informações, e esse governador procedera conforme 
os interesses da companhia zeloso na desempei1ha 
de seu governo. 

Mas!. senhores, aqui se tem P.r~ferido que em 
defensao da honra paterna era liclto praticar esse 

ao menos, considerarei nesse presidente de 
província e commandante das armas o con· 
curso das qualidades de pai ; pois. que cunsi· 
dero tão delic11das as q11alidades paternae~, que 
não qu<:ro, nem admitto que ellas venhão á 
discussão. 

Houve um illustre membro que~ tomando parte 
na discussão de que nos occupamos, ostentou 
tiUmma · imparcialidade, um sangue trio iucom
prehensivel ! . . . Senhores, servir-me·bei aqui de 
uma eomparaçàc que a proposito do facto a que 
se referi11 erupregára o celebre orador Fox 
patente a eamara dos commutlS da Inglaterra. 

Tratava-se de uma moção, feita por Burke 
pat·a que um uutro deputado que estivera em 
B~ngala durante a escandalosa dominação de 
Warren Hustings, fizesse parte da commissão 
encarr,;gada de wstruir o processo desse fumoso 
concussiouario contra a opposição de Grenvil!, 
Pitt, Dundaa, do major Scott e outro<~ qne se 
fundavii.o em ser inconveniente a concurrencia do 
proposto honrado membro, po1· isso mesmo que, 
estando conto:mporaneamente na India, não poderia 
ser in1parcial. Trouxe então Fux. o exemplo de que 
a um accusador que para persuadir da legitimidade 
e competencia com que accusava a um réo de 
assassino de seu pai, protestava proceder na 
accusação com toda a imparcialidade, ob~ervtlrào 
os juizes gue o 11ào podião acreditar ; pois que, 
a ser verdade o que elle assim dizia, era impos· 
sivel conservar essa indifferença calma e ímpar· 
cialidade que affectava. Ou o illustre membro 
niio é tão imparci~~ol uesta questão como incul· 
cára, ou nao a c" •nprehenderia como lep;itiDlO 
rP.preseutaote do Brazll pela província da Bahia. 

O Sa. WANDERLEY:- Não esLà no seu juizo, 
nem uo de uinguem aqui o avaliar isto. 

Represeuto mais a província da Bahia do que 
o senhor repre:.ent.a a das Alagóas. (Apoiadol.) 

O Sa. Rll:uooçt.s:-A imparcialidade nesse caso 
era incowp .. ti vel. Irei maia adiantll: foi iusolito o 
modo de def~sa ••• 

O Sa. D. M.a.NoEL:-lsto faz muita honra ao 
Sr. Wanderley. 

O Sll. REBOUI}AS:-Não estotl discutindo honras, 
!!5to~;~ apenus an~ly;>ando _a discussão e a impor· 
te.nc1a de!la ; cre1o q11e nao dou razão para ser 
interrompido .•• 

O Sa. W"NDERLEY:-Dá muita 
O Sa. REBOUÇAs: -Senhores, já que fallei no 

Verres inglez, fallarei tawbem no Vtlrres romano ; 
porgue em verdade, entre elles ha sua analogia. 
Ass1m como pCidemos dizer que a Inglaterra 
em poder e grandeza é a Roma dE>st.es tempos 
modernos, e que em Ca1o Licinic, Roma 
tevtl o seu Verrtls, o celebre concussionario 
e cruelismo Pretor da l:iicilia ; assim, a In
glaterra em Warren Hastings não dei"ára de 
tambt-m ter o seu V erres da India. Quando o V erres 
rom~>no era accussdo por Marc<J Tullio C1cero e o 
defendia Quinto Horteucio, neu1 as vozes deste 
tOntrast~ndo as daq!l~lle, nem as do proprio accu· _ 
sado erao para leglttmar em si como era expro
bra~o o ~ct.o vilipeodiosamente perpetrado em 
Gav10 I DJzia·se que Gavio não era cidadão ro
liJ&no, senão um escravo emi11eario do reato di) 
partido de Spartaco. Semelhantemente quando a 

TOMO l1 

ultrage... . 
0 SR. WANDBRLEY:-Onde ouvio isto? 
O Sa. REBOUÇAS :- ••• e de facto judicialment~ 

assim se julgou. Pdrguntou-se-nos que filho não 
praticaria semelhantemente ••• 

O Sa. D. M.a.Nom.:-E perg11utou-se bem. 
O Sa. REB\lUÇ.&.s:-Como se houvesse nesta casa 

algu.em (e oeste algllem comDrehendo o proprio 
senllo! que me d~u o aparte), 11e houvesse alguem 
que vmga::~se asstm a honra de seu pai 1 ••• 

O Sa. D. MA.NoKL:-Comprehenda; pe~o a 
palll.vra. 

O Sa. REBouçAs:-.. ; dando uma idéa in.:om· 
pat.iv~l .COf!! a educ~çào que tivesse recebido, dando 
uma 1dea 1.nc'!mpat1vel com todo o respeito és leis, 
com a dtgntdade de homem brioso e cava
lheiro ? !. • • Deve-se defender a honra de seu pai 
!ançando mão da um instrumento vilissimo e ultra
Jando uma sociedade inteira no dia da sua. maior 
gl~ria ~ da expans;io do patrioLismo o mais puro 
e Jl11Dntado 't (A.potados . ) Livre D!!US a cadll um 
de passar activa ou pa5Sivameute por semelhante 
desgraça I (A.poiaJos.) 

Ninguem se atreveu em Roma, nesse famoso 
theatro da civilisaçào e grandeza, como da corru
pção, a fazer um tal genero de defesa. Mesm'l nos 
mencionados dous paizes, sobre os seus Verrlls 
houve quem procurasse, ma• indirectam~nte, dis· 
farçar, e ainda galardoar o crime. Para ser Oaiõ 
Licinio reconduzido na Sicilia cmpregáriio-se os 
me~os da cabala •. De Messína e outros lugares 
!orao a Roma atmu!adas deputações a recom
mendar o seu bom go,·erno, a sua philantropi~~o, a 
sua piedade e outras virtudes reRlmente antago
nistas do seu concuasionario cruelismo e inirnit.avel 
prevaricação, Tambem se diz que da comnanbia 
das ~odiaa 11e suppr!ra em LonJre~ a Wurren 
Hast1ngs com á,OOO libras esterlinas annualmente 
além de maia de 70,000 empregad"s C<Jm o seu 
diuturnissímo processo. 

Q11e ha, pois de admirar que se dístribulasem 
hílhet.es de platêa para no dla 4 de J11lào Re en
cherem todos os lugares do tbeatro du Boihía e 
levar-se assim o premedi1ado ultraje além de todo!! 
os extremos? . •• Para se dar a entender que a 
nossa patri~t. indill'erente a si me.ima, inse••Sivel 
a ~';li ponto incomprehensivel, se achava em re
goZiJO, elll estado de entbusiasmo e da maior 
satisfação I •.. 

O Sa. N. MA.CB.&.oo:-Esse faeto para mim é 
extraordlnario I Essa impassibilidade! ..• 

O Sa. "REBouçu:-Não sei por que sorte de 
ignomínia teremos mais de pas11ar! ••• O que sAi 
é (sem descer à analy:oe de outros faeto5 que • ~ 
e.cbão suffic:ientemet.te l"eprcduzidos pelo 1\Utor 
da mo<;ão), o que sei é que um po\'o póde ser 
opprim~do, despotisado, so1frer todas as violencias, 
was nao pôde ser ultrajado, vilipendiado e in· 
dignamente fxhsutorado de sua dignidade. 

E'·me indi1ferente que passe 011 não o requeri· 
mento. 

O S:a. WA.NDE.JU.EY:-Nio pede a palna·a Sr. 
Souza FranC<> 'l 
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O Sa. SouzA FaANCO:-Pois tenho alguma cousa 
com a sua questão da Bahia T (Risadas.) 

A discussão fica adiada pela hora. 

DlVISA ENTRE AS PROVlNCIAS DO RIO DE J'ANEIR.) E 
S. P.LULO 

Entra em primeira discussão o seguinte art. 11 
da resolução n. 144: 

cc A ass6mbléa geral legislativa resolve: 
c Art. 1.o Fica restabelecida a antig~ ~ivisa 

entre os mu'licipios de Rezende da provmc1a do 
Rio de Janeiro e de Arêas da de S. Paulo, na 
parte que pela estrada nova vai do sitio cba
mado-:Maximo-ao pé do morro Santa Anna. » 

o sr. Go:n1.es dos Santos :-Sr. presi· 
dente, eu peço a palavra mais pela ordem do que 
para discutir ; peço a palavra para rog~r á nobre 
commissão que apresentou esta resoluçao que nos 
queira dar algumas explicações Rabre a materia. 

Apezar de ser representante pela província. do 
Rio de Janeiro, apezar de ter andado pelas Im
mediações das localidades a que a resolução se 
refere, comtudo não tenho informações exactas a 
respeito desta questão, todos os meus collegas 
pela provincia do Rio de Jane1ro achão-se no 
mesmo estado, e por isso julgava conveniente que 
a illustre com missão nos désse algumas explicações 
a este respeito. 

o Sr. Rodrigues dos Santos :-Sr. 
presidente, eu não posso resistir ao pedido que 
faz o meu nobre ami!ZO e collega pelo Rin de 
Janeiro. Não sou actualmente membro da com
missão de estatística, mas fiz parte della o anno 
passado, e por isso posso satisfazer ao reclamo 
do nobre deputado. 

Antes de qualquer explicação, direi ao meu 
nobre amigo que deve apreciar bem a nímia 
condescendencia que ha da minha parte em dar
lhe esclarecimentos, quando refiectir que não 
poderia encontrar informações mais minuciosas, 
nem mais detalhadas sobre esta. materia do que 
aquellas que se contém no relatorio da commissão. 
Em verdade não ha na casa uma resoluçiio, um 
projecto de lei que esteja tão amplameutejustificado 
como este de quo se .trata. Se algum defeito ha 
a notar no trabalklo da commissão é a nímia 
prolixidade que nelle reina ; ella não deixou 
escapar um só facto ; mencionou todos quantos 
tinbão mais ou menos relação com a questão ; 
apreciou cada um de per si , e depois de um 
exame muito detalhado, muito consciencioso, é 
que offereceu esta resolução, mundando restabelecer 
os limites antigo entre as províncias de S. Paulo 
e Rio de Janeiro na parte em que se tocão os 
municípios de Rezende e de Arêas. 

Sr. presidente, a causa deste projecto consta 
dos papeis que estão juntos ao p~recer da com
missão. Em 1844 aprouve ao governo da província 
do Rio de Janeiro mandar decidir algumas con
testações que havia entre moradores do município 
de Arêas e do município de Rezende sobre certos 
pontos dos limites respectivos ; mas cuida V. Ex. 
que para decidir estas contestações, seguio-se um 
processo legal. o processo razoavel que se tem 
observado em outras questões de identica natureza? 
Por ventura pensa a camara que furão ouvidas 
as partes interessadas T Que as autoridades dos 
municípios entre os quaes appareciaa contestação 
forão chamadas para presenciar qualquer exame 
que se fizesse. e darosnocessarios esclare~imentosT 
Não, o chefe de policia do Rio de Janeiro acom
panhado de engenheiros ou de pilotos, dirigio-se 
ao lugar, ouvio a quem quiz, e traçou um limite 
como bem lhe pareceu ; de maneira que no 
processo da averiguação de limites desprezou-a& 
completamente a intervenção das autoridades do 
município de Arêas, que devião necessariamente 
ser ouvidas. Já vê a camara que o processo que 

se seguio prtra designação dos novos limites foi 
vicioso desde a sua origem, e que portanto, 
qualquer que fosse o seu resultado, não podia 
ser sustentado. 

Mas, Sr. presidente, o que ainda é mais notavel 
é que não houve só esta aberração das formulas 
na decisão desta questão; houve tambem absoluto 
6squecimento dos interesses de todos os indivíduos 
a quem ella podia referir-se. O que aconteceu 
foi que os moradores de um territorio evidente
mente pertencente á província d.o S. Paulo passárão 
a . pertencer ao município da villa de Rezende. 
Nós sabemos que infelizmente até agora 11 adminis· 
tração geral do estado não tem querido fixar, pelos 
meios legaes, os limites entre os territorios das 
diversas província~ : dA m'lneira que os que 
existem são aquelles que o costume e antigas 
tradições estabelecerão, e que por sua antiguidade 
e geral consentimento constituem direito. Portanto 
é evidente que todas as prescripções novas que 
fõrem contra este facto destroem um direito, e 
destruir direitos só cabe ao poder legislativo. 
Sendo assim, é claro que uma no"\"a divisão, o 
estabelecimento de novos limites: entre quaesquer 
províncias, não pôde ser decretado senão pelo 
poder legislativo. Ha porém um caso em que a 
intervenção do poder executivo é incontestavel, 
que é quando esses limites estão duvidosos, 
quando se discute quaes serão os limites que as 
tradições e factos têm estabeleci1o. Mas é isto 
o que se realisa no caso actual? Não : nestfl 
caso não se tratou de aviventar limites, e sim 
fixar novos ; e portanto o acto do poder executivo 
é illegal por faltar-lhe a autoridade. 

Sr. preMidente, uma outra observação se poderia 
trazer para a discussão desta materia, que er11 
o interesse dos povos a quem affecta esta nova 
divisão. Quando se trata da divisão em qualquer 
territorio, um dos factos que se deve previamente 
examinar é o interesse dos povos a quem a divisão 
vai affectar. Se a divisão em lugar dado foi 
aceita pelos habitantes do territorio que nella 
ficào comprebendidos, é incontestavel que ha in· 
teresse publico nessa divisão ; mas todas as vezes 
que a divisão determinada fôr contrariada pelos 
habitantes do territorio nella comprehendido, é 
incontestavel que é puramente arbitrllria, não 
r2pousa sobre a bnse uuica que a pôde justificar, 
que é o interesse publico. 

Na questão de que nos occupamos realisa-se 
a HUsencik de interesse publico, porque não só a 
camara municipal de Arêas representou, pro· 
testou contra efita arbitraria divisão, como os 
moradores da freguezia de Barreiros, que forão 
violentamente arrancados daqnelle município para 
serem incorporados ao de Rezende, prote11tárão 
pela maneira mais energica contra os prejuízos 
e vexames que passárão a soffrer em virtude 
desta arbitraria desígna<.;ão de limites. Portanto 
não ba um só facto, uma só razão, que possa 
justificar este acto do poder executivo. 

São estas, em resumo, as raz0es em que se 
apoiou a commissão para propôr a resolução de 
que nos occupamos. Eu procurei furtar-me ao 
exame minucioso e complicado dos numerosos 
factos que constão do parecer ; colloco a questão 
no seu ponto de vista mais geral, para que possa 
ser bem encarada p.:~r todos os meus nc.bres 
collejZas. Todos repugnão ao exame de pequenas 
questões, que só o conhecimento das localidades 
pôde fazer conhecer completamente : mas ninguem 
repugna á apreciação de,;tas razões elevadas, 
tiradas do direito que tenho produzido para justi
ficar a resolução. 

Eis, Sr. presidente, as explicações que me 
occorrem dar ao n.eu nobre arnigo, explicações 
que t.lle achará mais amplamente desenvolvidas 
no mui longo partlcer da commissão que se 
apres'=ntou á camara ; ahi o meu prezado amigo 
achará todas quantas observações desejar a este 
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respeito. Portanto, se minhas explicações não o 
satisfizerem remetto-o para este parecer: estude-o, 
e verá que ;tão póde ser contestado, e que a reso
lução deve ser approvada. 

o Sr. Gomes d.os Sant;os:- Começarei 
por agradecer ao meu nobre ao:igo a compla
cencia que teve para commigo. Deve tambem 
desculpar-me por ter-lhe pedido esclareci!IJilnto~, 
lembrando-me que os podia en~ontr~r !lo re1ãtouo 
da commissào · mas o relatono fo1 Impresso e 
distribuído o 'anno passado , e eu não sabia 
que este trabalho tinha sido dado para ordem d_o 
dia de hoj@. Entretanto, apezar dos esclare.cl
mentos que acaba de dar o nobre deputaao, 
ainda uão posso decidir-me ácerca deste ne-
gocio. . . . . . 

Aceito todos os prmc1p10s emltbdos pelo nobre 
deputado ; sei que as divisas d!is ~rovincias 
só podem ser fe_itas pelo J!Od~r. legtsl~ttyo ; mas 
assim como ace1to este pnnc1p10 emtt~tdo pelo 
nobre deputado, espero qu,e ell.e ace1te outro 
cuja verdade é inneg_av_el. 8e so o poder. le~•s
lativo póde fixar os hmttes entre as provmc1as, 
á admintstraçào sómente compete preparar o.s 
dados sobre que tae~ divis_õ~s de!em buscar-~e, 
pois que sómeute a admm!straçao t~m me1os 
sufficientes para bem exammar questoes desta 
natureza. E><pero que o nobre c!eputado aceite es~e 
principio, que ao mE>nos é m1uto prudente e eml· 
nentemente administrativo. 

Mas não é aqui que psrão as m!nha~ observações, 
Parece-me que antes. do corpo l.:.gtslahvo occupar-se 
com este pequeno negocio, isto é, com as divisas 
entre dous munieipios, devia a commissão de 
estatística proporcionar-lhe occ~sião d~ examinar 
negocio muito mais .antigo, mUlto ma1s grave, e 
que. comprehende o que ugora se acha em dis
cussão, isto é, uma resolução apresentada nes~a 
casa, creio que ha tres ou quatro aunos, relatt· 
vam ente ás divisas entre as províncias de S. Paulo 
e Rio de Janeiro : quizera que a commissiio de 
estatisticl\ tivesse tambem em vista a represen
tação da assembléa provincial do RiQ de Janeiro 
sobre o medmo objecto. Não estou bem lembrado 
a quantos annos existe ~q~i este n_egocio ; ll!as 
sei que a assembléa prov1nc1al do R1o de Jane1ro 
enviou a esta casa uma representação na qual 
se mostrava a necessidade de novas divisas entre 
as províncias de S. Paulo e Rio de Janeiro, 
necessid11de que era sobre~ud? d~monstrad~ p~l~s 
fraudes continuas, que nao tmhao por pnne1p10 
senão o pessimo estado das ·divisas·actuaes. Com 
elfeito, a província de S. Paulo lança para o 
interior da província do Rio de Janeiro un;t pro
longado triangulo, d_e sorte que. é necessar1o que 
os habitantes do Rto de Janetro que têm de 
passar do lado A para o lado B !ltravessem parte 
da província de S. Paq.lo. Dah1 se segue grande 
incon1modo para os viajantes, c;tuplica?? imposto 
de barreiras, e sobrPtudo mu1ta facilidade de 
falsificação de guias. Este n~go_!:io niio occupou 
a attenção da nobre commtssao : e a camara 
não lb.e tem po•iido dar a importancia que me
rece. 

Eu quizera portanto, para que a c&mara pudesse, 
com pleno conhecimento de causa, tra~r de ma
teria tão importMnte, que o actual p~OJecto vol
tasse á commissão para que esta desse o seu 
parecer sobre a representação da assembléa pro
vincial do Rio de Janeiro. 

E' lido e apoiado o seguinte requerimento do 
nobre deputado : 

« Requeiro que o projecto volte á commissão, 
para que esta, attendendo ás representações da 
assemblêa provincial do Rio de Janeiro sobre as 
dividas desta província e a de S. P.aulo, dê sobre 
ellas o seu parecer.» 

0 SR. GoKES DOS SANTOS ( continuando ) :
-Estas representações são duas : o negocio a que 

ellas se referem 8 mais alto do que o actual ; 
comprehende outros municípios. . _ 

O requerimento é apoiado; mas a sua d1scussao 
fica adiada para se pa.silar á segunda parte da 
ordem do dia. 

:REFORMA DA GUARDA NACIONAL 

O Sa. PREsiDENTE:- Na sessão passada ficou 
encerrada a discussão do art, 70 do projecto da 
guarda nacional; passa-se agora á votação. 

O artigo é approvado, e o projecto passa para 
terceira discussão. 

ESCOLA DE EXTERNOS 

Entrão em discussão e são approvados sem 
debate úS seguintes arts. 3° e 4o do projecto n. 37 
deste anno: 

« Art. 3. 0 Não excederá de 13 o numero dos 
professores. e os objectos do e11sino serão fixados 
e repartidos entre elles do modo seguinte : 

« ~ Lo Para a latinidade haverá dous professores, 
e um só pnra cada. uma das outras línguas. 

« ~ 2.o O professor de pb1losophia ensinará a 
psychologia, a logica, a moral, a-esteti-ca, o direito 
natural e a hisloria comr.arada dos systemas de 
philosophia. 

u ~ 3.o A cadeira de historia comprehenderá 
a historia antiga , a moderna , e com espe
cialidade a historia do Brazil e a philosophia da 
historia. · 

c § 4.o O professor de rhetorica , além dos 
preceitos geraes da eloquencia e dos diversos 
generos de composição, será incumbido da poetica 
e da eloquencia portugueza, e de apresentar o 
desenvolvimento historico da litteratura nacional 
com pàrada com a litteratura estrangeira. 

« s; 5.o Serão reunidas em uma unica cadeira 
as mathematicas elementares, a saber: a arithme · 
tica completa, a algebra até ás equações do segundo 
grão, inclusivamente a geometria e trigonometria 
rectilinea. 

« ~ 6.o Serão igualmente explicados por um só 
professor os princípios de physica, chimica, bota
Dica, zoologia e mineralogia. 

« ~ 7. o O professor de astronomia ensinará 
tambem 3 geographia, e com especilllidade a geo
gra.phia do Brazil. 

a ~ 8. o O professor de desenho ensinará unica· 
mente esta mataria. 

« Art. 4.o O anno escolar do lycêo começará 
no primeiro dia de Fevereiro , e durará 10 
mezes. » 

Entra em discussão o seguinte : 
« Art. 5.o As matarias que deveràõ ser ensinadas 

em cada anno lectivo e o numero das lições são 
as constantes da seguinte tabella : 

Primeiro anno Lições ppr semana 

Latim....................... 10 
Francez . • . . . • • . • • • • . . • • . • • • • 5 
Geographia.................. 3 
Arithmeticll.... • • • • • • • • • • . • • • 4 
Desenho.... • • • • • • • . • • • • • • . • • 8 

Segundo anno Liç7Jes por semana 
Latim........................ 5· 
Franeez. •.•. •• • ••• •• •• . •• •• • 5 
Inglez.... ••••••• •• ••••.••• ••• 5 
Geographia. • • • . • • • . • • • • • . • • • 5 
Algebra. •••.••. •• •••••• •• . •• 3 
Desenho..................... 2 

Terceiro .:~nno Liçõu por semataG 
Latim........................ 5 
Francez. • . • • • • • • • • • • • • • . •.• • • 2 
Ioglez. . . . . . . • • • • . • • . . ... . • • • 5 
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Allemão.. ...... ..•. .•.•. ••.. 3 
Grego....................... 5 
Geographia. ••. . . . . . . • . •• • . •• 2 
Geometria... . .. .. • .. . • .. . • .. 2 
Desenho.................... 1 

Quarto anno Liç'ISes por semana 
Latim....................... 5 

?::~~: :::::: : : : : : : : : : : :: : : : : ~ 
Allemão. ...... • .....••..•••. 3 
Historie..................... 3 
ScienciliS naturaes........... 3 
Trigonometria............... 3 
Desenho..................... 2 

Quinto anno Licões por semana. 
LaLim....... •.. . ... . .. •..• •. • 4 
Grego........................ 4 
Allemão. .. .... ... .. . .. •.. .. . 2 
Historia.. ............ ••• .. •. 3 
Pbysfca. .. . .. ........ ..... . . 2 
Philosophia.... • . .. .. . . • .. • . . 5 
Rhetorica.. .. • . • . . . .. . • . .. .. . 5 

Sexto anno Lições por semana 
Latim..................... . . 1 
Grego....................... 1 
Allemão ... _.. ...... ... . ..... . 2 
Historia... .• . • .. . .. .. . . . . . • . 4 
Chimica e mineralogia .....• , 5 
Astronomia. . . . . • . . • . . . . . . . . . 2 
Philosophia. .. . .. • .. . .. . . .. . 5 
Rhetorica.. . • . . . . . . . . . • . . . . . 5 

O Sr. Gollles dos San:tos :- Sr. presi· 
dente, eu fallo obr igado pela minha consciencia. 
O que vou dizer agora, eu o deveria ter dito na 
sessão de ant6·hontem, quando se tratou do art. 
2o ; mas não me achando presente nessa occasião, 
sou agora forçado, tratando do art. 5o, a emittir 
as mesmas idéas que emittiria a respeito do 
art. 2•. 

O art. 5o distribue as matarias do modo se
guinte : no lo anno se estuda latim , francez, 
geographin, aritbmetica e desenho; no 2• anno, 
latim, francez, inglez , geographia, algebra e 
desenho ; no 3• anoo, latim, francez, inglez, 
allemão, grego, geographia, geometria, desenho ; 
no 4°, latim, grego, inglez, allemão, historia, 
sc:ienciaa naturaes, trigonometria e desenho ; no 
fio, latim, p:rego, allemão, bistoria, physica, phl· 
losopbia, rhetorlca; e no 6•, latim, grego, allemiio, 
hist()ría , chimica e mineralogia , astronomia, 
phllosophia. e rhetorica. Daqui se vê que a illuslre 
commissão quer que se faça um curso completo 
de humanidades, não só um curso completo, mas 
um curso muito completo de humanidades no 
espaço de seis annos. Eu sei que mui grandes 
aio os talentos dos nossos jovens CO!lllpatriotss, 
e disso te1nos muitos exemplos ; entretanto não 
creio que estejão tão além dlls talentos dos de 
outras nações. Veja porém que na França os 
estudos de humanidades nos collegios reaes levão 
dez r.nnos ; e que apenas no collegi!> de Mont
pel~ier durão esses estudos D()Ve annos. Ora, se 
ass1m é, como entre u6s, onde apenas em muito 
pequeno numero poderemos encontrar bons me11· 
tres, faremos em seis annos o que na França se 
faz em dez debaixo da direcçào de excellentes 
professores? Como se poderá obter de um externato 
brazileiro o que se não alcança de um externato 
francez? . 

Deixando este argumeuto, perguntarei aos illus
tres membros da .commissão como é possível que 
que um menino de 12 annos estude algebra em 
um só anuo! Como é possível que um menino 
de doze annos, e de menor idade, possa divertir 
a sua attenção eutre o estudo do latim e geo
grapbia, da arithmetica completa e desenho? No 
collegio de Pedro U os estudos que, segundo 

este projecto, devem ser feitos em seis annos, 
fazem-se em sete, 6 conforme o regulamento 
primitivo, se fazião em oito annos. Ora, d_iz-~e 
geralmente no Rio de Janeiro que esta dtstn· 
buição (a dos estudos do collegio de Pedro II l 
não é a mais perfeit&., não é aquella que melhor 
prepara o adiantamento dos estudantes ~ ahi se 
tornllo muito pesada a accumulação de materias no 
1o e 2o auno; e Eintretanto as conse:tuencias da 
accumulação da:s matarias nos primeiros annos 
do curso do collegio de Pedro n não podem ser 
tão graves corno serão as que resultaráõ da mesma 
causa no lycêo de qua agou tratamos ; pois que 
se quer que se estudem nelle em seis annos as 
mesmas materias que no collegio de Pedro li se 
estudão em s<:te. Portanto sou do parecer que a 
illustrada commissão, attendeudo a estas razões, 
organise nova tabella de estudos, distribuindo-os 
em sete annos e uão em seis. Vou mandar á mesa 
um requerimeoto neste sentido. 

o Sr. Torres Ho.m.exn:- O nobre depu· 
tado pelo Rio de Jnueiro, que acaba de sentar-~e, 
fallou contra o art. 2o do projecto, que jã foi 
votaüo , e não sobre o artigo que se acha em 
discussão. Eu tratarei de responder ás suas 
objecções, bem que sejão dirigidas a uma mataria 
já vencida. 

Disse elle que não era possível que em seis 
annos se pudesse comprehender todo o plano de 
estudos que o projecto apresenta, e allegou, como 
unico argumento em apoio desta sua opinião, o 
exemplo do collegio de Pedro n e dos collegíos 
da França, onde, segundo o nobre deputado, durão 
dez annos os estudos. Como a sua argumentação 
cifra-se sómente em exemplos, é preciso que se 
examine ben1 a sua exactidão. Parece-me que o 
nobre deputado está. enganado~ a durnção do 

. ensino das ·materias que entrão no plano <lo pro
jacto em discu~são, é tamhem de seis annos na 
França; ha alli mais dous annos para as classes 
chamadas -preparstorias,-mas 11estas classes são 
ensinadas matarias que o projecto não abrange, 
como a grammatic~ e um estudo extenso do 
antieo e novo testamento. Ss o nobre prcopinante 
quer accrescentar estss matarias ao ensino do 
estabelecimento·, só entà<> conviria augmentar 
tambem o numero de annos. 

Observarei mais que nos collegios reaes da 
França o numero das matarias que se estudi'i.o nos 
seis annos é maior, e mais fortes os estudos de 
cada uma dellas. O ensino das malhematicas, por 
exemplo, é mais extenso; aprende-se a algebra 
completa e sua app\icaçào á geometria; a estetica 
é objecto de um ensino especial ; o direito das 
gentes tigura igualmente no plano dos estudos, 
assim como as antiguidades gregas e romanas. 

O mesmo Sr. deputado invocou. como já disse• 
tambem o exemplo do collegio Pedro li, onde 
não obstante os estudos prolongarem -se por sete 
annos , ainda assim embaraços tém Rpparecido 
provenientes da exiguidade do tempo. Eu não sei. 
Sr. presidente, qual é a verdadeira origem desseR 
embaraços; mas devo crer que elles nascem da 
falta de certos elementos indispensaveis para o 
bom andamento de um collegio do que da curtez11 
de tempo. Falta, por exemplo, entre nós, a class11 
de homens donde se tirão na França os cbaroados 
- mestres de estudos,- homens em geral ins
truidos, que têm um diploma de bacharel em letras, 
e que se dedicão á profissão de dirigir a educação 
moral e litteraria dos alumoos dos collegios no 
iutervallo das aulas. Por falta d':lste 6 de outros 
elementoli. o collegio Pedro II tem encontrado 
algumas difficuldades n!l sua marcha, difficuldades 
que subsistirião as mesmas, ainda quando alli 
durassem os est11.dos dez ou doze sonos em vez 
de sete. O lycêo que se vai fundar experimentará 
provavelmente difficuldades analogas · e nascidas 
da natureza das cousas, nascida& de uma civlli-
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sação que começa. Mas o meio de remedial-as 
não é alongar o tempo além do que é r&.zoavel
mente preciso. 

Disse mais o nobre deputado:- como é possivel 
que em um anno aprenda o estudante algebra 'l
Eu limitar-me-hei a lembrar-lhe que trata-se de 
algebra sómenta até as equações do segund<J grão, 
e que o numero das lições marcadas na tab~lla, 
é o que geralmente reputa-se sufficiente para o 
ensino daquella parte das sciencias mathema
ticas. 

As outras objecções dCJ nobre deputado podem 
ter 11pplicação em geral ao systema do estudo 
simultaneo. Entretanto elle não reprova esse 
systema no collegio Pedro II. Eu advirto-lhe, 
pois, que seus argumentos vão mais longe do 
que elle quizera ; atacão o principio mesmo do 
<3studo simultaneo, o que está bem longe da sua 
int11nção. 

E' ligo, approvado e entra em discussão um 
requerimento do Sr. Gomes dos Santos, para que 
o projecto volte a uma commissão, afim dt~ orga
nisar uma nova tabella. 

o Sr. Maga~bãcs:- Eu creio, Sr. presi
dente, que o requerimento do nobre deputado não 
póde ser approvado pela simples razão de que 
elle trata de destruir a materia do art. 2o, ::jue 
já passou na casa. As tabellas contidas no art. 5o 
nada mais são do que o desenvolvimento do art. 2°; 
como pois se hão de fazer novas tabellas contra o 
que já. f•)i approvado ? Mas pOde ser que a eamara, 
ouvindo as razões apresentadas pelo nobre depu
putado, se convencesse de que cem elfeito tinha 
approvado sem reflexão o art. 2°, e neste caso 
seja istn motivo para prejudicar o projecto; 
vejo-me portanto obrigado a sustentar o art. 2o, 
visto que tem toda a relação com o requerimento 
do nobre deputado. 

Um dos argumentos apresentados foi tirado 1lo 
collegio de Pedro TI. Permitta-me c DObre depu
tado que lhe di{ 1 que, quando se organisou 
aquelle collegio, ueu-se, em verdade, o tempo de 
01to annos de estudo, mas com a disposição do 
art. 126 do cap. XX, fazendo o alumno um exame 
no l)c mez do anno lectivo, podia passar de um 
para outro anuo, o que faz crêr que o illustrado 
autor daqulllles estatutos julgava, e com muita 
razão, que joventt baverh o.ue, eua mais curto 
prazo, pudessem abranger todos aquelles estudos, 
e que injusto fóra sacrifical· os aos menos in
telllgentes ou a•·S menos estudiosos. 

Cotn esta dispo,ição pois podia um alumno 
talentoso fazer o seu curso completo em 4 ou 6 
annos ; e pela disposição do art. 121 do mesmo 
capitulo o podia fazer em 16 ; sendo reprovado 
11ma vez em cada anno, o termo médio erão 8 
annos, e o maximo 16. No collegio Pedro II ha, 
além das matarias deste projecto, o ensino da 
mnsica e da lingua nacional. Ora, havendo alli 
mais dous estudos, admittia-sa que um menino 
fizesse o seu curso em 4 an nos, se em cada 
anno fizesse o seu exame no 5o mez; entretanto 
que, estabel'lcsndo nós aqui o termo minimo am 
6 annos, acha-se pouco tempo I Já vê o nobre 
deputado que as razões que allegou a respBito 
do collegio Pedro II provão o contrario daquillo 
que quiz demoBstrar. Ora, senhores, eu creio 
olUe em seis annos um estudante de um talento 
medioere pódt> dar conte dt~stes estudos ; para 
que pois fazer um menino perder tantos annos 
em estudos preparatorics para as academias SU· 
periores 1 

Voto contra o requerimento do nobre deputado, 
e peço á camara que note que este requerimento 
é contra a ordem, por já ter sido approvado o 
art. 2• do projec\o em discussão, que marca o 
prazo de seis annos pelos quaes são distribuidos 
os estudos, na conformidade das tabellas do 
art. 5,• 

o Sr. Goxnos dos Santos:- Começarei 
por respon.Jer á primeira objeeção que fez ao 
meu rect<lerii.D.ento o nobre deputajo que acaba 
de fallar. Disse ell<3 que o meu requerimento 
não póde sor votado. por isso que se refere a 
um artigo que já f•1i approvado. Esta razão 
parece ter tido algurna influencia sobre alguns 
membros da assembléa ; mas eu peço qae se 
consid8re que a doutrina qun se acha no art. 2o 
tambem se encontra no art. ;:,. o O at·t. 2o marca 
os ar.nos de estudo e as m'ltetias ; o art. 5° 
especifica como será empregaJo cada um desses 
se1::~ aunos. O meu requerimento, podendo caber 
perfeitamente nü art. 2•, tem todo o cabimento 
no art. 5. o A razão ele ordem portanto, invocada 
pelo nobre deputado, uão póde vigorar nctual
mente. 

O nobre deputado não achou grande força em 
minhas observaçõês quanto ao collegio de Pedro II, 
e disse que, segundo os estatutos primitivos, o 
minimo tempo de estudo era de quatro annos, o 
ma:x:imo de d.ezaseis e o médio de oito annos. 
Eu aceito esta idéa do nobre deputado, mas não 
sei eu1 que ella seja desfavoravel á these que 
sustento. Não duvido que para os grandes genios, 
para as capaddadols muito superiores seja suf
ficieute o minirno de quatro annos ; mas em tal 
ca.so as capacidades medíocres terão necessidade 
de dezaseis; e o templl médill, os oito annos, 
,;;6 serão sufficientes para os talentos que se não 
elevão ao gdnio, mas que sobrepujiio á mediocri
dade. Creio portanto que a razão do nobre 
deputado é mais em favor da minha these do 
que contra ella. R~sta-me resp-1nder a dous 
argumentos do nobre deputado q11e fallou primeiro 
contra o 'l:ueu requerimento. 

Dissa o nobre deputado que os exemplos que 
citei do collegio Pt~dro li não podião vir a pello, 
por isso qua alguns embaraços que têm ap· 
parecido devem-se attribuir a circumstancias in· 
teiramente alheias a:J projecto de que agora se 
trat.... Disse o nobre deputado : - para que no 
internato os estudos se possão fazer com pro
veito, é necessario que haja cópia de inspectores, 
que são intermediarias entre o lente e os es· 
tudantes. -Que nos internatos de França e 
Allemauha abundii.o homens que, por sua in
telligencia e experiencia, sntisfazem perfeitaments 
a esta necessidade ; havendo porém entre nós 
e:x:trama carestia da capacidades desse genero, 
não podem madrar entre nós os internatos : a 
isto sómente deve-se, conf~.~rme a opinião do 
nobre deputado, attribuir os embaraços com que 
tem lutado o collegio Pedro II, apezar de durarem 
os seus· estudos sete annos. 

O Sa. ToaaEs-HoMEll! dá um aparte. 
O Sa. GouEs Dos SANTos:-Aceito a correcção: 

diz o nobre depntado que o lyceu do externato 
lutára em seu começo com embaraços analogos. 
Parece-me que o externato deve lutar com em
baraços muito maiores, sobretudo· organisando-se 
este externato como quer a nobre commissão. Se 
-no internato do collegio Pedro TI, onde os 
estudantes são inspeccionados com o maior zdo 
pelo reitor e vice-reitor, que, não satisfeitos com 
cumprir as obrigações que lhes são marcadas 
pelos estatutos, com uma exactilão exemplar, 
sujeitão-se l.lindf\ a exercer as f11ncções de iuspe
ctores, explicadores ou mestres de estudos (nome 
que dão os francezes aos funccionarios que ex· 
plicão aos estudantes suas lições) ; se no col
legio de Pedro li, onde, além de reitor e vice
reitor, ha inspectores, se bem que não perfeitos, 
encontrão os estudantes numerosos obstacu!os 
para vencer em sete annos o estudo das m-terias 
a que se applicão, como se pôde dizer que 
sómente se encontraráõ os mesmos embaraços 
em um externato 1 Em nm externato de seis 
annos f Os e~ternos não são obrigados a estudar 
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pelos inspectores, como :10 collegio _Pedr<? IT ~ 
falta 11 vigilaucia do re1tcr e _ _do v_Jce-re1tor. 
estão eutregu€s unicame!lte :í Vlgllanct~ de se~s 
pais. A camara sabtl que, embora tenhao os pats 
obrigação de velar nos estudos de. seus filhos, 
raros são os que o podem fazer, _Já por ~a usa 
de sr;us afazeres, já porqu~ u. muttos faltao ~s 
luzes necessarias para isso ? Os obstaculos serao 
portanto mutt4l ma.iores ; e como ntste cuso prc>
tende-se albreviar o tempo de estudos? 

Não me lembro dtl outras razões que fos~em 
produzidas peh>s nobres <!_eputados; por IS$0 
limito aqui as minhas refiexoes. 

o Sr. Torres Ho.llle:rn:-Sr. presid_ente, 
o requerim<lnto do nobre deputltdo pelo Rw de 
Janeiro não pôde de modo algum ser approvad~-
0 art. 2•, que fixava em seis annos a duraçao · 
dos estudos do lycel!-, já_ foi approv_ado h9ntem 
pela camara. Con1o e po1s que na d1s~us~ao . ~o 
art. 5•, que trata simplesmente da d1stnbu1çao 
das materias, a camara ha de revogar a sua 
votação de hontem, e •sto sem que appa_rec_esse 
uma unica idéa uova I O nobre deputado IIISISLto 
em affirm·ar que é muito curto o tempo para o 
estudo de tantas materías. Mas eu não descubro, 
por mais que procure no dis.:urso do not.re 
deputado um argumP.nto qualquer que justifiq~e 
essa sua 'supposição. Repetio o exemplo do colleg1o 
Pedro ll ; e depoi:~ do que já respondi ao nobre 
deputad" sobre este objecto, s~ me re~ta tau:J:lem 
repetir-lhe que, tratando da mstrucçao publ1ca, 
devemos tomar por modelos _as instituiçõe~ das 
nações cu! tas, que têm por SI a consagraçao do 
teu1 po e da experiencia e não um_ c~ll~g10 fun
dado de llontem, que apenas pr1ncLp1a a sua 
txistencia, e sobre o qual ainda não correu o 
teo1po que é pr11ciso para que se possa formar 
uma opinião reflectida sobre as van~age_!ls ou 
inconvenientes do pll\no de sua. orgamsaçao. 

Eu tinha assigna!ado a falta d~ mestres de 
estudos, eutre as faltas de outros lllementos, como 
uma das causas, a que o collegio Pedro Il devia-o 
tE;r encontrado emb1uaços em sua carreira. O 
nobre deputado reverteu contra mim esta si_mples 
observação, e affirrnou que em um colleg1o de 
txternos 1nuitu mais sensível e prejudicial >eria 
osta ntesma falta. Rcspond~r-lhe-bei primeira
mente que não julgo que o lyceu ficarA isento 
de inconveniente~ praticos ; autes pelo c11ntrar10 
já lh'os vaticinui no meu primeiro discurso ; mas 
persisto em sustentar que r. mnior ou menor 
dur11çilo do tempo de estudod não dá a soluçii.o 
de uma só dessas difficuldades. Em s~p;undo lugar, 
farei notar que os coll·~gios de externos :são 
Dllliti fact~is de dirigir tl preencher o ti.tn a 
que são destinados por meios mais simples e 
promp\os. 

0 Sa. GOMES DOS SANTOB:-Não é assim; OS 
internatos são preferíveis por esse lado. 

O SR. ToRRES. HoMEM: - O illustre deputado 
segue a opinião contraria ; mas eu citarei em 
favor da minha a autoridade de um homem 
eminente em questões desta ordem, a do Sr. 
Cousin. Na sua obra sobre a instrucção publica na 
Allemanha, o illustre philosopbo, occupanJo-se da 
gymnasia de P{orta que fica entre Weimar e 
Leip.zig, propõe ao ministro a substituição suc
cessiva dos pensionistas pelos collegios de exter
nos, depois de fazer sobresahir as razões desta 
prefereocía fundadas em grande parte em dispen
sarem os externatos um pessoal numeroso de 
inspecção e direcção. 

Voto contro o requerimentc>, porque vai contra 
o vencido ; e porque nenhuma idéa plausível 
appareteu ainda nesta discussão para que a com
missão reforme o seu trabalho. 

o Sr. Souza. Franco: -Tenho de votar 
pelo requerimento do honrado deputado pelo Rio 

de Janeiro, e não vi que as objecções postas pelo 
honrado deputado por Min:ls Geraes lhe fizessem 
brecba. Os exemplos da Allemanh~ e Fran_ça não 
têm toda a força quando se comparao os mews que 
alli ba de ensino, clirecção, e vigia sobre os 
meninos, com os descuidos da maioria dos pais 
de familia do imperío. 0$ factos mostrariã~ afinal 
que os alumnos _e_xteruos, falt«?s de mel:·~ _do 
estndo, não podenao dar conta ae tant11s !Jçoes 
ainda em mais longo tempo. . 

A minha intenção porc3m quando ped1 a palavra 
foi addiciunar o requerimento em discussão de 
sorte a recommendar á comn1issão outro plano de 
estudos. E' sabido que a educação publica não tem 
por fim unico en~inar. certas materias,_ mas 
ensinal-as de sorte que se sustente nos JOvens 
as boas inclnações qutl tenhão, e se minorem as 
más, e sobretudo:dirigir as tendencias do p~iz em 
sentido favoravel á sua riq uez;~, poder.e '!~oralidade. 
Entre nós a tendencia para as letras e excess1Ta, 
e precisa ser combatida .. • 

O Sa. SouzA MARTINS ri-se, e dã um aparte. 
O SR. SouzA. FaANC<l:-Não sei de que ri-se o 

honrado deputado, e por certo n_ào estou c~s~u
mad,, a dar-lhe motivos para se r1r de propos1çoes 
minhas. Se o honrado deputado entendesse _a 
minha proposição, veria '}Ue nada ha de mats 
exacto. Eu não quero dizer que o a_mor das 
letras, bem dirigido, possa sar 6Xcesstvo, cu o 
seja no imperio, e que sendo-o, merec~sse ser 
contro.riado. O que eu quero dtzer e qne a 
applicação ã~ letras em um sentido especial, 
quando, por exemplo, se dirige só~ente _á_juris
prudencia, á medicina, quando so bab1ht~ os 
cidadãos às carreiras publicas deve ser contranada 
(apoiados), e não se me póde negar que a 
nossa educação litteraria toda dirigida a formar 
sómeote doutores, medicos, ecclesiasticos e em
pregados publicos, mereça ser melhor dirigida. 
\Apoiados.) 

O paiz precisa tambem negocinntes, manu
factureiros e artistas babeis (apoiados), e é 
preciso dirigir a educação neste sentido, ensinando 
tamhem sciencias pbysicas e os methodos pel_os 
quaAs ellas se appli_cão á agricultura_ e i~dustna. 
IJ: a cô.rte do !mpeno deve ser a pr1me1rli a dar 
o exemplo da reforma da fldul·ação neste sentido, 
porque tew mais meios e está mais illustrada 
que as províncias. De minha parte é neste 
sentido que votarei, e não posso approvar que, 
precisando o imperio de que a população se 
entregue , mais habilitada !). agricultura, ao 
commercio, ás artes a manufacturas, se co11tinue 
a crear estabeleciment11s que sómente habilitiio 
os jovens para doutores em leis ou medicina, 
para padres e para emp~egados pu)>licos. E' no 
sentido em que falle1 que deseJO que a com
missão modifique o ensino, e votarei para que 
volte a ella o projecto. 

O Sa. lo SECRETARIO (pela ordem) lê um officio 
do Sr. ministro do imperio, remettendo copia do 
auto do nascimento de S. A. a princeza recem
nascida. 

Vai para o archivo. 
Cuntinúa a discussão. 
O SR. :MARINHo oppõe-se ao adiamento. 
O Sr. Souza. Martlas:-Segundo o conhe

cimento que tenho do curso dos estudos dos 
collegios reaes de França, este estudo é de sels 
annolil, e na Prussia tambem os SE~us gymnasios 
têm o curso de seis annos. Verdade é que ha 
alouma difterença entre os alumuos que se vão 
matricular nos cursos destes gymnasios da Europa 
e aquelles que se matriculão nos nossos collegios 
ou lycêos, e a difterença é que os alumnos que 
se vão matricular naquelles collegios têm uma 
instrucção muito mais desenvolvida do qne os 
ncssos meninos que entrão para os lycêos·br.a-
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zileíros. Na Allemaoba, alõm das escolas pri
marias commun~ a todo o povo, ha outras escolas 
chamada;; burgueza~. onde se aprende instrucç:io 
mais subida; na França ha escolas de segundo 
gráo em todas as cidades e villas de mais de 
4,000 habit11ntes. Os alumnos que fre•1uentiio 
estas escolas de seg1mdo gráo têm uma instrucçiio 
muito mais ampla do que aquelles que frequentã·l 
as nossas escolas primarias. A instrucção pri· 
maria entre nós está pessimamente organisada, 
O que se ensina nas escolas primarias é cousa 
muito limitada, e muito mal ensinada, e os 
meninos com este imperfdto ensino não v>io bem 
preparados para o lycêo. Poder-se-hia exigir que 
os estudantes para se matricularem nos Jycêos 
tivessem certo gráo de instrucção mais desenvol
vida, como por exemplo, que, além d<l ler e 
escrevar correctamente e os princípios de arith· 
metica, soubessem noções elementares de gralll
matica ntlcional, bistoria do Brazil, historia 
bíblica, elA!.: podia-se tambem fazer outra cousa, 
e é que nestes lycêos houvesse uma classe 
preparatoria par11 completar as noções imperfeitas, 
recebidas na escola primaria, quando os alumnos 
que se quizessem matricular nem estivessem ainda 
sufficient'lmente preparados nos conhecimentos 
elementares da escola primaria. Tenho porém 
de notar que nesta tabella apparece uma falta 
essencial. 

O Sa. PaEsiDENTE:-Não se trata por ora do 
artigo. 

O Sa. SouzA MARTms:-Eu quero sómente fazer 
uma indicação para mostrar a necessidade de 
organisar a tabella por outra fôrma que não seja 
esta aqui apresent.l.da. Eu não vejo na tabella 
cu pro~ramma das lições das classes o ensino 
da grammatica n'lm litteratura nacional, que 
reputo muito essencial e muito indispensavel. 

O SR. MAGALIIÃ!i:s dâ. um aparte. 
O SR. SouzA. MAti.TIN!I:- Note o nobre deputado 

que ha a cadeira dll rh~torica· como pertencente 
a litteratura naci•mal. Eu direi que na h·u~sia 
a litteratura rulcional f6rrna um estudo obrigado 
deRde o primeiro anno e primeiril clAsse ato;\ ·o 
ultimo anuo llo cur!:lo collegi!ll; ha duaR lições 
em Cflda somtma 111n toda>! as classes de lit
teratun naci.mnl ; "ntre nóR parece qut! se 
nbandona inteiramente este estudo para no~ oc· 
cuparu1oa txclusivamente com o das línguas 
estran~eiras. 

p,,r outro lado t11roho '' ob~ervar que appurece 
aqui o estudo d'l tres linjruU l'ivas, além de 
du'ls linguns mortas, o latim e gre~o. o que não 
é pratica uos collegios europêos, onde se admitte 
I!Ómente o ensino dtl uma até duas línguas vivas. 
Na Franç:1 ordinarianiP.nte ha em cada collegio 
o estuao de duas linguas vivas. mas não & 
obrigaterio o estudo de ambas, e sómente de uma 
a escolha do alumno. 

Nos collegios reaes situados perto ds Allemanha 
estuda-se a linf!ua allt:lmà; nos que estão perto 
da fronteira da Haspanha aprende-se o hc~pauhol, 
nos que estão perto do Piemonte aprende-se o 
italiano, e nos que estão no litor,ll do Atlantico 
aprende-se o inglez. Parece-me. senhores, que 
não se pôde fazer obrigatorio o estudo de tantas 
linguas vivas sem prejui7.o de outros estudos 
scientificos ou litterarios do collegio. Em minha 
opinião, nesses collegios se devia ensinar, quando 
muito , duas lingual! vivas. Por este motivo 
entendo que o adiamento seria. conveniente para 
a commissão rever novamente esta tabella e 
ordenar ~eu novo programma, ou antes desejára 
que a commissão excluísse deste projacto tudo 
qu.anto se deve considerar regulamentar para 
derxar o governo estabelecer o programma dos 
estudos do collegio nos seu~ regulamentos. Acho 
JDáO comprebender em lei tanlos artigos regula-

meotares; não só por que na discussão delles 
se occupa mu:to tempo á camara, como por que 
até inhibe o !(:averno de ir fazendo as alterações 
que a experrencia e a pratica do ensino fór 
m•,strando convenientes. 0 principal defeito deste 
projecto, em minha opinião, é conter 48 artigos. 
Eu entendo que a commissão de ínstrncção publica 
poderia em 10 ou 12 artigos ter comprehendido 
toda a doutrina do seu projecto. Lembrarei á 
commis~ão que o plano dos estudos do collegio 
Pedro li foi estabalecido pvr regulamento do 
govtJrno, e depois de estabelecido, o governo 
julgou conveniente fazer por varias vazeK alte
rações no programma dos seus estudos. O plano 
da universidade de Paris parece que foi concebido 
em uma lei com 7 ou 8 artigos, ficando aos 
regulamentos do governo o desdnvolviment<' de 
todas as suas pules tão comprdhensiveis e mul
tiplicadas. D~pois disto, entendo que assim se 
abrevia muito o tempo de nos~as discussões , 
porque não ha esper1mças de se discutirem 48 ar
tigos, cada um dos quaes póJ.a ser susceptível 
de muito lon~a di~cussão. Ptlr isso voto pelo 
adiamento proposto com o accrescimo que intento 
addicionar-lhe. 

Ante5 de me sentar, farei um~ pequena obser
vação a respeito do q11e disse o nobre deputado 
que falloa antes de mim. Disse elle que no 
Brazil h .. via uma tendencia extraordinaria .para o 
estudo das letras. Eu sinto que o nobre deputado, 
tão illastr,1do como é, baja de lastimar esta 
tandencia, a qual, se existe, não é certamente 
da parte do governo em promovei-a. O nobre 
d~putado sabe que o Brazil com seis milhões de 
habitantes tem apenas 1,100 escolas de primeiras 
letras, numero que não guarJa proporção com 
as que existem nas outras nações civilisadas. 
M·mcionarei aqui , p·>r exemplo , o estado dA 
New ·York, cuja população é muito menor que a 
nossa, pois que apllnas chegará a 2.600,000, e 
p.Jssue mais de 10,000 escolas primarias frequen· 
tadas p•Jr mais de 500,000 meninos, qu~ndo as 
nossas são apmas frec~uentadaa por 3:3,001), e 
pelos mappas estatísticos consta que apenu a 
oitava ou decrma parte da nosu população sabe 
ler. 

Disse o nobre deputado que muitos indivíduos 
procurão o" cursos de direito e de medicina, e 
deixiio dtl se dtldrcar aos outro~ ramos das scieucias 
e s.rtes: é um mlll sem duvida, mas a culpa 
niio é do~ mancebos, que, desejosos de instrueção, 
busciio-n'a nas unicas fontes que se encontrão 
antre nó~. e sim dos governos, que não esta· 
belecêrão univer:~idades com outros ramos das 
sciencias para darem outras tendencias ao estudo 
da mocidade. Um paiz com StliS milhões de 
habitantes não conta uma só uni ersida,le, em
quanto a Hollanda, que tem menos de tres milhões, 
tem tres universidades; a Belgtca, tres ou quatro; 
na Prussia ha oito universidades, etc. O que se 
póde dizer com verdade é que não se tem protegido 
entre nós, nem se continúa ainda a proteger e 
propagar snfficientemente as lt!tras tanto nas 
classes infi.mas como nas intermedias e superiores. 
Longil pois de lastimar-se uma demasiada ten
dencla para as letra~ , eu creio que devemos 
deplorar a incuria e deleixo das nossas adminis
trações, tanto geral como provinciaes, em não 
dar·lhes todo :l·~uelle desP.nvolvimento que ellas 
exigem nos paizes civilisados. 

E' apoiado o seguinte, que entra em discus· 
são : 

« Requeiro que volte á commissão para extrahir 
<leste project . ., todos os artigos que se possào 
cou::sider-tr regulamentares, e compreh~nda-se só
mente na lei as disposições t!Ssenciaes que se 
devem julgar propriamente legislativas. - Sou.:a 
Martins. » 

o Sr. Moura Masal.hã.e• :-A principio 
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pareceu-me que o adiamento proposto pelo nobre 
âeputado do Rio de Janeiro não podia passar, 
visto estar em contradicção com o art. 2•, que 
mareou seis annos para os estudos deste novo 
lycêo; mas como appareceu um adiamento para 
que a commissão tire do projeeto aquillo que se 
reputa regulamentar, e que deve ficar depeuoiente 
dos decretos do governo, e mesmo para accres · 
centar novas materias que se não achão descriptas 
na tabella que marca os diversos ramos de ensino, 
vejo necessidade de que passe o adiamento. Sem 
isto eu estaria mesmo inclinado a quo a illustre 
commissão de novo rumiaal!se esta materia, e 
que em vez de seis annos nos apresentasse sete 
ou oito, como bem indicou o nobre deputado 
que fallou pela primeira vez ; mas, co:no disse, 
duvidei a principio, em consequencia de estar já 
votado o art. 2•, que marca St>ÍS annos. A razão 
que tenho para assim pensar é que as materias 
apresentadas pela illustre commissão são tantas 
e tão complicadas, que não sei como póde um 
alumno sabir, não digo perfeito, mas soffrivel
mente instruido nestas doutrinas. Eu não sei bem 
que vantagens podem resultar da simultaneidade 
ao ensino de tantas, tão variadas e tão complic&.das 
materias. Quando se apresenta esta ubjecção, 
que é mui ouvia e salta ao pensamento de todos, 
recorre-se immediatamente aos exemplos da Ell· 
ropa; diz-se-o mesmo se pratica nc.s gymnasios 
da Prussia, nos lycêos da Inglaterra, nos collegios 
reaes da França; mas cumpre attender que se em 
todos estes esta!Jelecimentos litterarios da Europa 
se ensinão simultaneamente todas estas matarias, 
é porque os alumnos t>Stii.o de ante·miio prepa
rados para poderem aprender simultaneamente 
todos estes ramos de ensino e aproveitarem de· 
vidamente. 

Sr. presidente, este projecto é elabor~t.do todo 
tendo por typo o collegio de Pedro li, e é preci"o 
dizer-se com franqueza que o ensiufJ do collegio 
Pedro li não é perf~ito: m11itos elo seus alumnos 
sabem daquellH collegio ignorando as materias 
que e$tudarão, porque ellas silo ensinadas uu1 
pouco superfici:ilmente; Mm pôde deixar do aer 
assin1 , em consequencia das muitas trllllP.rias 
qne os alumnos têm .te estudar em um RÓ dia.. A 
commissão tomou por bnsoJ 2;) liçõ.~K por S<JmllDa ; 
a sumana lectiva ltllll 5 dias, porque ó pr<'clso 
descanosar um d1a, o o alumuo tem do e>~tudar 
cinco matarias d!Vt:rsas tod•Js os dia~. o eu nl\o 
s.;i so um mP.nino de \J a lO annos pó•lfl bom 
aproveitar aprendendo latim, francez, ~cu1n~tria, 
nrithn1etica, des~nho, etc., tudo ao mtlsmo ttlmpo, 
O !lrego acompanha, por ex.~mpla, o a\umuo do 
3•• anuo em diante; mas ent>!udu que entre nós 
o estudo do greg·J não póde saber-se direita•oent~ 
sem se saber latim I No 4• anAo estudão os 
alumnos as sciencias pbysicas e naturae~. e não 
as veJO repetir. Ora, estas sciencias compre· 
hendem a zoologia, botanica, a physice.,- etc., e 
o que se póde saber de tudo isto em um só 
anno 'l Senhores, é preciso que o nosso plano de 
estudos seja accommodado aos nossos usos e 
circumstancias. Se os alumnos que houverem de 
frequeutar este lycêo já estivessem de ante-mão 
preparados com outros estudos preliminares, eu 
não me opporia a esta simultaneidade de tantas 
materias; mas o que acho muito irregular é que, 
n,andando se que o alumno estude por um lado 
um ramo muitos ancos, por outro lado se manda 
que estude outro ramo um anno sóme111te, como 
llO caso das sciencias naturaes. 

Emfim, este projecto já passou, quanto ao 
plano de estudos; mas o que eu desejo é que a 
commissão o elabore melbor, e a accommode 
mais aos nossos habilos e círcumstancias, atten
dónJo que entre nós os alumnos vão para fren
quentar estes lycêos sem estudos prévios, aliás 
lltlcessarios. Esqueceu á illustre commisPâo a 
musica que ha no collegio Pedro li, mas que, 

segundo sou informado, melhor fõra que não 
houvesse, porque lá se ensina a 100 ou 200 
meninos a um tempo, que estão na hora com· 
petente a entoar as r.otas de musica, o que, 
dizem, é uma cantarola importantíssima. (Ri
sadas.) 

Senhores, eu não sou muito de opinião de se 
agglomerarem os estudos em um pon\o fixo, 
po•·que as aulas dispersas e disseminadas trazem 
tambem vantagens e commodidades aos pais de 
familia. Convém tamb•'"~ attender que a capital 
do imperio não está tão desprovida de estudos 
elementares; existem muitos collegios particu
lares onde se ensinão as línguas e as humani
dades; no collegio Pedro li ensinão-se todas 
estas, e admitte alurnnos internos e externos. 
A' primeira vista não sei se aventure dizer que 
esta creação me não parece opportuna para esta 
nova creação ; pois que já temos um lycêo, 
estabelecimento litterano desta ordem. Não seria 
mais proveitoso corrigir alguns defeitos que existem 
no collegio de Pedro TI 'l 

Disstl·se que a nossa tendencia para a litteratura 
não é tão grande como apontou o nobre deputado 
do Pará. Eu partilho a idéa deste nobre deputalio; 
nem me parece que o al'gumento em contrario 
proceda. C nobre deputado do Piauhy comparou 
em geral a nossa população com a de outros 
paizes, mas não considerou que a população do 
Brazil está toda disseminada por um immenso 
t~l'ritorio ; e como queria que Bll creasse um 
p,yrnnasio em urna villa de pouca população, por 
exemplo, com 3 ou 4 mil lJabitantes, em uma 
aldêa com 4 ou 5 casas 'l Portanto deve attender 
a esta circumstancia. A proposição pois do nobre 
deputado do ?ara não tem nada de censura•el, 
attP.ndendo que 11 tendencia para os estudos é 
n1uito maior guardada a proporção que deve 
haver para >18 Rrtes, Commercio e roulros ramOS 
utús e necessarios ao pniz. Do que fica dito 
vê se que o qua eu tenho em vista é mostrar 
que eflte prujeclo merece ser de novo elaborado, 
e que sora pruveitoso augmentar os annv~ de 
ensmo, porq_ue nrn 6 11nnos, com todo este plano 
d<J instrucç1t0, não ·sei se um alumno sahirá, já 
não díg·> porfllito, m11s mesmo soffrivel. Con
cluirei com uuaa reflexão. O ensino mutuo, que foi 
tl\o proconlsa lo em to.! a a Europa, e conslderndo 
C•omo um <.lori anell)l)rcs m<Jtbodos para a ins· 
trucç~io primalria, está cahindo em desuso, como 
v .. jo dos jornaes da1 Europa. Não me atrevo a 
diz·•~ outro tanto desta simultaueidade de dou
trinas, mas digo que e lia Do> nos~ o paiz não 
pMe pro.iuzir os desejados efi'oitos quando o 
alumno fór paro1 o collegio sem estar de ante· 
mão preparado com outros estudos índispen· 
s:1veis. 

Voto pelo adiamentJ. 
E' apoiada a seguinte emenda: 
« A' emenda do Sr. Gomes dos Santos accres

cente-se :- e a commissão proporá a creaçüo de 
cadeiras de botaníca applicada á agricultura ; 
de geometria e chimica applicada ás artes e 
manufacturas, e unirá ao lycêo as cadeiras de 
commercio creadas nesta côrt~. S. R.- Souza 
Franro. » 

O Sr. Rodrigues dos Santos:- Tenho 
pr.,stado t1da att.mçào á di~cussiio. Eu desejav1 
conhecer se algum:< tdéa nova tinha apparecidJ 
qne exigisse um estudo mas aprofundado), ou se 
alguns d~feitos radicaes se tinbão desc .. berto 
no projecto que tornasse necess:<rio o adiament~ ; 
mas depois de ter spplic tdo a mais acurada 
att11nção aos ~iscnrsos dos nobres depubdos , 
ftque1 convencido de que o adiamento não é 
necAssario. Eu tenho uma predisposição cons
hnte para votar contra adiamentos, por que 
tenho observado que de ordinario se lança mão 
deste meio nos parlamentos quando se quer 
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!nutilisar qualquer projecto. En estou persuadido 
de que os nobres autores do adiamento não têm 
esta intenção, mas os factos confirmao repetidas 
vezes minb11s prevenções; porque qn,1si sempre 
os objectos remettidos á commissão, ficiio afinal 
indefinidamente adiados, senão completamente 
desprezados. 

Quaes são as razões apresentadas a favor do 
adiamento? Aquellas produzidas pelo nobre de· 
puto.lio pelo Rio de Janeiro me parecem dignas 
de pouca attenção. Quer elle que se altere o 
vencido no art. 2•, quanto ao numero ele aunos, 
obrigando, com seu requerimento, a commissão 
a propór sete annos em vez de seis. O nobre 
deputado não esteve presente quando se tratou 
do art. 2•, e não pôde por consequencia impugnai -o; 
não teve occasião de apresentar as razões pelas 
quaes julgava que se devia accrescentar mais 
um anr.o, e vem hoje á casa pedir uma medida 
tumultuada e violenta, isto é, que por isso que 
elle julga que erão necessarios sete annos, se 
adio o projecto, para que a commissão, que já 
dt;u uma opinião inteiramente contraria, torne a 
dar outra a seu favor, alterando aquillo qu·e a 
mesma commissão julgou melhor, e que a casa 
approvou quando fez passar o art. 2• do projecto. 

Ora, i8to é uma especie de tyrannia ào nobre 
deputado para com a commissao : ella já consi
derou o que havia a considerar a este respeito, e, 
dtJpois de maduro exame, deu seu parecer, 
det~rminando que o curso de estudos dur&sse seis 
annos ; portanto é de presumir que a commissão 
S\l mantenha neste seu voto, apezar da reprovação 
do nobre deputado. Eu estou autorisado para 
dizer que a intençio do nobre deputado é contra 
o regimento : lo, porque é contra o vencido, e 
tende evi•Jentemente a modificar profnndamente 
uma disposiçii..:J já appprovada; 2•, porqu., é 
contra os est.ylos da casa ua parte em que tende 
a violentar, de certo modo, a commissão, coa· 
gindo-a a propôr uma meliida que ella já rejeitou, 
obrigando-a a alterar uma disposição do projecto 
que tem a seu favor o parecer dai mesma com· 
mis:uio e o voto desta camara. Respeito muito a 
opinião do nobre deputado ; mas ba de permittir· 
me que pense que não é agora a melbor occasiào, 
nem este o meio proprio para razel-a trmmpbar; 
pois seu requerimento deslina-11e a exigir da 
com missão e da camara uma retractação que mio 
pôde ser nbtida senão em terceirg discussão. 
Por isso ni\o posso V\)tar pelo adiamento do 
nobre dtJPutado pela provincia do Rio de Janeiro. 

As razões produzida.. pelo nobre deputado da 
Bahia s~l'ião muito pruprias para a primeira 
discussão, quando se tratava em gP.ral da utilidade 
da materi;l : mas hoje, que ae tratn de cada um 
dos artigos, não posso admlttir taes razões por 
serem de~.<locadas. Se o projecto é !Dão, se tem 
defeitos, devia o nobre deputado votar rontra elle 
em primeira discus:;ão, salvo se o adiamento que 
des~Jil é uma especie de rejeição, mas então eu 
ainda mais decididamente me opponho; porque 
não quero que ~e rejdte o projecto, que tem 
muitas idé"s uteis, como a c11sa tem reconhecido, 
poi:; que tem votado por elle approvando suas 
mais importantes disp;sições. 

O nobre deputado pelo Pnrá quer que além dos 
encargos que cada um dos autores do adiamento 
tem querido impôr á commiss>io, ainda ella aceite 
roais um, isto é, que transtorne inteiramente us 
idéas do projecto, e que faça com que elle venha 
a ser uma cousa que a commissão não quiz, isto> 
é, que se e.Jtllbeleça uma escola mixta de educação 
litteraria e industrial. A. commissão sabiamente 
considerou que a educação indu.strial propriame11te 
dita precisa de um estabelecimento especial com 
um ••nmero de cadeiras competentes parll alumnos 
que se deàicarem particularmente a algum ramo 
de industria. A. commissão sabe que não póde 
haver perfeição sempre que se englobào as materias. 

TOMO li 

Os homens perfeitos são os q~e _se apJ?licão a 
especialidades. Ora, se a comm1ssao qu~:or1a uma 
educação litteraria mais pert"ei~11., devia rPjeitllr a 
dgglt.meração que propõe o nobre depu~aJo do 
Paré; que destruiria inteiramente os desigmos deste 
prujecto. Ora, !!e taes são as vistas da commissã;o 
muito bem pensadas e sensatas, como se qner hoJe 
transtornai-as in1pondo á commissão llm um dos 
requerimentos que estão na mesa esta condição ? 

Qnal seria o resnltado da approvação desse 
requerimento? .lulga a camara que ~ CÇ~mmiss_ão 
ficava obrigada a amaJg,,mar a edueac;ao mdustriill 
em um estabelecimento destinndo á educação 
litternria? E não parecGndo isto conveniente á 
commissão , não seria ainda uma especie de 
Lyrannia obrigal-a a aceitar e a formular um pen· 
Sllmento que sua intelligencia rejeita? Eu nã<l 
entendo que se pudesse assim coagir a commissão: 
se o requerimento contivesse simplesmente uma 
proposta para ser ponderada, ainda em toleraria ; 
mas não, elle contém uma ordem formal ã com· 
missão para addicionar ao lycêo certas cadeiras 
proprias da educação industrial ; e por isso acho-o 
inconveniente e não posso approval-o. Concluirei 
repetindo que rejeito todos os adiamentos! as 
razões que se produzirão para justificai-o são 
proprias da discussão da materia : prosigamos 
pois nelln, e então apreciaremos essas razões , e 
conforme seu merecimento, approvar6mos, modi· 
ficaremos ou rejeitaremos os artigos a que ellas 
se referirem. 

o s .... o. Manoel.:- Dos requerimentos de 
adiamento o que me parece mais bem fundado ~ 
o do nobre deputado do Piauhy, porque na ver· 
dade o projectc contém mnitos artig<~s cuja doutrina 
é propria de regulament<~ : por isso julgo conve· 
niente que o projecto volte ã illustre commis~ilo 
para ella eliminar todos os artigos que são pro· 
prísmente regulamentares. A não estar convencido 
de que existem e~tes artigos regulamentares no 
projecto, t!U não votaria pelo adiamento, porqua 
as discussões são para ae corrigirem nellas 011 
defditos que pos~a tor qualquer projecto, e o 
systema Je adiamentos tem sido leva<io a poDtu 
tal na presente at~asiio, que dove fazer eMmorecer 
a qual<}uer Sr. deputado qu•l queira apr.,aentar 
qualquer projecto. O ay:~tema dd tnercla vai 
achando muitos eectarlo&, o que de certo rnuito 
ha de agrad"r ao illusLre deputado pula provlacia 
de Santa C11tharina. 

O objecto de quo nos oecupamo11 é muiLo Impor
tante, mas PU desejaria que tivesie a prccodenc:ia 
o projecto otrerecido peln lllu~tro~ eommi111!\o de 
instrucção publica, creando um conselho da ias· 
trucção publica; projecto que julgo importao · 
t1~simo, e que muito p6de contribuir paru que 11 
instrucção publica sâia do estado quasi lethargico 
em que se ac!J.a. 

Não quero agora tomar parte nas ditr<!rentes 
questões que se têm suscitado, por me parecerem 
inopportunas; se continuar a discussão do projecto, 
teremos muitas occasiões de as ventilar. Occu
pemo-nos com a instrucção publica e com outros 
objectos de reconhecido interesse para o paiz, e 
detxemo-nos de discussões que sõ servem para 
satisfazer paixões. 

Voto pelo requerimento do nobre deputado pelo 
Piauby, e contra todos os outros. 

o Sr. GoJD.es dos S•U::ltos: - Sr. presi
dente, disse o ·nobre depntado por S. Paulo que 
era tactica seguida nos parlamentos propór o 
adiamento quando se queria que um pro.iecto nlo 
tivesse seguimento ; verdad"' é que o nobre depu
tado teve a cortezia de diZ<lr que niio se referia a 
mim ; entretanto a proposição foi lançada • e talvez 
alguem veja nella uma insinut~çào. Eu declaro 
solemnemeate á casa qae desdl3 qua apparece11 o 
projecto, senti-me com grande disposição de votar 
por elle; e isto mesmo communiquei a um dos 

48 
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nobres membros da commissão. Votarei por elle 
na 3a discussão , se fórem adaptadas algumas 
emendas que julgo necessariaM. Por iss<> não 
posso aceit:lr a insinuação do nobre deputado. 

Disse o nobre deputado que era uma verdadeira 
tyrannia querer eu que a commissão emittisse idé~ 
contraria aquella que concebeu, e a.:cusou-me ate 
de querer violentar a commissào. Nunca tive tal 
idéa para com nioguc.m, e muito menos para com 
a coma.issão. 

Disse mais o nobre deputado , que não havia 
dirtiito a pedir o adiamt!nto do art. 2• que já 
tinha passado : mas o meu adiamento não se 
refere ao art. 2•, mas ao art. 5• , e não é culpa 
minha que tenha elle intima connexão com o 
art. 2•. Se porque as . idéas do art. ~· farão 
repetidas no art. 5•, não se póde propór o adia
mento deste ultimo artigo, segue-se que o art. 5• 
foi approvado desde que se approvou o art. 2•; 
mas como se não póde dar isto, segue-se que 
tenho todo o direito de pedir o adiamento. 

O nobre deputado de Goyaz tambem increpou 
b••stante o meu adiamento ; elle o considerou 
contra a ordem, fez-me uma accusação que me 
tem sido feita e a outros Srs. deputados que, 
como eu, p€nsão que o artigo deve voltar á com
missão. O nobre deputado ainda foi muito além, 
deu á questão importancia politica, fallou até do 
sy~tema de inercia. Pois quando pe.;o á commissiio 
que examine de novo a materia, quando trabalho, 
quando tomo parte na discussão, posso ser accusado 
de continuador do systema de inercia, com o qual 
nunca sympathisei, não sympRthiso, nem hei de ~ym. 
pathisar, se é que tal systema exis!io jâmais ou 
possa j ámais existir I I I Se acaso h a inercia na ca
mllra quando approva um adiamento, a accusação, 
do nobre deputado deve ir muito mais longe. Não 
vemos nós tantos exemplos destes na outra camara, 
tão respeitada por mim e pelo nobre deputado? 
Não acaba ella de adiar os estatutos da escola 
de medicina? Julgo eu que tal adiamento teve 
lugar porque aquella camara entendeu que os 
estatutos devião ser mais tnaduramente pensados, 
e não porque quizesse protelar a materia ; não 
pensa como eu o nobre deputado ? E como conclue 
differentemente de analr•go proc~dimento da camara 
dos deputad<•S? Como conclue que nada queremos 
fazer em geral, e que em particul:lr queremos dar 
garrote a este projeeto, quando prop.1mos um 
adiamento afim de obtermos uma correcção desi
gnada, ou antes muito explicitamente indicada? 
Asseguro ao nobre deputado que V<•tarei pelo pro
jacto, mas seis annos não são sufficientes, pelas 
razões que já expend i e que é escusado repetir. 

Julga-se discuttdo o adiamento. 
São rejeitados os requerimentos e emenda addi

tiYa. 
Continúa a discussão do art. 5o. 
O Sr. Souza Ma.r'tlns: -Visto não ter 

pa~sado o adiamento, hei de votar contra este 
artigo, porl}ue entendo que é um dos que contém 
ma teria regulamentar. Eu já disse, quando fallei 
a primeira vez, a razão por qua entendo que esta 
tabella que regula os sonos de estudo não me 
parece a melhor; já mostrei que não se começa 
r-. aprender a língua nacional senão no 5• anno, 
quando se· trata da rhetorica e da philosophia · 
mas a camara note o que póde valer um estud~ 
especial de rhetorica quando o estudante tem 
quatro annos estudado tantas outras causas sem 
Ler aprendido a fallar e escrever a sua língua 
tendo-se pelo contrario acostumado a fallar mal' 
a exprimir->e mal, e sem conhecimento dos classi: 
coa ü da lilteratura patria. A rhetorica é um 
estudo ntaia pratico do que t!Jeoretico, e pouco 
aproveltão aa auaa hçõea qu11ndo o estudatale já 
nio tem previamente o gosto da litteratura ua
cional, ,e formado o habito de se exprimir com 
elegancia; é por isso que noa gymnuios prua· 

sianos se aprende rhetorica desdll o primeiro até 
o uitimo anuo, isto é, &prende-se a língua allernii, 
sua litteratura. sua~ bel\ezas os diversos estylos 
de escrever; mas cão ha cadeira especial pRra a 
rhetorica. 

Já declarei tambem que supponho dema~iado o 
estudo de tres línguas vivas~ isto não é costume 
em nenhum collegio de instrucção secundaria da 
Europa, e s:e acaso se reputào os seis annos in
sufficientes para o estudo de todas as matarias. 
como foi allegado na casa, sem duvid11 para i,;so 
concorre muito o estudo de tres linguas vi\"as, 
que tomão muito do tempo necessario para o 
estudo das sciencias e das linguas n:ortas. Já duas 
linguas vivas não ncho pouco, porque eu vejo que 
em muitos dos gymnasios europêos apenas se 
obriga a aprender uma. 

Tambem entendo com o nobre deputado do Pará 
que o estudo d:> grego no terceiro anno é um 
pouco prematuro ; bastava principiai-o no quarto, 
depois de se ter bem aprendido o latim ; nem 
o grego exige estudo tão prof··'ldo e extenso 
como o latim. 

Por todas estas razões, e ainda por outras, 
entendo que esta tabella não é conveniente ; 
e como ella não é essencial para a creação do 
collegio, e póde ficar para o governo ordenal-a 
nos seus regulamentos. e alteral· a 011 mudal-a 
conforme a expericncia lbe fôr mostrando a 
necessi.tade disso, hei de votar contra o artigo. 

Lembro aos nobres autores do projecto que 
el\es mesmos devem reconhecer que, com a 
experiencia e pratica do ensino, os professores dos 
collegio,; são os mais habilitados para informarem 
ao governo qual seja " programma das lições 
que convenha adoptar, e a ordem das materias 
que convenha aprender antes ou depois; emfim, 
o melhor systema da economia e repartição da~ 
aulas e horas de estudos que devem pertencer a 
cada uma das classes. Foi por informações do 
eollegio Pedro li que o governo se vio obrigado 
a alterar a tabella primitivnmente estabelecida, 
porque parece que o director mostrou que a 
distribuição de estudos não era a mais conve
niente; portantc•, para que fixar em um artigo 
de lei aquillc que deve esta:r sujeito a altera~ões 
continuas, conforme a pratica fór demonstrando 
o melhor? Julgo pois irmtil esta disposição, qutl 
é inteiramente regulamentar, e por isso voto 
contra o art. 5•. 

Por esta ozcasião emittirei uma idéa relativa 
ao que anteriormeni:e diaserão alguns Srs. depu
tados a respeito da falta de Mcessidade de se 
estabelecerem co!legios de in8trucção s~cundaria. 
Disserão elles que temos o collegio Pedro II: 
mas eu já tinha dito em outra se:;são que em 
uma cidade de 140,000 lluhitantes um só collegio 
de instrucção secund11ria é sutlicienta : além de 
que, o collegio Pedro li, exigindo a matricllla de 
96S por anno. arreda um grBnde numero de man
cebos que não podem pagar semelhante matricula. 

Os nobre!! deputado,; devem-se lembrar que 
actualmente existem no Rio de Janeiro 120 escolas 
particulares, em muitas das quaes se ensinão 
preparatorios. Estes collegios são mal inspeccio
nados, e mesmo mal servidos de lentes, com 
algumas poucas excepções ; mas ha alguns muito 
acreditados, como, por exemplo, o collegio do 
Januario, que é frequentado por perto de 300 
rapazes, e outros collegios ha que têm bastante 
credito. Logo que se estabelecer este lyceu, e tiver 
bons mestres e as matriculas forem mais modicas, 
irão para elle todos estes alumnos que frequentão 
os cullegíos particulares, ou. pelo menos grande 
numero delltis, porque será mais commodo aos 
pais e haverá maior garantia par•• o ensino. 

Nil.o quero mais occupar a atttloção da camara. 
Voto contra o art. 5•, pelas razões que expuz. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Levanta-se a seaaão. 
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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS. 

sessão em to de Agosto 

PRESIDENCIA DO SR. MUNIZ TAVARES 

SuMMABIO.- Expediente.- Negocias da Bah~a. 
Discw·sos dos Srs. Souto, D. 1\-[anoel, Junquewa 
e Gonçalves Martins. - Varias pt•ojectos. -
Pagamento a Miguel Tavares.- Concessão da 
loterias. 

A's 11 horas menos cinco minutos da manhã 
abre-se a sessão, lê-se e approva-se a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro do imperio, remet
tendo a cópia do docreto que concede a pensão 
annual de 800SOOO a D. Anna Amalia Guedes de 
Queiroz Madureira , viuva do desembargador 
:Nicoláo de Siqueira Queiroz. -A' com missão de 
pensões e ordenados. 

Do mesmo ministro, transmittindo cópia do 
decreto que concede fl pensão annunl de 1:000$000 
a D. Liban:a Candida de Atahyde e Silva, em 
remuneração dos serviços de seu finado marido 
o conselheiro Antonio Augusto da Silva. -A' 
mesma commissão. 

Do Sr. ministro da fazendn, enviando a tabella 
dos exercícios findos a que pertencem as divi.ias 
apontadas nas relações que jà farão presentes 
ao corpo legislativo. - A quem fez a requisi· 
Çã(). . 

Não ha mais expediente. 
Farão lidos os seguintes pareceres• 
« A commissiio de marinha e guerra a quem foi 

presente o requilrlmento dos alferes do corpo muni· 
cipal permanente da côrte, que pedem se llies abone 
mais uma cavalgadura, além da que percebem, 
ficando a:;;sim Igualados com as que têm os 
tenentes e capitães do mesmo corpo. entende 
que este requerimento deve ser dirigido á segtmda 
commissão do orçamento, a quem compete dar o 
seu parecer a respeito. 

<c A' commissão de instrucção publica foi presente 
o requerimento do Dr. Pedro Autran da Matta e 
Albuquerque, lente proprietario do lo anno do 
curso jurídico de Olinda, pedindo approvação desta 
augusta camara para um compendio de economia 
poli~ica, de que elle á autor ; e bem assim 
que seja votada a quantia de 400$ para in
demnisa.ção das despezas de impressão do dito 
compendio. 

« A commissão estudou attentamente, em todas 
suas partes, o livro que foi submettidv a exame; 
e nelle encontrou em geral um resumo bem 
feita e quasi completo das doutrinas que os 
economistas da escola ingleza têm publicado sobre 

' a me'<ma mataria, doutrinas, que salvas ligeiras 
modificações, constituem ainda o que se chama
o estado actual das sciencias. Não tem a fôrma 
de compendio o livro do Dr. Autran; cada um 
de se'l:ls capitulas é um discurso sobre a epigra
phe, que o precede : mas E>ste defeito é pvuco 
grave, já porque o seu autor o corrige por uma 
exposição clara, facil, e ao mesmo tempo concisa, 
já porque a obra é destinada a alumnos, que 
se achão nos grãos superiores do da academia, 
e podem prescindir sem inconveniente da fôrma 
compendiosa. A commissão é portanto de pa· 
recer que se defira ao requerimento do suppli· 
cante ; e tem a honra de apresentar-vos a seguinte 
resolução : -

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. 1.° Fica approvado o compendio de 

economia politica do Dr. Pedro Autran da Malta 
e Albuquerque, para servir no curso jurídico de 
Olinda. 

<< Art. 2.o O governo fica autorisado a mandar 
pagar ao autor do compendio a quantia da 400$, 
como indemnis~ção dos custos da impressão da 
reft!rída obra. 

« Paço da camara dos deputados, 81 de Julho 
dei8!6.-Francisco de Salles Torres Homem.
Domin.gos José Gonçalves de Magalhães.-J. A. 
Marinho. , 

« A commissão de t>statistica, a quem foi pre
sente a representação da assembléa provincial de 
Sata Catharlna, pedindo desta augusta camarll. 
a fixação dos limite!i entre a província do mesmo 
nome, e a da S. Paulo, atlm de cessarem os 
couflictos originados entrtl ambas, por motivo de 
terreno intitulado- Campos das Palmas- cuja 
posse e jurisdicçiío se disputao, examinou acura· 
aamente a referida representação, e documentos, 
a ella annexos, e passa a ofi'erecer â consideração 
da camara o que delles pOde colligir, para mais 
judiciosamente tirar o parecer, que assenta dever 
adaptar a camara dos deputados. 

« Da representação da assembléa provincial 
colhell a commissão que posto estejão bem 
conhecidos os limites do norte e sul a princi
piar do oceano, não são assim os do interior, e 
para o oeste; motivando à mesma assembléa 
que fôra a confusão, ou duvida por não haver 
demarcação de terreno do município da villa de 
Lages, . emquanto pertencia ã província de S. 
Paulo, sendo da mesma fó~ma incorporado á de 
Ssnta Clltharina, e por L,o entende deverem ser 
os limites os exarados em sna representação. 

« Da cópia da correspondencia entre o presi
dente de S. Paulo e de Santa Oatharina, conhece 
a com missão que . concordão nas limites de nor~e 
e sul, e em alguns dos designados para o interior 
e oeste ; porém divergem na Unha que devem 
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separar o município de Lages de S. Paulo, por
quanto o presidente de Santa Catllarina attende 
ás divisões mais naturaes, e salientes, e entende 
que o rio-C,,noinbas-(em que todos concordão 
ser um dos limites conhecidos) corre ao I~uassú, 
Santo Antonio e Paperiguassú, ficando os Campos 
de Palmas á esquerda do Iguassú: o dcl S. Paulo 
firmando~se em haver já oc:cupação, e descobertas 
feitas nesses lugares pelos paulistas, coctesta a 
pretendida limitação, e diz que o rio-C;~noinhas
não leva o curso referido, seguindo, em sua 
opinião, os limites por uma linha imaginaria 
apartada da direcção dos rios, fazendo deste modo 
que os Campos de Palmas, posto fiquem muito 
longínquo,;, pErtenção a S. Paulo. 

"·o presid~nte Andréa apresenta com pouca 
d ifferença os m<smos limites da assEmbléa da 
proviucta. O Exm . ministro do imperio, no seu 
relatorio de 1844, lembra uma demarcação pro
veitosa ao imperio pela navegação. Yarios outros 
documentos antigos dão outras idéas, quo con
corJão em muitas partes, divergindo porém todos 
quando se trata dos rio ~ do interior, cujos nomes 
e direcções confundem, e não dão uma verdadeira 
trilha a seguir-se . A commissão recorreu tambem 
a inspecção dos mappas, pouco, ou nada pêde 
colligir de certo, e determinado. 

• O mappa levantado por um dos membros da 
commíssão dá bem os limites, que partem do 
oceano ; aponta o rio-Canoinhas : falhao os do 
interior. O do engenheiro - Ilíuller- em que 
mais se firma o presidente de S. Paulo, dá os 
limite:; do interior ; apresenta o rio-Canninhas, 
com seu curso bastante conhecido, e conforme o 
parecer da a:>sembléa provincial : mas a linha de 
pontos, que o presidenttl de S. Paulo segue 
nesse mappa, demoustra qufl os limites vão fóra 
dos natur~es indicados no mesmo mappn, e que 
são apoutados pela representação. Trtdo isto com- _ 
tudo uão foi capaz de orientar a comrnissão para 
lançar definitivamente um parecer, ou por uma, 
ou !JOr outra opinião. A com missão entende que 
em semelhantes casos, quando tratar-se de Limites, 
muito deve-se cuidar do commodo dos povos, e 
divisões naturaes mas como estas duas condições 
não se dão bem claras perante a commissão, para 
poder imparcialmente proferir sua opinião, julga 
ella dever otrerecer a seg11inte resolução, que a 
colmara adaptará em sua sabedoria: 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
cc AI' Ligo unieo. O governo fica autorisado a 

mandar dous engenheiros para investigarem os 
melhores limites naturaes,- que hajiio entre as 
províncias de S. Paulo, e Santl\ Catharina, nos 
lugures em questã.v: uem como de quaes dns 
províncias f!cào mais proxímos os Campos de 
Palmas, em todas as suas direcções, levantando 
a enrta topographica, e prestando as informações 
~ue possão e~;c\arecer qualquer duvida a respeito ; 
ficando por emquanto cada uma das províncias 
C(l~ a jurisd1cção sobrl! os terrenos de que 
estao d_e posse, e sem e1feito as disposições em 
coBtrano . 

« Paço da camara dos deputados, 1• de Agosto 
d~ 1846 .-J?sé Vieira Rodrigues de Carvalho e 
Stlva.-Jose Jo11quim Machado de Oliveira. » 

Fo~ão julgados objecto de deliberação, e a im
pnmJr. 

NEGOCIOS DA. :BAHIA. 

Continúa a discussão do requerimento do Sr. 
Barros Pimentel. 

O sr. Sout:o:-Sr. presidente eu não de
sejava entrar n'uma questão que' actualmente 
parece de tii.o pouca vantagem, e que a camara 
não houve com interesse; entretanto dous nobres 
deputl!_dos. um por S6rgipe, outro 'pela Bahia, 
<hsserao alguma.s cousas sobre que eu não posso 
deixar de aventurar algumas palavras. 

Não venho discutir a administração do general 
Andréa na B<~hia ; uada disse quando elle era 
presidente daquella província., nada direi hoje : 
sómente declaro, para que a minha opinião não 
seja duvido~a a este respeito, que nunca fui 
dos partidistas de~sa administração, porque, em 
verdade, julguei sempre que o general Andréa, 
acostumado a governar províncias rebelladas ou 
em estado de guerra, tinha maneiras, um mo<lo 
de offi.:!ar e de fallar da constit'ltíção e das leis 
que lhe ac<lrretavão desa1feíções e inimizades, e 
pr~judicavào seu governo. 

Tod >t via nunca hostHissi a sua administração ; 
não tinha nenhum empenho em que fosse de
mittido, porque realmente conhecia nelle muitos 
des t!jo~ de governar bem, e não condescendia 
com os crimes e criminosos : e isto realmente 
são co usas spreciaveis. P&rticularment e, muito 
m€nos motivo tinha, p0rque sempre me tratou 
com deferencia e attenção. Por consequencia, 
nem politica, nem particularmente tenho motivo 
para hostilisar a sua admiD!straçiio, dado que 
delta não tosse partidísta. 

Quanto ao objecto do requerimento, que é pedir 
esclarecimentos ao governo a respeito dos acon
tecimentos que teve lugar no tbeatro publico da 
Bahia, a camara ouvío a alguns nobres deputados 
a este respeito, e sabe como elle passou-se ; e 
pur conseguinte, nada mais preciso accreseentar ; 
e sómente vou re$ponder ao que disserão os 
homados deputados pela Bahia e por Sergipe a 
respeito do chefe de policia 11 do delegado do 
primeiro districtu da cidade da Bahia. 

O i!Justre deputado di ~se que do quanto oc
correu no theatro o chefe de policia teve alguma 
culpa, por isso que não impedia que o poeta 
recitasse os versos que provocárão aquella des· 
ordem. O nobre deputado perrnitrir~me·ha que 
lhe diga que não tem razão, porque o chefe de 
policia, tendo noticia de que se pretendia recitar 
uma peça po~tica que era v!Idnsi va ao presidente 
da província, impedio que Stl ella recitasse , 
mandando um official do corpo policial dizer a.o 
poeta que o não .fize,;se, ao que elle se conformou; 
e com effsito tinhiio já desnpparecido os receioe 
que havia a este respeito, e tudo se passava 
trauquillamente, quando teve lugar a recitação 
d>ts tatls decimas que se têm já publicado. A 
primeira vez que o poeta recitou não pareceu 
que of!endess'!. a ninguem ; porque elle faltava de 
um modo muito gerDl; quando repetio a pedido 
dos espectadores. foi quando se dirigia ao ca· 
marote do presidente accionaado e gesticulando 
por modo que produzio e deu lugar ao triste 
acontecimento dtl que nos occupamos. Ora, porque 
motivo havia o chefe de policia de prohibi< a 
recitação de uns versos que só a applicaçào feita 
pelos ge.stos do poeta tornou tão offensivos 'f Note
se que, na occasião em que se passou o facto 
que nós todos lamentamos, o chefe de policia 
deu todas as provtdencias que podia dar. Prendeu 
o rnajor Andréa, mandou-o processar, fez ce::~sar 
a desordem, e tudo se pacificou. 

Por consequencia julgo que o chefe de policia da 
provincia não merece censura alguma, e procedeu 
re:zularmente. 

Quanto ao delegado do 1° distrícto, estou lilnga 
de defender a sua sentença de não pronuncia. 
e muito menos a razão que elle deu; mas o que 
não posso admittir é que o illustre deputado. 
autor do requerimento, dissesse que esse delegado 
era indigno, e arguisee até o governo por têl ·o 
nomeado. Esse delegado é bacharel formauo : 
fez os seus estudos regularmente no curso juri· 
d\co de O linda, onde teve sempre bom procedimento, 
e por consequencia não havia motivo nenh'lm 
para que não fosse nomeado para esse emprego. 
No tempo em que foi delegado exerceu bem as 
suas funcções, e até fez uma boa diligeoeia, 
azomdo uma apprehensão de notaa !~&laaa , e 
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prP-ndendo alguns dos falsificadores a introductores 
como foi publico. Tinha pois toda a razão para 
Stlr considerad<', e o ;\obre deputado não apre· 
sentará motivo algum com quo justifique tão 
forte accusação, filha, ao que parece, ~ótnante de 
sua desaffdçà•J. Ora , ainda mesmo que elle 
praticasse um acto de prevaricação ou um acto 
reprovado, nào poclia ser responsavel o governo 
que o nomeasse para outro lugar, uma vez que 
antes da nomeação tivtsse procediJo sempre bem, 
Pois um acto ulterior póde prejudicar a nomeação 
feita, consid audo-se os antecedentt!S do individuo 
nomeado? M.áo seria o contrano. Quanto mais, 
senbores, que o individuo de que fallo tem as 
necessarias habilitações para muito bem exercer 
o lugar p:tra que foi nomeado, e do qual é sem 
d11vida digno. 

Ora, istll é pelo que diz respeito á primeim 
parte do requerimento, que julgo não dever ser 
approvada. Quanto á ontra, em que se pedem 
informações á.cerca dos acontecimentlls do comarca 
do rio de S. Franci;;co, tambem acho que não 
deve passar, porque nada tem occorrid:> de novo 
naquella comarca. D11ranta a pres1dencia do 
geueral André •l não houve occurrencia uotavel ; 
os partidns estão desarmado!>. Nesta parte, tanto 
o general Andréa como o11tros presidentes, tiverão 
semprd muito bons desejos de j)acificar, de reduzir 
á ordetn aqu'3Ua comarca ; errárão esses presi
dentes algumas vezes, em minha humillle opinião, 
e o general Andréa tambern me parece que anJou 
mal em e::;perar unicamente da força armada a 
pacificação daquelles lugares. Devia contillr mais 
no juiz de direno daquella comarca, promover a 
nomeação de um juiz municipal e mais autori
dades. Sem auxílios legítimos nada est11vel se 
consegue. A força afugentava os criminosos, 
íon pedia as vias de facto ; mas os juizes, os 
delegaoL1s. etc., perteucião a um ou 011tro par
tido, e portanto absolviiio os seus compartidarios, 
a contiauavão a:; mesmas q11eixas e realmente a 
mesma desordem. 

São prec:isas boas autoridades, estranhas áque!les 
parLido:;, e quo proceJào com reclidiio e en~rgia, 
e a força os apoiará. Nada porém peiorou dll
rante a presid~ou;ia do gen~Jral Andréa ; e por· 
tanto nenhnu1ati informações s~ devem pedir ao 
governo, o qual é de crer 411e, nom~a~~ lo bon,;; 
juizas, e dando outras provideucia~, ctlnsigl! alli 
a d~sejada trauquillidade. 

K tudo quanto t~nhll a dizer a respeito do 
requenmeutu sobre o qual de certo n<i<l fallaria 
Re mio tiv;!sse du defeude1· o chefd de pollCÍ:l da 
Bahia e o deléglidll do lu uistrictv. 

O Sr-. D. 1\l:~nooJ.:-Sr. prAsiJento, n:io ha 
coutl.t mais facil do que ler qualquer dt~ nós tllll 
SU:l ca,;a alglluJas pagina,; da historill romana 011 
ua mod~rua llistoria parlumeutllr, e vor aqui 
repelll·as ; mas morulisar 0-1 factos da bist,,ria 
para applical-os á discussoi•, de quol se truta, 
nnalysar em todas as suas circuonstancias as 
acçõt:s dos diversos indivíduos que nellu lig11rii:o, 
e corofront~r emfim tos Varres romanos e inglezes 
com os brazileiros, i~so é em verdade de alguma 
difiiculdade , senão impos>i bilidad.,) , como se 
observou a respeito dos dous Varres que hontem 
occupárão a attenção da camara, creio que por 
espaço de me_ia hora. 

Ainda que hontem, Sr. presidente, niio se 
repetisse ru1 discu&"São o nome do illustre ex
pr-,sidente da Babia, totlavia a camara devia 
perceber que, ou vinhão fóra de todo o proposito 
os ·factos historicos, em verdade horrorosos, que 
se relatárão ácerc'l dos .Varres romano e ing\ez, 
ou dles applicaviio·se ao illustre gent~ral, cujo 
elogio fui tao bellamente feito por um honrado 
deputado daquella prov10cia. 

UY: Sa. DEPUTADO :-Elle que lhe agradeça a 
appHcação. 

O SR. D. MANOEL :-Ao illustre general cuja 
defesa faz bata honra a esse nobre deputado, 
porque, senhores, é sempre bonroso tomar a 
defesa de um brazileiro tão distincto, principal
mente quando elle "stá ausente, principalmente 
quando elle acaba de .leixar ou está a deixtu 
a administração da província que presidia. 
(Apoiaclos .] 

Senhores, eu não concordarei com o illustre 
deputado q11e acaba de sentar-se, quando disse 
qu;, os fins do raquerimento enio os que se 
acbavão expressados nas palavras delle, não : 
o illustr<~ autor do requarimeuto disse com 
toda " franqueza qual erá o seu fim. E' 
verda<le que pedia informações sobre os acon
tecimentos dos quaes tinha elle j>l iuforma
ções; mas o illustre deputado deciarou que o 
seu fim estava preenchido, que o se11 fim foi 
advertir ao governo que devia quanto antes dllmittir 
o no.brt! general Andréa da presidencia da Bahia, 
á v1sta dos factos praticados por esse illustre 
general, que o nobre deputado tachou de atten· 
ta~os contra a constituiç:io, contra as leis, e não 
se1 me:~mo se contra o bom senso. 

Não foi para respondt'r a es ;;as accusações que 
eu pedi a palavra, porqu.; ellas forão cabalmente 
destruídas pelo discurso do nobre d"putaào pela 
Bahia, q11c primeiro fa\lou contra o requerimeHto; 
m'io f.>i para responder ao seg11ndo discurso do 
n?bre autor do requerimen~o, porq11e neste segundo 
dlsc11rso elle não fez mais que tornar ainda mui; 
brilhante a victoria do illustre deputado pela 
Bahia. Nà.> fot para este fim que p~d1 a palavra, 
mas para responder ao ill11stre d~putado pel•S 
Aiagõas, 'lUil hontem quasi Ít!Z chorar 11 caruara 
corn s11as exclamações, e não sei se com suas 
lag{imas, por<luo creio que cht.gllu o. derramar 
lagrima:~. 

O nobre deputado, •:ontando o facto praticado 
tao theatro da Bahia no dia 2 de J11lho, fel-o de 
tal maneira, quo, se nu não esti vesst! prevenillo 
ácerca deste fact•), taml>em o ucumpanhava no 
~eu pa th•;tico transportu (ri.mdas), " tal v e :r. der· 
ramasso Lambem lagrirna:!, senl indo unic:unente 
qut• esse fact•J tivesse occurrido na Kdmiuistração 
do! um h<~mom o. quem eu muito prcsu e respeito. 

Senhor<!~, Sil nbs estivf3s,;omos em um tr1b11nal de 
jurado:.~ menos illustt·ud•>, ,;e nós tr:~tassemos du 
.11rrancar uma SdnttJnça condemnatnria quando a 
pruva fllll favor do. ir1nllctncia fosMe m11is chr a 
que a lur. meridiana, po.lerhio ser aduuttidos os 
<.lrscursos patheticn<4, posto qud hoje n:io sejão 
ellus mu1to UiaJo11 nos ~randP.>I auditorius onde 
Stl def.,ndem e ru:c11siio r.;os. .Mas u,;ar-se Je um 
di~cursu pathetico em urna camara iliuslrada, ~m 
uma cauturu Íl qual pr~side o bom senso, em 
uma camurtl 1~ qual não eriio desconhecidos os facto~ 
occol'idos ua BaLia e as circumstJ.acias que os 
ucol:"pauhilro\ll, n1c parectl um pouco fóra da pro· 
pOSitO. 

Se eu quizesse seguir o exemplo do lllustre 
deputado pelas AlagOas, empre~aria todos os 
meus esfurçüs, envidaria minhas faculdades para 
fazer a camara cllorar (risadas), ou ao meno>~ 
comm(\ver-se, narrando ·lhe, pintando-lhe com as 
côres mais feius o horroroso facto que deu occasiào 
a esss de q11e fallou o nobre deputado. l\Ias 
não ; não é esse o meu intento, porque, senhorus, 
o facto é de todos conhecido, as circumstancias 
que ~ acompaubárão todos .sabem; por conse
quencla para que apresentai-o do novo? Mas 
digo ao lllustre deputado que honlem no seu 
discurso parecendo ferir -me, fazer-me \lma grave 
censura, fez-me um grande elogio quando disse 
qr1e nesta casa se devoão pôr de parte ns cousi· 
deraçõe!l de pai e filho, que até não se devia 
tratar aqui de honras. 

O Sa. R&Bouç.u:-De discu\ir honras. 
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O SR. D. MANOEL : - Aceito a correcção, que 

valu o mesmo para o mtlu fim. 
Mas quaudo o íllustr~ deputado dis~e que não 

haveria um homem nesln ca!'.l que evantasse a voz 
par:.\ desculpar o acto praticado plllo major Andréa, 
eu do meu lugar, disse- ha ;- a isto o nobre 
deputado respondeu- pois haverá esse que o1e dá 
o aparte •.• 

O SR. RRBOUÇAS:-Eu disse-nem esse. 
O Sa. D. 1>1ANOEL:- Pois cu digo que havia 

esse 
Senhores, não confundamos de proposito cousas 

muito distinctas. O nobre d~putado pda Bahia 
não di>se que era lícito praticar-se o acto que 
praticou o major An:iréa, mas disse, e eu repít•>, 
que era escus>lVel esse acto. Não é a opinião de 
um ou de outro deputado que o escusa, é a 
prop!"ia lei criminal. Por que motiv? p_raticou o 
major Andréa esse act.o que á pnme1ra v1sta 
parece attent'<torio de tudo quanto ha de mais 
sagrado ? NàCI foi depois de ter por duas vezes 
vist') insultar seu pai da mar.~ei•·a a mais atroz, 
não foi depois de ter visto o tal poeta Pessoa 
(:jue não sei nem quero saber quem seja) voltar· 
se para o geroeral, insultai-o por palavras e por 
gestos 1 Pois qu:1ndo nm filho ,.ê insultar assim 
seu pai, a natotreza não o impeHe a que vi 
vingar essa affronta? Eu dec:aro que no lugar 
do majcr Andréa talvez não fizesse só o que 
elle fez, porque me parece natural que em tal 
occasião perdesse tod.:> <> sangue frio e não pudesse 
attP.nder aos dictarnes da razão. Qualquer, S"· 
nbores, quo visse tão atrozmente insultado perante 
um auditorio numeroso, já não digo urn pai, 
mas um irmâ<t, um parl3nte, um amif(o, seria 
desculpavel se pr..~curasse vingar a injuria; e 
elltão r.ão será. desculpavel que o major. Andréa 
lançasse mão 'io meio que se lhe üfferecia para 
ir vingar seu pai ultrajado ? O que nessa occa,iiio 
allmirl) mais não sei se é o liorroroso attentado 
praticado contra um delegado do governo imperial, 
ou se a prudenda com que o nobre Reneral 
solfren tamanho insulto. Eu não sei se no lugar 
delle poder -me-hia cnnter vendo um homem vol· 
tado para mim, usando das expressões as n111is 
infames, q11e ~ ,; podem manchar a esse que as 
pr<,{erb, fl nàv :.o nobre general contra quem 
ÍL•rão prcferíd:!s. 

Nem se diga que nesse dia foi insultada a 
província da Bahia ; porque isto é ucna in'l"enção 
Inteiramente poet;ca (1·üadas), pois nào foi in· 
a;ult,lda a província du. Bahia quando um de seus 
filhos degcno::ados se atr<!veu a ínjuri:tr a primeira 
autoridade da. província, e ó i11sultada pc•rQ >la um 
fllll•J já tiio estimulaüo -;ai vin:.:ar as ,.lf,-ontas 
que P~'r dun~ Vf.Zcs ha\·ia irroga:Jo n •Cu p:.ti es::e 
jovPn poeta' E é com i><to que se occupa a att<mçâo 
d,. camara ? E" para este 11m que ~;f! fazem reque· 
ri mentes? E' por isso que se vem aqui diz~ r 
horrores contra o p;en~ral Andréa? 
Senbore~, eu nil.o justifico, torno a dizêl-(1, o 

acto praticado pelo major Andt·éa, mas desculpo-o 
muito. Dizia hontem o Sr. depuhtdo-DM< nos 
livre ue presenciar semelhante facto.- E' ver· 
dade ; Deos livre ao Sr. deputado e a nós todos 
que temos pessoas que nos ::;ào caras, de vermos 
essas pesso·•s insultadas em nossa presença. 
Cada um ponha a mão na sua consciencia e diga 
o que faria ? (Apoiados.) 

Senhores, a gufl proposito "\"eio contar-se á camara 
bistoria tà.o conhecida dos peculatos, das con· 
cussões, das depredações cc;mmettidas pelo Verres 
rom»no ? A que propus i to \'eio contar-se a historia 
dos h<>rrort~s praticados por Ha:;ting na India 'l 
A que proposito vierào tambem as d~ftZàS que 
differentes oradores distinctos fizerão desses dous 
indivíduos 'l Alguem foi c11paz de accusar o 
nobre general de factos tão horrorosos, ou seme· 
lhantes a esses que praticáriio os dous V erres? 

Neste caso não si'io admissíveis AS reticencias; 
um deputad<J que é fnnco devia ser mais explicito, 
devia fazP.t' a cornpara~iio, mostr'r que com effdto 
existia no Brazil um terceiro V erres; mas é o 
que se não fez nem se podia fazer. 

Sr. presidente, triste histeria é a do nosso 
paiz? Qual é o homem distincto que tenha 
occupado os grandes cargos d,> estado, a quem 
não S!! tenha cuspido ~.o rosto as mais atrozes 
injurias, e, o qne é mais, senhores, não só na 
impren;;a, o que não admiraria, mas até nu 
corpo legislativo? 1 P11rece-me que no nosso pniz 
uma carta impPrial de p_resiJente, ou um decreto 
de mini~tro de estado siio titulas para a r.:,pro
vação, são títulos pua os· maiores desprezos, 
para as maiores injurias. íApoiados.} 

O Sa. L. GAMA:- Apoiado ; assim tem acon · 
tecido. 

O Sa. D. MANOEL : -Onde irá parar o paiz 
nesta marcha? Qual é o homem dd bem que 
quererá sacrificar-se {pois que hoje o serviço 
publico é um gre.nde sacrificio) para servir o 
paiz, sabendo d'ol certo que lhe está pr~parad" 
bom quinhão de injurias na imprensa, e até no 
parlamento f 

Não é preciso agora, senhores, fazer a bistoria 
da vida do general Aud ré a ; ella é bem conhecida : 
é h c•mem com quem o governo se tem achado 
nas maiores crises (apoiados) : é homem que, 
ainJa não sympatbisando com os princípios polí
ticos de algumas administraçÕe!i nunca se recuso11 
servir o:> cargos do maior importaocia e respon· 
sabilidade ; e que no exercício de suas funcções 
sabe corresponder perfeitamente á confiança que 
nelle se deposita, e dedicar-se com todo o zelo 
ao serviço Dtlcional, por mais arduo que elle 
seja. 

O Sn. F!!:RRil.IRA. PEN~A.: -Apoiado. 
O Sa. D. MA.NOEL:- !!;' finalmente um fune· 

cionario, cujo bom senso, i Ilustração e capaci.!ade 
administrativa. bem se podem avaliar por S€US 

discursos e pc.r S>!US relatorios. (A.poiaLtos .) 
Demais, senbore:;, o governo imperial é o 

p1·imeiro a dar-nos mais uma prova do apreço 
que faz dos serviço-> do Sr. general Andréa. 

O SR. FERREIRA PE:-õNA.:- Apoiado. 
O Sa. D. M~NOEL:- No que ach.1 em questão, 

na demis;.ão do nr;bre general a cnmara vê que 
o g .werno tern em tal apreçü o s e11 merít'l, que 
o galar.loou com as honras, talvez as mai5 e·ni· 
nentes que ha na classe mi!itnr, quaes as de 
conselheiro d" guerra. (Apoi.:tdos.) Ora, Sll o 
go\"erno désse a d•:rnis~ào ao general Andréa 
como um castigo por não ter administrado seaundo 
os princípios iia justiça a província da Ba!Jif.i, 
não o galardoaria c..>m uma mercê tão hon
raRa. 

Eu não quero censurar nem levemente o governo 
por haver dcmittido o general Andréa, porque 
e,;tou persuadido, como disse ~empre, que o 
governo tem nesta parte toda a liberdt>de de 
acçào: as presidencias são empregos propriamente 
de confiançn, e ao gover110 compete avaliar em 
seu prudl!nte arbítrio quaesquer !·azõ~s que possão 
aconselhar a nomeação ou remoção d~ set:s dele· 
gad·)S ; mas estou tambem convencido de que 
não f;Ji esse facto que dete;minou a demiss:\o 
do general. · Q:.~em igRora que ha mais de um 
mez se fal!a todos os d1as ne:;ta. dP.missiio? Qu!'m 
ignora até que se indicárão diff~rentes ~ucces· 
sores? QuaO•jo appareceu a noticia <:lo facto 
occ()rrido na Bahia, já a demissão do general 
Andréa estava resolvida; por consequeocia o 
nobre deputado engan:~-se se por ventura se per
suadio que o se11 requerimento havia de dirigir 
o governo nesta parte. Qual será o governo tão 
pouco conhecedor dos seus deveres que por um 
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simples requerimento, por uma simples digcussão 
nesta casa demltta ou conserve um delegado 
seu? 

Mas, para que hei de can~ar mais a camara com 
a di~cussiio deste objecto. O Sr. general Andréa é 
vPrdade que está substituído na presidencia da. 
Bahia; mas o Sr. general Andréa é o mesmo 
homem que foi sempre; a sua reputação não ha 
de ser netn levemente manchada por dous ou tres 
discursos feitos nesta casa, assim como não o foi 
em época em que mais vozes se levantárão contra 
esse distincto general. vozes que dPpois tiveriio de 
ser abafadas pelos discursos que elle aqui pro· 
ferio, discursos em que mostrou claramente quão 
infundadas erão as accusações que se lhe fazião, 
discurses quo muito honrão no nobre general, 
discursos que estão inteiramente de conformidade 
com o seu constante procedimento. Por conse· 
quencia, meus senhores, não pensem os que ata
cárt\o com tanta violencia o general A.ndréa. que 
são capazes de fazer com que o publico diminua 
o conceito que fórma desse distincto servidor do 
estado. 

Concluirei votando contra o requerimento, por
que o julgo inteiramente desneces~ario , porque 
estou convencido que não era o seu fim pedir 
inr,,rmações, mas dar um des~bafo ás nossas 
paixões. 

O SR. Pa&SIDENTE : -A discussão fica adiada 
pela hora. 

O Sr. Coe1ho Bast:os (peia ord~m):
Hoje é sabbado. dia destinado para se dí$CUlirem 
objectos part:culares. Se havemos de estar todos 
os dias ouvindo discutir este requerimento, julgava 
rn!-lhor que o terminnssemos já; eu por isso peço 
urg~ncia para se concluir a sua discussão. , 

A urgP.ncia é approvada sem debate. 
Oon tinúa portanto a discussão do requerimento. 
_o Sr .. :r~nquclra:- Sr. presidente, eu 

nao gosto mu1to de tallar dos homens, gosto mais 
de fallar das causas. Não M póde dizer de mim 
que vou fallar_a respeito ~o ge~eral Andréa depois 
do sua dPmtssao da prestdencta da Bahia, nem 
n~11 podom tachar de aby5sinio se po·r ventura vou 
d1zer algumas palavras sobre sua administração; 
eu nii.o a11sisti ao festim de seu nascimento 
tambem não o praguejarei no seu tumulo. Obri'· 
gou me 1\ pJdir a palavra o que dis;;e o nobre 
deputado por Sergipe: que elle , coo10 fazendo 
parte da representação nacional, apresentava o 
seu requerimento , visto que nenhum doputado 
pela Ballia se adiantára a pedir a palavra. 

Sllnhoros, o nobre general Andréa deixa a 
o.dministrnçào da Bahia com o mesmo nome, com 
a me~!_lla faro~ com que para a ili foi. Eu já tive 
occa1nRo de d1zer nesta casa que a província da 
Bahia era aquella onde o pt"Ogramma da conci
liação e da concordia se tinha verificado do modo 
n~ats salientr, por causa do seu primeiro admi
mstrador. O nobre deputRdo por Minas, ex
ministro dos negocias estrangeiros, observou-me 
então q11C elle estava persuadido que o general 
Andréa não fazia parta da opposiçào ao 2 de 
Fevereiro e gabinete s~guinte, porque, se tal 
fôra, elle nobre deputado teria feito com que o 
general não continuasse na administração da 
Bahia. Sinto não estar na casa o nobre deputado 
pois que lhe queria dirigir a seguinte inoocent~ 
pergunta:-se o nobre general não era máo admi
nistrador, se igualmente não partilhava as idéas 
d_!l oppostçào, por q~e razão. o nobre ex-ministro, 
tao mfiuente como e na d1recçiio dos pnblicos 
negocias, o tirou de sua proviueia de Minas ? 
Se era bom administrador, se não pertenci~ á 
opposiçào. devia servir para Minas. (Apoiados e 
.-uadas.) 

O Sa. Du.s DE ÜABVALHO:-Não estava então 
no minlsterio. 

TOKO n 

O Sa. JoNQUEIRA.:-P,is na província de Minas 
se movt~riiio pre~ldontes sem que o nobre deputado 
soubesse f Ntio so havia de nomear para Minas 
um presidente sem o concurso do nobre deputado, 
sem que olle fosse ouvido ••. 

ALGUNS Sas. DEPUTADOS dirigem apartes ao 
orador. 

O Sa. JoNQUEIRA:-:ll:u pe~:o aos nobrPs depu
tados que não me dirijão apartes em voz baixa, 
bllcm alto. (Risadas.) 

Dizia eu pois que não servia o nobre general 
paro. Mina~, servia para a Blhia ; e porque 1 
Porque a Bahia, tC'Irno a dizer, é esstJncíalmente 
conciliadora, e já de ha muito tinha hasteado o 
cstandat·te, que agora alguns pretendem hastear, 
da concilação e da concordia. 

Tambem desejaria razer uma pergunta ao nobre 
depuL•\do por ::;anta Oatharina. ex-ministro dos 
negocias da gaerra. Recordo-me de um discurso que 
o nobre deputado recitou nesta casa onde havia um 
trecho que era relativo no juizo que elle formava do 
nobre general ; o eu qulzera perguntar-lhe se este 
juizo mudou, ou 11e era o mesmo qu:'lndo estRva na 
administraçito. E11tou rereuadido que não mudou, e 
então porque motivo auppóz a ptovineia da Bahia 
nesse csta·1o excopclonlll que o nobre deputado 
disse quo era quando convinha a administração 
do general André., f Para o pacifica Bahia, meu :~ 
s~nhores, para a tran')Uilla, p!lra a soffredora 
Bahia é que de póJe mandar quem quizP.r, pnque 
é essencialmente ob11diente l 

Ea creio, Sr. preaitlente, que as circumst>lncias 
sempre variadas a rupt!lto da minha província, 
ou por outra, porque os deputados da Bahia não 
têm bastante força, nem i nfiuencill, porque estão 
desunidos .•. (nao opoiados) é uma verdade ; ou 
porque não trat&o tão pertinazmente como tantos 
outros p11ra que o governo mande presidentes 
conforme os desejos das deputações; ou porque 
não têm os mesmos merecimentos dos outros Srs. 
deputadoo. 
s~nhores, eu sou daquelles que mais habili

tados estão par.t dizer algumas palavras sobre 
este objecto, porqne fui o unico que, quant.!o o· 
general A.ndréa o~tava em toda a !orça de su~ 
vida administrativo, levantei aqui minha fraca 
voz que não teve écbo, que não teve um apoiado 
de ninguem (apoiados e risadas), nem mesmo dos 
nobres deputados por Minas (risadas), que erão 
os mais habilitados para me darem esses apoiados. 
(Hilaridade.) 

O nobre deputado pela província de Minas, que 
está á minha e11qnarda, sabe perfdtamente que 
eu nqui trouxe urna representação da camara mu
nicipal de Maragogipe, que o general Andréa 
mandou dissolver. depois de empossada, acto 
que elle n'io podia praticar, contra esse acto 
representou a camara, mas o nobre deputado tã.J 
amante das liberdad~s municipaes, o nobre de
putado, fazenlio parte da commissão de consti· 
tuição, não me quiz dar um parecer favoravel. 
Niio tinha eu as suas boas graças, sul'pliquei, ma~ 
o parecer foi sempre contrario. 

O Sa. NUNES MA.CIL\DO:-Foi vencido na er,m
missão. 

O Sa. JONQOEIRA:-Quería cousa peior, se bem 
me lembra 1 De modo quo os munieipeos d.e Milra
gogipe tiverão necessidade de fazer nova eleiçã,,, 
e nesta vencerão completamente, s&blrão eleitos 
todos os vereadores que fori\o eleitos á primeira 
vez, & desta forma tornou · se desnecesse.rio o 
parecer d,, commissão de constituição, tornou-se 
desnecessaria a discussão a este respeito. 

M·1s, senhores, como dizia, fui eu quém levantei 
a minha fraca voz na força da ori4a da adminis
tração do general Andréa, no estado pletorico, 
C<•mo dizem os Sn medicas, quando princi
piava a aua admlnlatraçio coaa toda a força de 

49 
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saude .•• talvez por isso morresse, porque a saude 
era de mais. 

UM SR. DEPUTADO:-Abafou. 
O SR. JoNQUEIRA: -No emtant~ rninb~s vozes 

não f.>rão ouvidas, não achárao apo10 nes~a 
tribuna. Não desanimei; dirigi-.mtl. aos Sr~. mi
nistros, representei-lhes qlfe hav1a 2nccnv~mentes 
pelos quaes o nobre general .!!ao pod1a hem 
administrar a Bahia; mas respondulo-rne SS. EE:t.: 
-E' o senhor só.-E na verdade, nenhum de 
meus colle!:as se juntava á mim. 

Ulll SR. DEPOTJI.DO:-Niio tinha razão. 
O SR. JoNQUEJIU.:-Não tinha razão porque el!e 

estava muito vivo nessa oecasiiio, mas agora Já 
eu tenho razão. (Risadas)... Para bem dizer, 
agora é que não devia eu to~ar !!arte nesta 
discussão ; mas tae~ eousas se d1sserao que não 
tive remedio senão entrar nella. 

Mas senhora~, não nos illudamos ; o nobre 
genera\ Andréa com a fama que tem Adquirido seu 
nome, serve mais partl quando se quer fazer aetos 
de certa ordem, para quando se _quer obrar nas 
províncias de certa maneira, e nao se quer tomar 
a responsabilidade ; então acha-se no nobre ~~nernl 
o homem que vai tomar sobre si a respor.sab1hdade 
desses actos, que vai earrAp;ar coJ:!! tod? o peso 
delles. Como não é facil achar-se hoJe deRses 
homens, é encarregado o general Andréa sempre 
para certas commisF~ões. Isto é uma verdade; 
cumpre porém observar que não digo isto ~m 
relação a ninguem ; não trato de censurar, dy~o 
sómente as verdades nuas e cruas ; e senao, 
folheem os senhores ~o historia do Brazil de certo 
tempo a esta parte, e digiio em que circumstan
eias se lançou mão do gt!neral Andréa. 

E eu lamento, senhores, que se considera.ss~ a 
Bahia nas circumstnncias das outras provmc1as 
em rebelliiio para onde tem sido mandado_ o ge
neral Andréa· ella não estava em taes ctrcum
stancias. A B~hia o que desejava era um adminis
trador que cuidasse nos seus melhoramentos 
mnteriaes; a província estava cansada de theorias , 
desejava um administrador que cul?ass E>, como 
digo, de seus melhoramentos ~at~naes, e. por 
isso foi um desapontamento que tlverao os bahiBI)OS 
com a administração do nobre general Andrea ; 
não o virão corresponder ás idéas que furmavão 
delle ; Olspcravão que o nobre general fosse fazer 
algumas obras, que das muitas que cabião nas 
forças da província. . . Mas n&da ~irão 9ue rall.· 
lisasse as suas esperanças I ... Eu 1st~ d1z1a aos 
Srs. ministtos:-Scnhores, o homHn nao faz nada. 
-Lêa o seu relatorio, respondiiio-rne elles. Na 
verdade os relatorios f11zião persuadir que aqui !lo 
era um mar de rosas, que tudo ia perfeitamente 
bem ; mas não era assim ; e eu queria obras e 
não relatorios. 

Ora, notem ainda os nobres deputados que nin
guem recebeu um voto de confiança da assembléa 
provincial maior que o general Andréa; e!le teve 
autorisação para fazer tudo quanto quizesse ; mas 
o que fez ? Mandava fazer orçamentos, levantar 
plantas, dava trabalho aos officiaes até ás 5 horas 
da tarde; mas obra •.• nenhuma. 

Sem duvida o nobre general tinba idéas gigan
tescas ; lembrou-se de abrir um canal, cuja des
peza andaria por quatro mil contos, de fazer o canal 
da Jequitaia, etc. ; era obra de muitos centos de 
contos, quando nos cofres da provi .. cia apenas 
existião 100 ou 120 contos, que se podião empregar 
em obras não tão ,.::igantescas, mas de muita 
utilidade á província. Eu lembrü algumas que se 
podião fazer com 5 ou 6 contos ; respondia-me 
sempre:- ha de se fazer tudo:- entretanto nllda 
se fazia. Não tocarei em outras cousas. Ouvi 
dizer, por exemplo • que ·um pobre sentinella, 
gusrda nacional de fõra da cidade, homem matuto, 
que lá chamão- tabaréo,- estando um dia de 

serviço no theatro póz a cabeça para dentro para 
assim espiar um pouco: c resultado de sna curio
sidade foi ser cast1gado rigorosamente com pan
cadas. Ora, supponho que não era necessario um 
castigo tão rigoroso para punir o acto que pra. 
ticou. 

Tambem julgo que niio se póde de!!culpar o facto 
da chicotada. Eu não digo que um filho não tenha 
direito de vingar seu pai, mas o quA digo é que 
essf\ desaffronta não foi ilopell ida P<llo r:nomento, 
foi acto pr!.'m~ditado e a occasião foi p<lssimamente 
escolhida. Ao menos, em attenção ao dia, devia 
o Sr. major Andréa guardar a sua desaffronta 
pra outra occasiiio. Eu estou persuadido que se 
se solemnisasse o anniversario natalício do impe
rador, o dia 2 de Dezembro, dia que nós tanto 
respeitamos, o major Andréa niio fari11. o que fez: 
màs como era dia da gloria da Bahia, como era 
dia do triumpho das armas bahianas, como era 
dia que parece nilo ter sido comprehenJido pelos 
Srs. Andréas, houve o desaçato que sabemos. 
Quanto ao facto do desarmamento do batalhão de 
S. Pedro Velho, tambem o gen~ral Andréa con
correu para as cousas chegarem a esse extremo. 

Sr. presidente , a administração do general 
Andréa de modo nenhum correspondeu á especta
tiva do governo ; a Bahia não recebeu vantagem 
della. Disse-se que elle fez entrar os empregados 
publicos na orbita de seus devere~, que os fez 
trabalhar mais. Sem duvida o nobre general fazia 
tr11balhar os empregados algumas vezes até ás 5 
horas ; mas o resultado era o mesmo ou peior, 
porque cansava os officiaes em extrahir cópias 
sobre cópias. Era o seu governo, por assim dizer, 
o governo d11 papellada: eu não julgo que se 
adquire o titulo de bom administrador mandando 
escrever muito, mandando tirar muitas cõ;>ias, 
ter muitas correspondencias. A administração do 
Sr. Andréa na Bahia foi 11m anachrl)nismo com
pleto. Agora est:l nomeado successor ao Sr. 
ganeral Andréa: isto se acha feito, e em todo o 
tempo cabem as seguintes reflexõn11: -que para 
presid~ute da B •h ia deve ir h•·n; m que não se 
occupe sú a despachar requerimentos e papeis 
dentro do palacio, porqae com isto não se con
segue o fim que o3 bahianos desejiio. - A"admi
nistração entre nós parece que nii.o é sciencia; 
todo o mundo parece que serve para administrar; 
h a a pP.rsuasão de que b:1sta ter o expediente em 
dia. Mas, senhores, para dar despachos de tarifa 
têm os ministros de estado os seus officiaes 
maiores, e os preside ates IJS seus secreta rios ; o 
administrador tem mais alta migsão ; deve visar 
a prosperidade da província, estudai-a perfeita · 
mente, ver quaes são os meios mais adequados 
para obter resultaclos vantajosos. Geralmente 
fallando, não temos visto n& Bahia desses admi
nistradores ; vP-rdade é 1ue nem sempre houve 
dinheiro para obras publicas; mas ao Sr. general 
Andréa não lhe ftlltárão tanto os meios. Durante 
a tiU>l <~dministração podião-se fazer algumas obras 
já projectadas e orçadas; havia engenheiros de 
sobra, entre elles um polaco que só pedia lhe 
déssem trabalho; ma:~ todo o tempo se consumia 
em correspondencias, em pspellada : resultado, 
nenhum. 

Sr. preRidente, sem duvida esta discussão é 
desagradavel ; eu mesmo estou incommodado, e 
não sei se iacommodei aos meus nobres collegas. 
(Não apoiados.) 

A sorte do requerimento me é indifferente. 
O Sr. Gon.ça.\..,.e!9 1.\ola.rtlns:- Sr. presi

dente, levanto-me, não para tomar parte na dis
cussão ácerca da boa ou má administração do 
nobre general Andréa na Bahia; meu juizo em 
nada aproveitaria, pois que sua demissil.o e hoje 
facto consummado; e os meus elogios, attenta 
minha posição, lhe fuião provavelmente mais 
mal do que bem. E' porém meu fim dizer alguma 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:35 - Página 9 de 15 

SESSÃO EM 1 DE· AGOSTO DE 184+) 387 
c~usa em resposta ao nobre deputado por Ser
gtpe, na parte em que affirmâra que o presidente 
da Bahia trabira a politica do gabinete de 2 de 
Fevereiro que o nomeou .••. 

UM Sa. DEPUTADO:- Não l. capaz disto. 
O Sn. Go:sÇALVKS MARTIN:>: - .... quando me 

es~olheu para ~nteri~amente servir de chefe .de po· 
llcta, para o fim umco de organisar um processo 
pelo assassinato de um juiz municipal. Pareceu 
que o nobre não referio este facto com o fim tanto 
do censurar o nobre presidente como de moles
tar-me. Disse o nobre deputado que o Sr. desem
bargador Tosta, meu especial amigo, nomeado pelo 
nobre general para esta interinitiade, se portâra 
com dignidade quando rejeitou a co((lmissão, di
zendo que não serviria com o gabinete de 2 de 
Fevereiro senão empregos popul:lres ou vitalícios ; 
? que, não sendo igualmente praticado por mim, 
e a consequencia necessaria t er eu faltado á digni
dade quando ex .. rci interinamente o cargo de 
choefe de policia. A maneira por que se exprimia 
o Sr. deputado por Sergipe I)ão deixou duvidas 
ácerca de suas intenções ; porque accresceutou 
que eu aceitei a commissão por-gostar de prestar 
serviços, e Já foi fazer todos esses arranjos .•• 
etc., etc., ele. 

Sr. presidente, cumpre-me defender, em pri
meiro lugar, o meu nobre amigo o Sr. dcsemb,lr· 
gador Tosta, o qu:1l, se tivesse praticado o que 
o nobre deputado affirmou, teria fal'tado á sua 
dignidade, pois que falta a esta quem infringe a 
lei. Meu nobre amigo é rtospeitador das leis, e 
fiel executor de seus deveres ; tendo commigo 
tomado parte na factura da lei das reformas do 
cod!go, elle não ignorava que ahi se impõe a 
obngação aos magistrados de aceitar a indicada 
commi.isão. Se pois, por frívolos prete1tos como 
os indicados, o Sr. desembarg:1dcr Tosta se tivesse 
escu~ado, elle teria neste caso faltado a seu dever, 
e tambl'm t:. sua dignídade. (Apoiados.) O meu 
nobre an1igo, porém, as~tm não praticou; achando
se com sua família !óra da cidade em uso de 
banhos e com incommodos de saude, consultado 
verbalmente pelo nobre general ácerca da com· 
missão que lhe destinava, pedio e alcançou a sua 
esc~s~ pelos mo~ivos que teaho exposto. Minha 
postçao porém nao era a mesma, nem o presidente 
da Bahia guardou commigo estll consideração, de 
consultar-me préviamente; se o fizesse, era natural 
que me esforçasse para alcançar igualmente minha 
escusa. Ou porque o· nobre general isto compre
hendesse, ou por qualquer outro motivo, officiou· 
me logo, communicando-me a nomeação. O que 
me competia fa2:er neste caso, estando eu além 
disto collocado oa posição de ter pugnado nesta 
camara pela obrigação dos magistrados na aceitação 
d~ semelhantes commissões? A.ccrescia, pl\ra que 
nao pudesse dar escusa honrosa, que a commissào 
e~a odiosa e poueo cubiçada ; tratava-se de orga
msar um processo crrme que envolTbria muitos 
complicas do assassínio de um magistrado I Com 
~etrimento dos meus negocioa partic11lares, com 
mcommodos inseparaveis destas viagens no inte
rior do paiz, onde tudo falta, seg11i para essa 
commissão, devendo na volta embarcar logo para 
esta córte sem que pudesse estar algum tempo 
com nainha família. 

Não fui fazer « esses arranjo!l » que o nobre 
deputado suspeitou, e o resultado confirma o que 
avanço. O fim da commissão era a organisação 
d~ . um proce_s_so crime ; vinte e tantas pessoas, 
d_1z~a-~e, havtao tomado parte no crime ; pronun
ctel ymte ~ tres 1 L<>go, não " bouverão arranjos ~. 
que J'.!lgo serem naturalmente « eleitoraes », etc., 
etc., etc. ; porque de outros o nobre deputado 
sem duvida não fallaria. Deste resultado nenhuma 
9.u_eixa hou_ve da parte dos parente ou amigos do 
JUIZ assassmado, o que prova que cumpri tudo 
quanlo o dever me aconselhava em caso tão 

melindroso. Nem mesmo se póde dizer que me 
apres~ei a vingar a morte de um amigo, ou co
rellgionario, porque o assassinado não o era 
certamente. 

O SR. N. MA.CIU.DO:-E' inditferente. 
O SR. GoNÇALVES MARTIXS: -Se eu, Sr. presi

dente, tivesse em vista, neste meu procedimento, 
os arranjos a que alludio o nobre deputado por 
Sergipe, sem duvida teria encontrado melhor 
opportunidade na confiançll que depositou em mim 
o nobre general, encarregando-me de objectos 
importantes e insinuando-me que fosse a diversos 
lugares da província, nos quaes seria indispen
savel que me demorasse muitlls ülezes. O nobre 
ex-ministro que me escuta está. bem ao facto 
destas particularidades. Mas eu prevenido já, e 
tendo razões valiosas para escusar-me, como entre 
outras a de ser deputado, e dever preparar-me 
para me apresentar nesta cõrte, consegui livrar· 
me dest<~ 011tra tarefa. Apenas conclui minha 
cummissào, regressei á capital da província, e 
instei vivamente pelo cumprimento da promessa 
do nobre presidente, de dispensar-me da conti
nuação das funcções de chefe de policia ; o que 
sa verificou. Senhores, entendi quando fui desem
penhar a commis:~ãu designada, que não só 
obed~cia a lei, cumprindo um dever geral, como 
tambem fazia um serviço especial á magistratura, 
não olando lugar a que ficasse impune um hor
roroso attentado contra um de seus membros. 
(Apoiados.) Tenho fallado bastante á.cerca do 
objecto que me obrigou a pedir a palavra. 
· Se nesta occasião conviesse interpôr eu o meu 
juizo á.cerca do merito da administração do nobre 
gdneral Andréa na provinda da Bahia. da qual 
trato11 o nobre deputado que acabou de "fallar, 
não seria sem duvida exagerado em um ou outro 
sentido. Contentar·me-hia em dizer que o nobre 
general tem optimas intenções, bastante illustração, 
e uma vontade firme. Em sua política nada acho 
de notavel para reprovar ; devendo porém affirmar 
que na cafia existem nobres deputados da maioria 
com mais obrigação de a defender. porque se 
entenderão com o presidente da :Bahia muito 
melhor e com maio~ intimidade do que se entendeu 
elle comsigo. Na execução, na applicação ou no 
exercício das attribuições presidenciaes, eu mar
charia um pouco dift:erentemente do nobre general, 
sem que todavia esteja habilitado 11 censurai-o em 
sua marcha . Fallando, v. g. das obns publicas 
da província, eu trataria mais de realizar algumas, 
do que de preparar os planos e orçamentos "de 
muitas. Todavia, o nobre general quiz ioformar-M 
miudamente das necsssidades proviuclaes, conhe
cer todas as obras que podião ser emprehendidas, 
mootu uma repartição qua as devesse dirigir e 
fiscalisar ; esperando posteriormente colher as 
vautagens de todas estas providencias. Este pro
cedimento seria muito bem pensado em um paiz 
onde as ·administrações pudessem contar com 
alguma duração ; porém durando os presidectes 
entre nós de um a dous annos, en trataria de 
aproveitar os primeiros momentos para r11alisar 
alguma cousa que me fizesse lembrado ã província 
que administrasse ; este procedimento seria sem 
duvida mais ligeiro do que o que teve o nobre 
gen6ral ; mas é o mais conforme com o nosso 
estado de cousas. Nada direi sobre o estado das 
desordens nos sertões és margens do Rio S. Fran
cisco, porque não é lugar proprio; mas, se uma 
discussão especial se suscitar a este respeito, 
direi quanto sei, e o direi com conhecimento de 
causa. 

Voto contra o requerimento. 
Dã-sa por discutido o requerimento, que é 

rejeitado. 
ORDEM DO DIA 

LeitW'a de projectos e indicações. 
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o sr. castro e Silva. (pela _ordem) pede 
ao Sr. presidente qU;e ponh~ em d1scussao co_m 
pref.,.rencia aos negocws particulares a rt<soluçao 
que isenta do direito de importação os cereaes na 
província dll Ceará. 

o sa. PRI!:SIDENTE diz que a resolução a que 
o nobre deputado se refere não está · dad" ~arll 
ordem do dia, e que a dará para segunda-fetra. 

o l!!Jr. Oliveira Lisboa :-Sr. pl'esiden_te, 
vou mandar á mesa u.n projecto de resoluçao, 
que tc,m por unico fim !;\ co'!_cessã<? d~ quat~o 
loterias para auxilio d'a edtficaçao da tgre)a J?atnz 
da cidade de Maceió, capital da província das 
Alagõas. E' vergonhoso qu~ na. capital ~e uma 
província ainda esteja_ se~vm_do da ~atr1z uma 
jJequena e mal constru1da tgreJa, ~i1e fo1 levantada 
para servir de c<~pella ao pnmetro engenho que 
se estabeleceu naquelle lugar. Esforços tê~1 sid~ 
feilos pelos seus habitantes para q.ue seJa ~!li 
edificado um templo que possa serv_tr de matnz_; 
porém é impossível que só por me1o de subscn· 
pções e de esmolas . sem auxilio dos cofres publi· 
cc.s se possa levar a effeito aquella obra, porque 
a p'roviucia é bastante nova~ são pouco ab~stados 
os seus habitantes. Ell" e das que mu1to mal 
aquinhoadas ficárão a respeito de rendas pr_ov~n· 
ciaes ; tanto assim, que a assemblêa prov1n~1al 
nem uma cadêa, nem UDI chafariZ ha pod1J0 
mandar construir na capital, sendo essas obras 
aliás ue ·primeira nP.ce.ssidade, as:lim como o são 
i"ualmente muitas pontes, estradas e caJêas em 
o~tro:!l municipias, que se não fc1zem por falta de 
meios. 

A quem po is devoráõ recorrer os habitantes 
das Al11gôas senão á assembléa geral, quando 
não para serem habilitados ::' mandare~ . fazH 
essas obras tod:ls de que prec1sa a prOVlDCla, ao 
menos pam que os auxilie na edificação da matriz 
de sua capital ? 

Ninguem poderá duvidar que seja vantajoso e 
de nossa estricta obrig"çiio sustentarmos o culto 
publicn., mantermos a eligiã0 do est<ldo; não 
podemos portanto, sem ~rande inj_ust_iça, negar os 
necessarios soccorros áquellas prov1nc1as que, como 
a das Alagõas, não têm a renda precisa pua 
isso. Espero pois que esta augusta camara se 
não negará a tomar em sua sabia consideração 
o projE>cto de resolução que tenho a honra de 
apresentar-lhe . 

E' julgado objecto de deliberação o seguinte 
projecto : 

«< A assembléa geral legislativa resolve: 
· · « Art. 1•. São concedidas á irmflndade . do 
Santíssimo Sacramento da cidade de Maceió, 
capital da província das AlagOas, para auxilio da 
edtficaçiio da Igreja matriz, cujos alicerces se 
achão assentados, quatro loterias, sendo uma 
por cada um anno, e regulada> pelo plano das 
que se extra.bem a favor da santa càsa !la mise· 
ricordia desta cõrte. · 

u Art. 2•. Ficao revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, lo de Agosto 
de 184.6.-Henrique Marques de Oliveira Lisboa.» 

Julgão-se m~~ois objecto de deliberação e vão a 
imprimir os teguintes projectos : 

« Sendo o hospital da caridade da província de 
Santa Catbarina. o 11nico estabelecimento pio e 
caridoso que dá asylo aos innocentes expostos, 
e onde se recolhem os enfermos pobres ; e achan· 
do-se o dito hospital em reconstrucção debaixo 
de novo plano, attenta a impropriedade e acanha
mento dos commod.os actuaes, que sõmente 
offtlrecem capacidade para pouco mais de vinte 
enfermos : e demandando as despezas da nova 
obra cerca de 60:000/lOOO, para o que não chegão 
os ll~cassos rendimentos daquelle pio estabeleci· 
mento, nem mesmo incluindo o auxilio da gene· 
rosa esmola de 11:000/lOOO, devida á munificencia 

e piedade de SS. MM. Imperiaes, quando hon
rárão com sua visita aquella província ; por 
.taos motivos torna-se digno aquellil hospital da 
caridosa protecção da assembléa geral, auxilian
do -o com loterias, a exemplo do que tem pratieauo 
em casos semelhantes, taes como o auxilio ao 
hospital de caridade da província de Goyaz e á 
casa de caridade de S. João d'El-Rei. 

<< Ig11al auxilio necessita a igreja matriz de São 
José da mencionada província, que no dia lo de 
Março do corrente anno inesperada e subitamente 
abateu em rui nas, ficando aq11ella população, 
uma das m::is importantes da província, sHn ter 
um só templo em que se possão vraticar os officios 
divinos e acto::; de reli~ião, tão necessa1·ios ã 
salvação da alma como proficuos á moralidade 
publica. 

« Proponho pois a saguiute resolução: 
« A assemblé:1 geral legislativa resolve: 
<< Art. lo. Ficào concedida~ quatro loterias de 

120:000/l para as reconstrucções do novo hospital 
de caridautl àa provir.cia de Santa Uatharina o 
da igreja matriz da. villa de S. J\lsé da mesma 
província, sendo deus terços do producto das 
loteritlS applicados ás obras do hospital, e um 
terço ás da igreja . 

« Art. 2•. A quota relativa ás obras do hospital 
será entregne á m.,sa. da irmandade do Senhor 
Jesus dos Pas:>os, sob cuja direcção se acha o 
dito hospital, e a quota relativa ás obras da 
igreja se porá á disposição do presidente da pro
vincia. 

« Art. 3•. O governo fiscalisará sobre o emprego 
do producto das loterias, afim de que sejão ap
plicados ans fins da presente concessão. 

<< Art. ·1•. Ficão revogadas as disposições em 
conturio. 

« Paço da camara dos deputados, 1• de Agosto 
de 1846.- O deputado, Jerony1r.o Erancisco 
Coelho . » 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Artigo unico. Os conselheiros membros do 

tribunal supremo de j ustlça perceberáõ I) ordenado 
de 4:800~000. 

o Revogadas, ~te. 
<< Paço da camara dos deputados, 31 de Julho de 

1818.-Moura Magalhães. » 
«A assembléa geral legislativa decreta: 
« A aposentadoria dos empregados das camaras 

dos senadores e deputados compete a. cada uma 
das respectivas camaras.-Junquei,·a. » 

P.&G.UtENT(I A WGUEL TAVARES 

Continúa discussão da resolução mandando 
fazer o pagamento devido a Miguel Tavares, 
com o req,uerimento de adiamento do Sr. Wan
derley. 

o Sr. Mou.ra. M~g~1ll.ães :- E' este um 
negocio que veio á camaras com se.ntença do poder 
judiciario, passada em julgado, esgotados todos 
os recursos que liS leis :t.dmittem em casos taes, 
e por ultimo a fazenda publica foi condemnada 
a pagar ao individuo de que trata a resolução 
a quantia respectivfl : tudo isto consta do rela
torio que precede o projecto, cujos documentos 
estão na casa. para os Srs. deputados se intei· 
rarem da verdade quando por ventura ponhão em 
duvida aquillo que di:.: a commissão. Isto posto, 
que interesse ha em ir este negocio ao governo ? 
O que vai o governo informar 't Que esclareci· 
mantos pôde o governo dar que adiantem a 
discnssão? O governo dirá que o individuo de 
que se trata accionou a fazenda publica, que 
ella foi condemnada pelos tr1banaes do paiz, e 
que recorreu-se á C'lmara dos deputados para 
consignarem-se os fundos. Segundo os meua 
princípios, bem conhecidos, a camara não põde 
rejeitar isto; entretanto cada um vote como 
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entender; mas não vejo necessidade do adiamento, I 
e por conseL1uencia voto contra elle. 

Dando-se por discutido o requerimento, é re
jeitado . 

A resolução é sdm debate appr<>vaJa. 

DIVERSAS LOTERIA.$ 

Entra em discuss(lo o art. 1• da resolução n. 129, 
concedendo loterias á fabrica de sabão de Manoel 
José Valladares. 

O Sr. l\1oura 1\laga.lnãesc- Sr. presi
dente, VOU fliZ<lr algumas refitlXÕeS contra o. ars •. 
1• deste projecto, pelo qual a illustre commtssno 
do fazenda de 18!3 conced6u ao Sr. Manoel José 
Valladares o direito de poder ex:trahir seis lote
ri!!.!> no valor de 120 contos de réis cada uma 
para auxiliar a ~ua fabrica de sab!io na ponta 
ào Cajú. Elle pedia pouco ; _pedto apenas 20 
loterias, como se vê do relatono d~ nobre com
missão mas ella conctldeu sómente s <>ts. 

Eu ~iio sei, Sr. presidente, onde vamos parar 
com estas concessões de loterias a todos e por 
tudo. ExisLem, segundo um apanhamento _das 
diversas leis que se achão nas nossas collecco.;s, 
cento e quarenta e ~au tas loterias Pl!-ra ext.rahir. 
O Brazil talvez seJa, pelo lado Jinaoceuo, o 
unico paiz do mun~o civili~ado q!-le aprese~te a 
enorme renda de 2vO:OOOS provem~nt~s de JO~os · 
publicas, o q11e. denota um enormtsstmo capttal 
emprega to em J <)~O, e, n_o meu eot&nder, em 
grande desvantagem publ~ca. ~em se . ac~edtte 
qu~ est:1s loterias couced1t.las tao multlphca·la
mente não possão trazer alguns males, e m~les 
gravas, á população. ~e. por veu~ura se_ pe,itsse 
uma loteria para aux1har uma mdustna nova, 
um iuvP.nto extraordinario, a introducçào de uma 
industria não conhecida no paiz, eu entenderia 
que algum favor se devia conceder ; ma~ seis 
! .. terias para o auxilio do fabrico do sabao, ~e 
uma industria já tão conhecida em t~do ? tern
torio do Braz i!, é co usa extra_ordmana I E~ 
todas as provlncias . existem fabrt~as de sabao 
mais ou men<>s perfettas ; como p~1s co~ceder-se 
um auxilio desta ordem? Eu nao duv1do que 
o e~tabelecimento deste indivi:tuo seja mon· 
tado em grande escala , que elle teuha sof
!rido mesmo; ouvi diz~r que elle soffreu grandE>s 
perda:!, o por isto pede este auxilio ao corpo 
legislativo ; mas se soffreu grandes perdas quetxe· 
se da sul\ sorte, do contrario qualquer outro 
especulador que fizer uma especulação inft1liZ, 
um negociante, por exemplo, que mandou o_ seu 
navio á India, á Inglaterra, e que tiver a ulfe
Jicldade de o per1er, terá tambem direito de _vir 
pedir ao corpo legislativo um auxilio, lotertas, 
para poder continuar no ~ira do seu commercio. 
::ie auxiliarm<>s a industna do sabão, devemos 
auxiliar todas as mais industrias, a industria 
do alfaiate, do sapateiro, etc. Eu ando um pouco 
atordoado com tantas lotdrias, e-xclusivos e em
prestimos que se pedem a~ corpo legislativo ; 
breve temos um emprestimo extra~rdiu11rio p~ra 
se ensinar a fazer calomelanos, actdo sulphunco 
e outros muitos productos chimlcos, etc.: on~e 
vamos parar com i_sto, senhores 'l O ~oder leg_ts
lativo tem em mutto boa fé concedtdo lotertas 
a em prezas, e o resultado de !las _'l Todas .ou 
quasi todas mallogradas. Concederno-se lotenas 
á fabrica de paptll de Gaillard, e naJa de novo. 
Em 1839 ou 1840 outro emprezario prometteu 
apresentar uma fabrica ~e ~ecidos de. algodão, 
estabelecida no Cattete ; vterao os pa9e1s á com
missão, farão examinados ; ouvia-se o governo, 
tudo estava bem preparado, concederão-se loterias, 
não sei se se extrahirão, mas o que sei é que 
a tal fabrica não foi para diante. Como havemos 
de continuar a conceder tantas loterias se as 
que existem não sei quando se poderáõ extrahir. 

quando já se disputa sobre prcfereocia, como 
vejo da dbcussão do senado? Foi remettido o 
projecto que dá preferencia ás loterias concedidas 
ao monte-pio dos servidoras cto estado, o que 
acho justo ; ·mas a misericordia tawbem a deve 
ter, e até sa disse que a fabrica üe vidros t inlla 
o mr,smo direito garantido na lni. A' vista disto, 
e niio sendo prtlciso adiantar outras razões, voto 
contra este projt>cto. 

o Sr. Nunes i.\1achaúo:- Não me ator
dôo, como o nobre deputad • pela Bahia, com os 
peJ idos nem com as conce:.sões de loteria.-. 
Dt>sde muito tempo estou acostumado a ouvir 
clamores contra ellas, e entretanto ainda não vi 
realisado nenhum desses males com que temos 
sido amea•;ados . Di vers•JS argumentos têm · se 
apresentado contt·a isto; tem-se dito que é um 
jogo immoral, prejudicial e ruinoso. Eu ainda 
não me pude capacitar da concludeucia destas 
accusaçõus, pois antes ent~ndo que se é um jogo, 
é um jogo permittido qu~ tem feito cessar os 
jog.Js prohibidos e de azar, que têm arruinado 
tanta gente, j ogo~ em que se commettem as 
maiores fraudes. Njo co nsidero as loterias, por
tanto, pela maneira por que os nobres deputados 
as têm consider <l dv, e sou leva.clo a ii!to pelo 
que observo. E' preciso que os nobres deputados 
desção aos faclos, que os examinem. Algumas 
veze:~. é verdade, as vistas do legislador têm 
sido illudidas, mas na maioria dos casos tem -se 
colhido v.mtagens destas concessões, como se 
póda facilmente conhecer c•;m um pouco de exsme. 
Por exemplo, em Andarahy, terras que não tinhão 
v:>lor algum, ou se o tiullão, era muito rid:culo. 
niio só augment~ rão de valor, como qu~ de desertas 
estão chelfiS de população, muito beaeficiadas, 
e com ricos edificios que não se construirião St> 

por ventura não se tivessem concedido loterias 
para c~rtos estabelecimentos que alli se farão 
plantar ; e assim como este exemplo, ha outros 
muitos. Fallou-se bastante a respeito da con
cesaão de loterias para as fabrica~ de papel ; 
disse-so que era uma burla, que nada se conse
guiria; mas ahi está o facto desment :ndo todas 
essas sinistras previsões, porque as pessoas em 
faver de qaem se concederão loterias comprátão 
terras que não erào estimadas, e e:~tào com sua:1 
fabricas montadas, possuindo bon:~ trabalhad<>ro!B 
e ricas maehinas. Portanto digo ao nobre depu· 
trtdo que não me atordôo, ccmo elle se atordoou, 
com a concessão de loterias. 

O nobre deputado apresentou aqui a impor
tancia das loterias concedidas como um argumento 
cUlltra a concessão de novas. Eu não sei real
mente se as loterias até hoje coacedldas importão 
300, -100 ou 1,000 contos de réis; mas ainda sendo 
assim, não sei que especle de argumento pôde 
isso offerecer p :~ ra o nobre deputado lallar contra 
as loterias. Se é pelo dinhetro, esse flca Sllmpre 
no paiz, e não vai desfalcar a especie de industria 
alguma, quando o facto da venda das loterias 
prova com effeito quo a população póde com ellas, 
pois do contrario, se as concedidas até hoje niio 
estive; sem em relação com as forças da população. 
ellas cuRtarião a extrahir ·se, porqu~S sem dinheiro 
ninguem compraria bilhetes ; mas veje pelo con
trario g•·ande numero de loterias concedidas, e 
todas ellas se extrahirem, e com mui til rapidez 
e promptidão. 

Por consequencia, não nutrindo eu OR receios 
que nutre o nobre deputado a respeito deste 
negocio, e entendendo que é um meio mais doca 
de se concederem estas animações, voto por 
ellas. 

o Sr. Jun.quelra: -Sr. presidente, este 
artigo contém duas idéas, a primeira é a idéa 
de loteria e a segunda é de loteria a favor de 
fabrica de sabiio · terei de fallar combinando estas 
duas idéas. 86. 'recorrermos á nossa legislaçio 
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em que se tem concedido loterias, apresent!lmos 
um espectaculo ridiculo ; todo o homem que 
estiver um poucc1 dPsapaixonado e re!lectir sobre 
estes act<'s nossos, r.ão póde deíxar de conceber 
este ridicul-o. O fabrico do sabão é muito co
nhecido no paiz ha muito tempo: não digo que 
não convenha favorecer essas fabricas, e neste 
sentido tenho fallado constantemente ; mas o 
meio dA protecção & a pauta da alfandega, 
elevando os direitos sobre iguaes producções do 
estrangeiro. Deste o1odo vau10s proteger nm só 
homem ; se acaso se quer c<Jnceder lot~rias a 
este, P.U mando emP.nda á mesa.para que se dêm 
loti\rias a toJos os. que têm f•~bricu. de sabão. 
Eu quero que o direito de todos seja protegido 
por meio da pauta da alfandega. Este ridiculo 

· tem cbega•.lo a um ponto qUd eu contartli uma 
hístoria, que é a seguiute: houve a oawia eatre 
nós de subscripções, e ainda coutinúa, apezar 
de que não é naque\la grande escala que era 
anteriormente : houve um homem que andava 
com uma subscrip~ãu para comprar uma casa, 
e dirigindo-se a outro, respondendo-lhe este:
assignarei a vossa subscripção, como estou para 
comprar um trapiche, peço-lhe que .~ssigne esta. 
-E' justamente o que hoje acuntece a respeito 
das lot~rias. Eu não quero entrar na mornlidl!.de 
das loterias, porque em geral devem ser re
pellidns, e só em casos muito especíaes poderáõ 
ser toleradas . Sou em geral contra loterias, e 
muito mais cllntra as que não têm por fim senão 
el\ritJuecer um homem. Tanto é isto verdade, 
que 'têm havido familias de avô a netos que 
têm vivido de loterias, mais de tres gerações; 
r€firo-me á fabrica de papel que desde o 
templ) de D. João VI r ecebeu este favor ; 
atravessou toda a época d'\ independencia até 
hoje; esta fabrica a que se refere o nobre 
deputado pelo Maranhão está na mão do um 
Galhard. Perguntai pelv papel feito por esta 
fabrica, creio que uão tem o fllito. 

O nobre deputado com toda a sqa eloquencia 
e bondade não pl'!de detender esta idéa ; o nobre 
deputado não combinou as duas idéas ; disse em 
g(lr::il que o povo do Rio de Janeiro está sempre 
prompto a ga!!tar o seu dinheiro em loterias. 
Eu creio qu;; se o nobre deputad<l rellectisse, 
veria a injustiça que ha em enriqutlCAr um 
llomem que te1o fabrica de sabão, e não a 
outros que estão eo1 iguaes circumstancias. Ora, 
bem >ê que obterá loterias qllem tiver patronato, 
e quem não o tiver ficarâ em desigualdade ; istl) 
nos desacreditaria. Um nobre doputado disse que 
já ba questão de pref.mmcia no senado a res· 
peito de loterias, e como quoremos levt\r isto a 
u1n extremo que ha de trazer odiosidades 'l Eu 
entendo gue muita honra fazemos a este proje.:to, 
se deixarmos ir dormir um somno eterno. 

O Sr. Rodrigues dos Stt.n.tos:- Re
fiectindo sobre o grande numero de projectos 
que versão sobre interesses particulares quo 
occupão a ordem do dia de l.roje. eu lembrAi-me 
de uma providencia qlle tinha sido proposta no 
anno pas:;ado pelo nobre deputado pela Bahia 
que acaba de sentar-se, na iJilal indicava que 
toda~ as leis que versassem sobre interesses 
particulares fossem, em sua adopção, votadas 
por escrutínio secreto. Nessa occasiào demonstrou
se, em minha opinião, de uma maneira incon
testavel. que semelhante providencia era de 
absoluta necessidade, e que continha em si uma 
mui forte garantia a favor do thesouro publico. 
Esta proposição, que foi detalbado.mente justi· 
ficada nessa occasião, merecGu o assenso da 
mesa. porguanto, tendo·lbe sido remettida a 
indicação, veio um p11recer sobre ella, que, em 
geral, se achava de accúrdo com as vistas do 
nobre autor da indicação : portanto estou au· 
torisado a pensar que as idéas da indicação têm 
o asseliso geral da camara. Nestas circumstan-

ci·lS. vendo eu que continuão os males que 
essa medida tendia a evitar, que hoje eiles se 
nos aprP.sentão com uma attitude temível, quando 
t~mos de re>olver sobre uma infinidade de in· 
t eresse3 particulare;; que se achiio contemplados 
na ordem do dia ue hoje, e outro~ rnuito~ que 
virão tomar o seu lugar em outros dias, nestas 
circumstancias, digo, parece que não pôde naver 
occa;;F\o mais azada para tomar-se uma resolução 
sobre a moção a quo me rafiro, que jà está 
apparelhada com o parecer da mesa. Eu já tive 
occasião de chamar a nttenção de V . Ex. S<lbre 
a n•!C>!ssídade de dar .se para ordem do dia este 
parecer da m.os!\ ; mil.s V. E» .. , naturalmente 
distrahido p~r outros objoctos que tGm julgado 
de maior inlere;;se, tem demorado o def.orimento 
do meu requc,rimeuto; hoje pois sou fon;;aJo a 
empregar um meio mais cfficaz para trazer á 
disclls -;iio este parecer, e est.e meio se acha 
definido no req 11eri1ne•lto que tanho a honra de 
mandu à mesa . E' sabid•J que o~ pareceres das 
commissões podem s ~r discatídos, independente 
de sert>m dados p•u-a ordem d,> dia, e portanto 
este parecer a que me refiro pôde ser hoje dis
cutido, com a m~dida que elle contám, a qual, 
sendo approvada, como e8pero, tem de reger sobre 
todos os objectos que estã<> na ordem do dia de 
hoj,., e para o !uturo a respeito de todos os 
projectos de lui que versarem sobre interesse 
particular. O projecto que nos occupa, neste 
momento, é evidentemente de interesse particular ; 
portanto, parecia -me muito prudente que antes 
de tudo decídissemos sobra o rnodo de ser votado, 
tomando desde jl\ em consid~ração o parecer 
que sobre o modo da votação de taes pro· 
jectos foi dado o anno passado pela mesa. E' 
escusa'1lo mencionar a utilidade que resulta da 
approvação deste parecer ; 1:nas julgo conve
niente recordar esta utilidade para demonstrar 
a neces,;idade que ba de quanto antes tratar-se 
delle, porque, se é util que se votem as 
leis que contém interesses inc:lividuaes por es· 
crutinio Recreto, estando na ordem do dia muitos 
objectos patticulares, é inconveniente voltarmo:~ 
sobre elles sem termos primeiramente adaptado 
aquelle parecer. Por isto, 5r. presidente, eu 
requeiro que não Stl vote sobte o projecto que 
nos occupa ac~ualmente, ou Por outra, que se 
adie este projecto até :;;e rel\olVt;r sobre este 
parecer d•& mesa; porquanto, as re~ras que o.d•>
ptarlllos em virtude da votação destd parecer 
develll mu!to orientar-nos e dirigir·nos sobre o 
modo de votar os projectos q"Qe estão na ordem 
do dia, e sobre todos os outros que para o futuro 
sejii.o aprtlsentlldOII. ·rendo mandado á mesa o 
meu requerimento, peço a V. Ex:. que o mande 
ler, e esperarei pela discussão que houver de 
suscitar para r~~otilicar minha Opinião , respeito. 

E' lido. apoiado e entra em dis~ussão o seguinte 
requerimento: 

« Que se adie este prl)jecto até resolver-se sobre 
o parecer da mesa ácerca da indicação do Sr. 
Junqueirà que estabelece um modo especial de 
votar-se os projectos que versão sobre interesses 
particulares, e requeiro a urgencia para a discussão 
desse parecer. -Rodrigues dos Santos.>> 

o Sr. Nunes Mao:nudo :- Parece-me que 
o objecto da emenda do nobre deputado não se 
pôde trazer á discussão em um só dia e no resto 
da sessão ; não é uma mo9ão para de tratar de 
~.hofre. Se por VP.ntura vier a mataria á discussão, 
acompanharei nella ao nobre deputado a ver se 
me posso convencer das vautdgens desse systema, 
que desde já declaro que não se casa com meus 
principias. Sr. presidente, eu Rosto da franqueza; 
os negocias particulares, uu são recommendados 
pela justiça, ou apenas aconselhados pelo patro· 
nato ; em qualquer de&tas circumstancias. eu 
entendo que o deputado brazileiro, com a índe-
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pendencia de que eu acredito são todos revestidos, 
deve apresentar·se na tribuna, e dar seu voto 
como entender. Se por ventura o escrutitlio se· 
ereto pudesse ser admittido, então eu dissera ao 
nobre deputado que o propuzesse antes p~ra a~ 
questões do governo, onde podena produztr mu1 
gran.les vantagens, ou pel•l menos aquella .de 
poupar victimas . Já mais dll ua:a vez ttmho d1to 
nesta casa que não RMo porquP. alguns Srs. de
putados descomiderã'l os negocias particulares : 
isto nffiige me muito, e é um prejuízo q•1e pôde 
oft'cnder a justiça. O que somos nós nesta casa? 
Reçl:"eSP.atantes do povo ; o que é povo ? N~o é 
a reunião de indivíduos de que se compoe a 
nação? Logo, como recusar tratar dos negocias 
de cada um '1 Por ventura só fomos eleitos para 
tratar dos altos interesses da politica 'l Não : 
estamos aqui, não só para tratar dos negocias 
que dizem respeito ao estado em geral e moral
mente considerado, como dos negllcios de cada 
nm dos cidadãos, seu direito, sua justiça. P<>r
tanto é preciso que nesta casa não continue a 
dominar este prejuízo de se encarar com desf~vor 
os nPgocios individuaes. O nosso dever é exam1nar 
se os negocio~ são aconselhados pela justiça; se 
o são, é rigorosissima obrigação fazer com que 
o governo e as autoridades administrem jnstiça ao 
cidadão. Em lugar da emenda do nobre deputado, 
elle deveria propór a abolição do e!tcrutinio se
creto em toda e qualquer mataria que dependa 
de votação. Eu não sd se sou exagerado; mas 
eu considero a votação secreta uma occasião de 
immoralidade, ou ao menos um auxiliador da im
moralidade; a minha proposição é talvez inconce
bível, m11s eu sinto isto, porqtte considero que a 
illsinceridade e traição e uma immoralidade, e que 
esta tribuna é uma garantia contra a insince· 
ridade, contra a traição. O meu fim é pedir á 
camara p0r tudo quanto ha da mais sagrado que 
n:'to continua nesta preveução a respeito dos 
'"'gocios iudividuae~, porque não considero estado 
sem individuas; se l'S individuas são felizes, a 
sociedade é feliz ; se elles são ricos, a sociedade 
tambem é rica: se os individuas gozào de 
socego, de segurança individual e de propriedade, 
a sociedade gou de paz, de ordem ; logo, não 
ha motivo para separar uma cousa da outra, e 
devemos com afinco promover a segurança in
dividual do cidadão, para que elle seja feliz, 
tenha fortuna, tenha paz. Creio que estas idéas 
são verdadeira~. Agora quando os objectos forem 
de mero patronat·J, vote o nobre deputado contra, 
declare.se com Reus amigos, tenho a coragem de 
lhes negar um ft~vor, um voto quando não estiver 
nos termos de ser conclldido ; faça como eu f;~ço, 
como que consulto os mt>ns, pessoa!~ que me 
fazem muito obsequio, mas t'\mbdrn m'o negão 
qusndo não ttmho ra:r.áo, e vão me dando não:; 
redondos. 

O Sa. JoNQUElRA:-Meu não leva. 
O SR. NuN~;s MACHADO :-E' mais uma fineza 

que me faz o nllbre deput'ldo : os m~us a t~igos 
de casa têm me dado nãos redon..tos . Ora, para 
que este escro.tinio secreto, e!lte de~favolr com 
que tratamos os ne~tocios individuaes? Como não 
vejo que a idéa do nobre deputado, que é uma mo· 
fina sua desde muito tempo, possa trazer grandes 
vantagens, ao contrario, pót.le acostumar alguem a 
ser menos cumpridor daquillo que promette •••• 
O nobre deputndo sabe o que são as occasiões 
proximas ...• a facilidade de faltar hoje 1\ palavra 
ÍllZ faihr Bmanhã, e depois •... exige um Individuo 
o voto de um \leputado, e o depo.tatlo que sabe 
que ha escrutínio secreto, promett" com muita 
fllciiidade, e com a mesma facilidade falta ao que 
prometteu I Portanto este desideratum do nobre 
deputado não pôde trazer as vantagens em que 
elle se firmou para aconselhar esta medida. 

E11 sou homem de sim e não: vote a camara 

contra a resolução, se entende que não mflrece 
approvaçiio ; mas não se lance mão de chican'l ; 
rejeite.se logo. 

Vej•J, Sr. presidente, que o povo com razão 
olha o c<:lrpo legislativo como um santelmo, um tri· 
bunal de recurso para ouvir RUa\! queixas e 
reclamaçi:ies contra as injust1ças de que é victima; 
mas se não é assim, se a camara se nep:a a 
ouvil-o, cumpre tirar o povo desta illusão, e f~zer 
acreditar que não dt<ve para aqo.i vir : faça sua 
requisição ao governo : se o govemo " def<Jrir. 
bam, e se indeferir, resigne-se : não venha mais 
a esta casa; é negocio individual, a casa não 
trata. delle. 

O Sr. Sou.;;a. Fra.n.oo:-Ao ouvir o nobre 
·deputado que filllou antP-s de mim, poderá alguem 
que não tenha ouvido ler a emenda ou requeri· 
mento de adiamento que se discute pensar que 
se tenta prohibir a discussiioJ dos negocias indi
viduaes. Pelo contrario, a medida que RA propõe 
tem em vista habilitar a camara parn di;;cutir mais 
promptamente, e votar com mai,; justiça as pre
tenções individuaes. (Apoiados.) 

E' lnnegavP.l que o modo por que se votão estes 
negocias têm alguma cousa de irregular, porque 
em geral toda a camara foge de assistir a estas 
questões, e cada um de nó.; querer-se · hia 
vêr de qualquer modo livre dos empenhos e 
imp<:lrtunqçÕP.s de que é cer<:ado) antes das vo
tações, e das cen5uras e inimizades que um voto 
contrario lhes acarreta. Se se tratasse do mere
cimento da proposta, eu daria sobre ella minha 
opinião, que lhe é fs.voravel ; porém como n:1o 
está ainda em •1iscussiio, limito-me a declarar 
que voto para que antes de continuar a votar 
nestas materias se consulte se não ha algum meio 
de sahir dos estylos em uso, cujos inconvenientes 
siio tão gera!Ulente sentidns. 

O requerimento é rejeitado, e continúa a dis · 
cu~sào do artigo da resolução. 

O Sr. Souza. Franco :-A industria que 
se prdende prot~ger nii-> é do numero daquellas 
que merecem · protecçiio, e não podem merecer 
meu voto. Pela constituiçiio do imperio são per-

. mittidos todos os trabalhos, e se manda dar 
protecção especial ou privilegio aos desconhe
cidos no imperio e aos novos inventos : e não 
sendo esta industria das saboarias do nurr.ero 
das desconhecidas, é claro que não póde ser 
privilegiada. 

O Sa. SouZA. M.\RTlNS :-Não é privilegio; é 
protecção. 

O Sn. SouzA FRANCO :-Toda a proteeção é um 
privilegio indirecto em favor d<:l protegido ~ contra 
as outras industrias, ou contra os indivíduos 
que se applicando á mesma indugtria niio Riio 
com tudo incluídos na protecçiio. E por ve'fltura 
o f11brico do sabão é novo no paiz 't Não. E' 
desconhecido? Não. Logo, não merece elle favor 
especial, que em alguma analyse se reduz a gra
vame ou multa pecuniaria sobre aquelles de cujas 
bolsao~ sahe o dinheiro que é votado á induslria 
favorecida. 

Argumentando agora mais especialmente a res
peito do favor pecuniario quando concedido, não 
Pm geral, aos fabricantes do sabão, porém a um 
só délle~. e quando ha no imperio e na córte 
muitas outras fabricas, menos ainda se pôde 
sustentar a justiça ou conveniencia do favor 
pecuniario que se lhe propõe na concessão das 
loterias de que se trata. 

Examinemos os effaitos do favor. Ou em virtude 
do soccorro h•l de o fabrtcante podflr vender o 
seu genero mais barato ou não. Se sim, e elle o 
fizer, a consequencia é que apartaria do mercado 
os outros fabricantes, fdl-os-hia quebrar ou sotfrer 
perdas, mataria a concurrencia e deixaria-a só. 
fario~ os consumidores pagarem depois aa van-
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tagens do melhoramento que PC?_r aig~m tempo 
tivessem obtido IWS preços. Nao tena mais a 
receiar a concurrencla, que é aliás o mais efficaz 
protector dos consumidores, e imporia a lei á sua 
vont11de. 

Se porém em lugar de diminuir o pre~o do 
sabão na razão do auxilio que tinha obtrdo o 
continuasse a vender por preço igual ao por q~e 
vendessem os outros fabricantes, neste .:aso sena 
0 auxilio sõmen te por elle fabricante protegi~o 
aproveitado ; e não teria o caracter de protecçao 
á industria, porém de doação ou esmola a um 
individuo. 

Ha ainda uma terceira hypothese, e é a do 
atrazo na direcção da fabrica, de sorte qu€, 
ainda com o auxilio pecuniario, não pudesse o 
fabricante protegido fabril-ar o sabão a menor 
preço que os outros, e então o auxilio seria da~o 
ao atrazo, deleixo ou inhnbilidad~. e não s~o 
estes motivos do ~enero dos que recommendao 
protecçiio e eoccorros. Por estas razões e muitas 
outras, que por brevidade omitto. votarei contra 
estas loterias e contra outras iguaes que se pro
ponha na casa. 

O Sr. Rodrigues dos Santos: -Eu 
tambem hei de votar eontra a resolução. Eu 
considero que o favor que se quer conc~dcr a 
este emprezarlo sómente póde ter lugar quando 
uma empreza no paiz está tiio dPsfavorecida, que 
não é posslvel que, sem Rux:ilio dos poderes 
políticos, possa consulidar·sc ; mas por ventura 
Qsta de que SR trata ~stã neste caso? E' esta 
uma em preza n.wa? Eu conheço no Rio de Ja
neiro umas poucas de fabricas de s:1bão; e têm 
ella.s a seu favor este beneficio que se propõe a 
favor desta 'l Não me consta que tenhãc sido 
concedidas loterias a favor de outr11.s fabricas de 
sabüo. (Apoiados.) Ha pois dous faztos, ambos 
poderosos, contra a resoluçiio: um é a antigul
dadr desta industria: outro é que as outras fabric:M 
deste genero nii(l têm fotvor semelhante. Ora, 
sendo llt!Sim, é preciso quo haja nlgum motivo 
PRpecial para se favorec~r esta fo~brica ; mas é 
o que não consta, nem foi demonstrado; e se 
não ha all'uma r:JZiio especial que justifique esta 
prPtençiio, não vejo que dP.va lHIV!'r parciuli· 
dnde da parte dos pod~'res publicos em prutrgel-a. 
MaR não é ~ó e<t:\ dPsigunlJnt.le que tl•termina 
o meu voto, ha ainda um mnl mu:t0 grande qut" 
resultarin dr.l111: u simplPS f.1cto de concedor-se 
tnn tal favor a esta cmprP.za imp•Jrta inilingir·Re 
um mal 1\,; eutrns emprezaa, porque o favor dado 
a P.Bla a bab1lita para upresP.nt!lr seu produdo 
por mQnor pr"ç(l, o, P•>rtanto, a excluir da con
currencia todns as outras fabricas. A reducção 
n<> preço da qualquer ohjP.cto produz como con
ll~>quP.ncia immet.liata, e qua~i sempre infallivel o 
augmento do consumo; mas tambem aabemos 
que para se obter a reducçiio do prer,;o é ind is
pensavel que se diminua a de!lpeza dn producçào, 
e todas as vezes que assim não acontece, a 
reducçiio do preço é necessariamente um mal para 
o productor. Ora, no caso de que se trata, as 
f,lbricas serão necessariamente obrigadas a reduzir 
o preço do seu producto; mas como esta reducçiio 
no preço não é resultado de diminuição r.os gastos 

· da :•roducção, necessariamente ba de ~er á custa 
dos lucros do productor, e por consequcncia ha 
de ser lesiva às outras fabricas desta especiP.. 
(Apoiados.) Não se póde duvidar que as fabricas 
existentes hão de ser em si furçadas a reduzir 
o preço de seu~ productos, desde que uma exista 
que, favorecida p':l\a loteria, puder vender m!lis 
barato ; mas isto é o que não pôde convir. Niio 
etox:crgo vantag~m alguma em beneficiar-se uma 
em preza, ao passo que este beneficio trn a ruína 
de outros muitos que se estabelecêrão por si 
e sem auxilio do estado. (Apoiados.) Conside
remos 11gora a questão em si sem comparação 

alguma com as outras fabricas, e vejamos se _ha 
necessidade de protecção p~ra as fabricas desabao. 
Eu entendo que a protecção que se lhes podia 
dar ~ra na tarifa das alfandegas ; ora, nessa 
torifa se acha estabelecido um dirêito protector 
a favor do sabão fabricado no paiz: por que 
razão pois llav()mos da dar ainda loterias a 
esta fabrica 'l (Apoiados.) Por c0nsegninte, ou 
con,idere a questão por este Indo, ou em relação 
aos interesses das outras fabricss existentes, eu 
não vejo razão para que se dê a uma o que se 
não da a outras. Se passar a resolução, creio 
que se deviiio dar loterias a todas, porque o 
contrario é uma iniquidalfe, uma desigualdade 
revoltante. Hei de pois votar contra a resolução, 
porque em these não ach~ nP.ce>sidarle de proteger 
as f~tbricas de sabão ; e tratando da hypothe~ e, 
muito menos necessaria me parece essa protecção, 
quando outras fabricas existem q~e não _precisão 
de protecçàJ, e quando a resoluç_ao ini!_1nge um 
mal muito directo sobre as fabncas nao prote
gidas. 

E' apoiada a seguinte emenda do Sr. Rodrigues 
dos Santos: 

« Se passar a resolução,. seja a sua ~isposi_ção 
extensiva a todas as falmcas de sabao do lm
perio.» 

Julgnda a materia discutida, é rejeitado o 
artigo. 

Entra em discussão o projecto n. 32. conce
dendo !•>terias ao laboratorio de purificação de 
azeite de J.>aquiln Francisco à e Snuza Na varro. 

o St·. R.odr-lguc• dos santos:-Eu pro
ponho o adiamento desta resolução a~é virem _as 
inf .. rrnaçõe~ d(l governo: eu acho 1sto n.tuto 
collerente. No anno pas~ado approvou-se o parecer 
da com missão, que julgou necessario qne o ~ovP-rno 
informa::se sobre b~ta pnt-.nçiio, e até o presente 
não vierão essas informBções ; o quo se deve 
fazer hnje é repetir o pedido, e esperar que 
venhão ns informações. Ora, se a camara julgou 
que nada podia res•>lver SQm estas informaçõllS, 
se hoje tratar desta resolução na ausencia dellas, 
C(lnfess 1rã, o a que antes obrou mal pedindo 
informações que não erão neces$arias, ou que 
hoje obra mal pretFirindo inf.>rmações que er_1tào 
jul~on uece- saria,;: qualquer destas alternabvas 
:será bem desagradavel para a camara ; portanto, 
entendo que ,. bem da coh~:rencirl que deve 
roin~tr ni>S n•>S>Os trabalhos devem·JS adiar esta 
resolução. 

0 SR. }o SECRETARIO:-As inf,mnaçÕilll 11 que 
o n•>bt e deputttdo se refere e~tiio pr!'Pentl''4 (U a 
conclusao ãrz consulta da junta dl) commercio a 
respeito da pl·etmçüo do supplicante.) 

Julga-se a materia discutida, e é rejeitado o 
projecto. 

Entra r,m discussão a resolução n. 7 concedendo 
loterias a favor das obras da igreja matriz de 
S. José do Recife. 

Siin apoiadas as emendas seguintes: _ 
« Ficão igualmente concedi las duas loterras pelo 

mesmo plano, para a creaçào da igreja matriz do 
Bom Jesus da Grugeia, da província do Piaulry.
Souza. MartinS.>> 

• Ficào concedidas duas lot<Jrias de 120:000$ 
cada umR, para as obras da matriz da cidade da 
Campanha, na provincia de Minas Geraes.
Alvarenga.-Ge!ulio.- Godoy. lll 

« Accr~scente·se ao nrt. Lo - E ml\18 duas 
loterias iguaes P"ra a factura da matriz do Rio 
Acatá, na provincia do Pará. S. R.- Souza 
Franco.» 

('( A passarem as lot~rias concedidas pelo pro
jecto, e.>ncedão-se iguaes para as igrejas matrizes 
de Ubatuba, Guaratinguetá, Porto Feliz, e casa 
da miseri.:ordia da cidade de Sorocaba, todas da 
provincia de S. Paulo. S. R.-Campos Mello.» 

Entrão em discussão os artigos additivoa. 
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O art. lo considera-se discutido, e é appro

v,.do. 
Igual sorte tem o seguinte art. 2•, sem dis

cussão: 
« Art. 2.• Estas loterias serão extrabidas na 

cl11 tt>, sobre o mesm'-' plano e pela mesma fôrma 
das que forão concedidas a favor das obras da 
igreja matriz da cidade da fortaleza do Ceará . .» 

O Sa. MARINHO justifica e manda á mesa a 
segui nl.tl emenda: 

" Poderão ser extrahidas na côrte as duas 
loterias de 60:0008 cada uma, concedidas por lei 
da asst>mbléa provincial de Minas Geraes em 
ben~ficio do seminario episcopal da cidade de 
Mar1anna. 

« P11ço da camara dos deputados, 1• de Agosto 
de 18!6.-Marinho .-Herculano FerreiraPenna.» 

Vêm á mesa mais as seguintes: 
« Ficão igualmente concedidas duas loterias a 

fnvor das obras dR santa casa da misericordia da 
cidade da Parabyba.-Toscano de Brito . » 

« Ficão igualmente concedjjas duas loterias em 
favor da matriz da cidade de Barbacena, em Minas 
Geraes-Godoy. » 

« Se não passar a parte da emenda do Sr. C 1mpos 
Mdlo, que propõe a concessão de loterias a favor 
da matriz da villa de Ubatuba, da provincia de 
S. Paulo, declare-se que fica permit.tida a ex· 
tracção na côr t11 das loterias conce,lidas por 
lei provincial á referida matriz. - Rodrigues 
dO! Santos. » 

<< Ficão igualmente concedidas iguaes lotllrias 
á igreja matriz da cidace de Aracaty, da província 
do Ceará.-PampZona. » 

<< Ficão tambcm concedidas quatro loteria~ a 
favor da matriz da Villa Nova, da província de 
Sergipe, para sua conclusão, que será extrahida 
e applicad 1 da mesma sorte que a do art. lo 
approvado. S. R.-Silva. » 

« Fica coucedida uma loteri~t de 120:000$ para 
Sflr exlrahida na córte, cujo producto Rerá applí· 
cado ás obras de que neccs11ita o convento da 
Penha, da província do Espirito Santo.-lo de 
Ag•>o;to de ll:H6.-H.wculano Ferreira Penna.
D- Manoel de Assis Ma!carenhal. » 

<t Ficào concedidas dua11 loterias de 120:000S 
cada urna, para st:rem extrab.idas na córte, cujo 
producto sert\ opplicadv á~ obras de qud oeceat· 
sitiio as matrizijs da província de G .• yaz. -1• de 
Agosto d~ lSll.-D. Mano~l de Assis Mascare· 
nh"s. » 

São todas apoil\daa. 
O Sr. Roll.rJKuo• do• 8a1nto•:-Eu man· 

dei um artigo add1tivo, o quero motival·o. 
O SR. PnE~ID&KTB:- Pelo regimento a discus· 

são d11ve prlnclpipiar por opposiçào. 
O SR. RoDRIGUEs Dos SANTos: -Vou fallar 

contra o projecto. 
O SR. 1° SECRETARIO : - O projecto já passou. 
0 SR. RODRIGUES DOS SA.NTOS: -Então f11llarei 

a re,.peito dos artigos additivoR em geral. 
Sr. presidentP., eu julgo que não se podem 

approvar tantas loterias: é verdade que, teodo·se 
approvado uma loteria a favor da matriz da 
capital de Pernambuco, parece que por igualdade 
de proceder se deve fazer o mesmo beneficio ti s 
mais ~rovincias ; mas o que noto é que este 
::moo. Já se tem negado este favor a outras 
matr1zes. Por exAmplo, a assembléa provincial 
de S. Paulo concedeu duas loterias a favor da 
matriz_ da _vi lia de Ubatuba; a eaa1ara municipal 
e fabr1que1ro dessa matriz representárão á assem
bléa . geral pt:dindo autori;~o.ção para serem a11 
!oterJas extrahtdas na cõrte: a illustre commissão 
JUlgou que não era isto conveniente, e, apezar 
da opposição que fiz, o seu parecer foi appro
_va.Jo, é verdade que por falta de attenção da 
ca:la na occa9ião da votação. e poiqüe a leitura 

Tullu u 

do parecer não foi ouvida nem mesmo por mim. 
pedi então u rectificação da votação, mas o Sr. 
presidente julgou que a não devia conceder; n1as 
1~so pou~o importa, é f~cto _ que já se passou, 
e que nao pôde ter mu1to Interesse ; porém o 
que é incontestavel é que se negou este beneficio 
á matn,; de Ubatuba, eotratanto cjue hoje se 
approvárào loterias a favor da matriz de S. José 
d!i província de Pernambuco para serem extra· 
h1das na córte. Ora, á vista disto, a camara 
não deve negar o mesmo favor a beneficio da 
maLriz de Ubatuba, porque nennuma razão des
cubro para que haja desigualdade de tratamento 
quando ha identidade de razão e de circumstancias 
d~sde que s~ dão loteriaif a _matrizes, tambe~ 
nao veJo razao para que se nao dê uma loteria 
que se pede a ft~.vor do hospital de caridade da 
cidade dt~ Sorocaba. Creio que ha mais uLilidade 
em favorecer este estabelecimento, que principiou 
ha poucos dias, e tlStá ainda muito faito dd 
recursos, e só póde contar C?ll:J aquelles que 11. 
candade dos moradores póde muustrar-lbe; entre · 
tauto que aquelle hospital está recolhendo e 
tratando individllos de ditfereutes províncias do 
imperio. Sabe-s" que Sorocaba é o lugar onde 
se reunem iodivtduos do sertão da Bahia, dd 
S11ota Cathariua, do Rio Grande do Sul de 
Minas, Gvyaz e Cuyabá : é um pouto onde Stl 
r~unem individues ae diversas províncias. qua 
vao comprar as tropas que alli se vendem no 
tempo da feira, e por consequencia o hollpital 
tt<m um interesse muito maior do que á primeira 
vista parece indicar : elle serve, não para os 
moradores de um municipio, não para os de 
uma prvvincia, mas presta serviços de caridade 
lllls habitantes de muitas províncias do imperio. 
Portanto, se a camara julga de justiça C•>nceder 
loterias a benefil:io de ml\trizes, acho que muito 
mais justi.;a ha em se conceder igu <tl beneficio a 
uma instituição tão philautropica : por isso 
entendo que a camara, tendo approvado loterias 
a Cavar de matrizes, com m11ito mais razão 
dtlve tornar este beneficio extensivo ao hcsp1tal 
de Sorocoba. Não sou partidist>t de lott~rias : 
euxt>rgo muitos mr.les neste systema de dar lote
rias, e habituar o povo a tirar recursos do 
jogo; .mns _ u~a yez. aJmitlido, quero que o 
b6uedCIO St:)l\ dlStrlbUidO com lgUtildl\dtl. 

Tornando á Ulatriz de Ubotuba, dirlli que não 
acho razãc> em uegar-se-lhe aquillo q~:.e Btl acaba 
de conceder á outra: a camara commetteria uuu1. 
ioiquidade, uma parcialidade injustid~avel quando, 
11a ausencia de razões es,:Jeciaes, estabelece um 
f~vu.r a uma, e o nega a ou~ra. que tem igual 
d1re1to, se é que póJe haver d1re1to. Votarei por 
esta emenda, e confürme fór a voto.çilo das o11tras 
irei regulando o meu voto. ' 

O Sr. Sou:.t.a l!>lar~lns:-Eu quero fazer 
opposição a algumas emendas que estão na mesa 
e defender uma emenda que mandei. O funda: 
mento é_ este: eu acho que to.dos os Srs. deputados 
têm razao em cada um ped1r a sua loteria para 
sua província, mas não em pedir duas con signa
ções, como por exemplo, o nobre. deputado por 
S. P~~oulo, que pedio uwa para a matriz de Uba· 
tuba e outra para o hospital de Sorocaba ; cuiT)pre 
que escolhão os Srs. deputados de S. Paulo se 
querem lOlt! riii"S para a matriz de Ubatubá ·ou 
para o hospital de ~orocaba; para ambos não. 

O artigo que mandei á mesa é mais fundado do 
que nenhum outro, porque o matriz de que trato 
ê creada em un1 districto da província muito re· 
moto, que confina com ter~~nos habitados por indios 
indivíduos e muito pobres; · de modo qne não têm 
meios para edificar a matriz, e usão de uma c,~:;a 
coberta de palha para a celebração dos santos 
sacrificios. Ora, so a camara não rec11son loterias 
para a matriz do Recift>, sendo a cidade d" Olitada 
uma das mais ricas do Brazil, cujo corpo de 
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commercio, com um~ pequena subscrlpção, pod~a 
dar um auxilio mu1to poderoso, crc1o que nao 
terá razão em recusar o mesmo beneficio a uma 
matriz collocada em um lugar remoto, em terreno 
que confronta com indios, e onde é preciso por 
consequencia a administração dos Sacramentos 
para aquelles habitantes priv.ldos de todos os 
soccorros. 

Portanto votarei a favor da minha emenda, e 
tambem a favor daquellas províncias que pedirão 
para uma só matriz ; mas para muitas não acho 
rasoavel. 

o Sr. ca.xn.pos Mello:- Sr. presidente, 
não sou amigo de loterias ; porém logo que a 
casa as vai dando, não acho razão no que disse 
o nobre deputado pelo Piauhy ácerca das qno 
forão por mim pedidas para algumas igrejas e 
para uma casa de caridade pubblica existente na 
cidade de Sorocaba em minha província de S. 
Paulo. Começart:i pela matriz de Ubatuba, di
zendo que é incontestavel que quando se lhe 
negou serem as loterias que lhe forão concedi
das pelE& assembléa provincial S. Paulo extra
hidas na cõrte, se lhe fez uma injustiça manifesta, 
havendo pouco antes se concedido em caso identico 
igual favor a nma matriz existente na província 
de Minas-Geraes. A assembléa provincial de 
Minas-Geraes concedeu loterias a uma igreja sua, 
e esta camaN pormittio qne ellas se e:xlrahissem 
aqui na córte, estavão justamente neste caso as 
da villa de Ubatuba, e entretanto não sei porque 
a camara o rejeitou, havendo como disse, pouco 
antes concedido á de Minas. São parcialidades 
quasi ine:xplicaveis: talvez isso aconteceu porque 
não se presto11 a devida attenção na occasião 
da votação. Portanto estamos ag,)ra justamente 
no caso de remediar esta injustiça. Qllanto ás 
matrizes da cidade de Guaratinguetá e da minha 
villa de Porto Feliz, estão nas mesmi~simas 
circumstancias da matriz de S. Jusé do Olinda, 
para a qual a camara acaba de conceder loterias, 
c portanto, não havendo razão espclcial para ~:~e 
fazer esta concessão a essa matriz, não se deven. 
negar as duas que ora peço para Glle.ratiuguetá 
e Porto l<'diz. Quanto a Sorocaba, ha razões m\lito 
especiaes que o brigão !l camara a concedê!· as, 
como já demonstrou o meu amigo deputado por 
S. Paulo ; é um hospital de caridade, que não 
se pôde dizer que é municipal nem provincial: 
ao contrario d um estabdecimento publico quo 
recebe pt~ssoas enfermas de meia duzia de pro· 
vincias do imperio, cori.1o são. Rio Grande do 
Sul, Santa Cattiarina, S. Paulo, Minas-G•Jraes e 
Rio de Janeiro, e por consequencia, tendo·&e 
c:oucedido loteria::~ a igrejas e outros est .. b<~leci
meutos, não h11 motivos para se negar a este, 
que é de verdndéira utilidade publica. Pllrtanto 
creio que as loteriai por mim pedidas devem ser 
app~oyadas pela casa, uma vez que não queira 
ser lnJUsta, e uma vez que approvou as loterias 
concedidas a outras províncias, que talv~z não 
tenhão tanta precisão, porque talvez nell·as não 
tenhão já despendido tantos contos como nas 
~strizes de que acabo da fazer menção, espe
Cialmente ua casa de caridade publica da cidade 
de Sorocaba. 

A disc11ssão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão ás 3 horas. 

Ses!tão em 3 de Agosto 

PRI>:SIDENCIA. DO SR. MUNlZ TAVARES 

SuMMAaro.-Expedieute.- Favores ás províncias 
fi2gelladas pela secca.-Limites entre os muni
cípios de A réas e Rezende.-Re{orma judicial-ia. 
Discurso do Sr. D. Manoel. • 

A's 10 horas e 3/4 da manhã abre-se a sessão, 
lê-se e approva-se a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officlo do Sr. ministro do impsrio, remettendo 
a cópia do d<Jcreto qu>l concede a D. Luiza 
Leopoldina de Medeiros Gomes pensão annual de 
l:OOOSOOO, em remunerao;ão dros serviços de seu 
finado marido o conselheiro João de Medeiros 
Gomes.-.A' cummissão de peusões e ordenados. 

Do mesmo ministro, enviando cópia do decreto 
concedendo á baroneza de Iguarassú a pensão an
nllal de 1:000$, em remuneração dos serviços de seu 
finado marido o barão do mesmo titulo.-A' mesma 
commissão. 

Do Sr. ministro da fazenda, remettendo por 
cópia os papeL> que ,je encontrár:10 no thasouro, 
relativos a queixas havidas coÃ.Itra o procurador 
fiscal da thesouraria da provincla do Ceará José 
Ferreira Lima Sucupira.-A quem fez a requisição. 

Não ha mais expediente. 
Lê-se e approva-se a red,lcç[o da resolução 

isentando do recrutamento as pessoas que o ~o· 
veruo destinar, empregadas nas f~Abricas de tecidos 
de algodão do imperio. 

Tem a terceira leitura a proposição do Sr. Antão, 
reformando alguns artigos da constituição do 
imperio. 

Jnlga-se objecto de deliberação a proposição e 
vai a imprimir. 

Entra em discussão e é approvado sem debate 
o seguinte requerimento: 

<c Requeiro que o governo informe pela repartição 
competente ácerca da somma a que montou a 
subscripçào que se abr10 para se inaugurar uma 
estatua em memorin do Sr. D. Pedro I, e bem 
assim do destino qne se deu ao prcducto dessa 
subcripção. 

« Camara, 27 de Julho de 1846.-S. R.
F. S. Dias da .'1\lotta. » 

O Sr. Peixoto de Alencar (pela ordem): 
-Ha pouco ouvi ler um officio do Sr. ministro 
da fazeuda remettendo á camara os documentos 
a respeito do procurador-fiscal da tbesourat·ia do 
Ceará, que a camara pedio a requisição minha. 
Mas tendo havido o que houve no dia 18 de Julho, 
tendo o nobre ministro dado a entender que en 
nà() otrerecia bastante garantia para receber estes 
documentos, parecendo ao mesmo tempo que a 
camara assentio a esta asserção do nobre ministro, 
peço a V. Ex. que haja de mandar arcbivar essel! 
documentos na secretaria ou reenviai-os ao nobre 
ministro, porque eu desisto da pretenção que tinha 
sobre elles ; não quero de modo nenhum que elles 
venhão a mim, para que não haja prevenções de 
que os desencaminharei. 

O Sa. 1° SECR&T.uuo:-São cópias. 
O Sa. PaEsiDENTE :-Julgo que não ha motivo 

para se alterar o eatylo. da casa. 
0 SR. lo SECRETAIUO (pelG ordem) :-0 nobre 

de~ut:do quer q11e se remettão os papeis á secre
taua. 

O Sa. PEixoTo D& ALENCAa:-Dê·se·lhes o des
tino que se quizer. 

O Sa. lo SECBETARio:-0 destino é remetterem· 
se a quem !az a requilli~ão; mas como o Sr. 
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deputa<\ o não os quer, eu os remetto para o 
archivo. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

l 'A VORES A.'S PBC.VINCLI.S FLAGELLADAS PELA SECCA 

Entra em dis·cussão a resolução não impressa 
mandando restaurar em todo o seu vigor as dis· 
posições da lei de 25 de Setembro de 1827, em· 
quanto durar R calamidadt> da secca nas províncias 
do Ceará, R10 Grande do Norte e Parahyba. 

o Sr. Souza FranQa:- E11 não tenho 
duvida alguma rem concordar com o pensamento 
da resolução ; mas é preciso que a benefieenc1a 
não chegue até o ponto de abrir a pona á fraude, 
em prejuizo da fazenda publica. 

A resolução pretende que sejão isentos de direitos 
de importação todos os cereaes que . forem intro
duzido~ nas províncias fiagelladas pela fome. 
Até abi canvenho eu; mas deve-:.~e-me tambom 
permittir que mande uma emenda que prohiba 
m~eiramente a reexportação desses generos para 
outras províncias. porque do contrario o que ha 
de acontecer é abrir -se a porta a especulações 
fraudulentas ; a introduzir-se alli esses generos, 
e ex.portarem-ss depois sem pagar direitos. Neste 
sentido vou mandar a emenda. 

ALGUNS SENHORES:-Concordamos nisto. 
E' lida e apoiada a seg11inte emenda additiva 

do nobre deputado : 
« Ficando prohibida a reexportação de todos os 

cereaes para outras província~ do imperio. » 
A esta emenda o Sr. Carvalho e Silva offerece 

a seguinte, que tambem é apoi>~da: 
« A' emenda do Sr. França Leite accrescente-se: 

-que não fórem 1lagelladas pela secca. » 
o Sr. Antão :-Sr. presidente, eu desejára 

que os illustres autores deste projecto explicassem 
em termos muito positivos as vantagens que elles 
proporcionão ás províncias do norte tlagelladas 
pela secca, fazendo vigorar hoje essa legislação de 
1827. Como niio sei quaes são as vantagens que 
possão vir desta medida, não posso votar desde 
já por ella. 

Os nobres deputados devem lembrar·se que os 
direitos que se pagavão pelos generos importados 
ou exportados de umas para outras províncias, 
em 1827 soffrêrão alterações muito consideraveis 
pela legislação posterior. Os direitos de entrada 
naquelle tempo estendião-se até a generoa que 
erão importados de umas para outras províncias, 
eomprebendiào o commercio de cabotagem ; por 
consequencia era preciso que os nobres deputados 
me mostrassem que hoje existião estes direitos 
nos generos deste commereio, nos genoroa de 
comestinis que são importados de umas para 
outras províncias, para vermos se ha verdadeira 
vantagem na adopção da medida, isto é o que oa 
nobres deputados não poderãõ demonstrar, porque 
os generos alimentares e os medicamentos que 
vão conduzido~ de umas para outras províncias 
não estão sujeitos a direito. Ha um ou outro 
genero que paga 1 1/2 °/o de expediente das alfan· 
deg,s, e nada mais ; e por consequencia não sei 
qual é o beneficio que com esta medida se quer 
proporcionflr ás províncias do norte. 

Se se trata tambem dos direitos de importação 
estabelecidos pela tarifa actual, é preciso que os 
nobres deputados acautelem aqui de maneira que 
não haja frãudes consíderavei11 .•• 

O Sa. FRANÇA LEITE:-0 governo o fará nos 
seus regulamentos. 

O Sa. ANTio:-Não é objecto tão simples : 
pôde haver fraude conaideravel : podem, a titulo 
de medicamentos ou de eome&tiveis, paa11ar muitos 
generos que não sejão desta ordem. Depois, eu 
quizera que os nobres deputados me diaseaaem-

temos convicção, certeza d~ que os generos co
mestíveis e medicamentos que vão para o Ceará 
pela max.ima parte são vindos do estrangeiro, 
não vão de outros portos do Brazil-, para se 
dizer que esta medida trará a vantagem que os 
nobres deput~dos esperão. 

Quilnto ao art. 2° -:la lei que manda pOr ern 
vigor, sabem os nobres deputados que este artigo 
tinha cabimento no estado de guerra em que 
então se achava o Brazil, e actualmente não 
estamos neste estado. Demais, u commercio de 
cabotagem tem sido constantemente feito por em
barcações nacionaols, e não sei porquE' razão agora 
se ha de determinar que para essas províncias 
do norte póde a importação desses generos ser 
feita por navios estrangt~ iros. 

O Sa. FxaaEIRA DE CAsTao :-Para facilitar. 
O Sa. A:sTÃ•>:-Qllizera que me demonstrass~m 

como se facilitai-a ; por ventura a disposição 
du art. 2• tinha por fim facilitar o commercio 
no tempo ordinario ? Não ; era em tempo de 
guerra ; era então que se entendia que se devia 
dar esta protecçào, pJrque os navios nacionaes 
expostos ao corso, podião ser capturados. Mas 
no estado em que nos achamos, porque razão 
havemos de querer tomar esta medida quand•> 
não se dão as mesmas circumstaneias que se 
davão quando se ella tomou em 1827? 

Agora ainda ha outro fa.:t•> que desejo que os 
nobres deputado;; pensem bem, e vem a ser que 
essa lei de 1!:!27 deu todos estes recursos por 
tempo certo . e determinado, e a resolução não . 
estabelece um tempo c9rto e determinado. 

Ora, não pensem os nobres deputados que não 
desejo proporcionar os meios litl soccorrer a tlssas 
províncias : não ; mas eu quero que lile tomem 
medida:~ que aejão effi.c~zes, que não tenhão 
inconvenientes muito maiores do que as vantagens 
que se esperão. 

Ha aqui uma porção de projectos, todos com o 
fim de soccorrer essas províncias ; escolha-se 
aquelle que fór melhor. O anuo pass>~do adoptou-se 
um projccto, mandou-se dar alimentos •.•• 

O Sa. F. LEITE:-.l<'orão improfieuos. 
O Sa . .ANTXo:-Não sei se será assim. 
O Sa. F. LEITE:-Já demonstrei. 
O Sa. ANTÃo:-Tenho ouvido a muitas outras 

pessoas dizer que têm trazido bastantes bene
ficios. 

O Sa. F. LRlTE: -Mais de trinta mil pessoas 
sacrificadas. . 

O Sa. ANT:.\o:-Emfim, desejo que ae tome uma 
medida que pos!la produzir effeito. Não noa 
illudamos pen111ando que qualquer medida póde 
ser vantajotla; é preci~o que qualquer mei:lida 
seja calculada para poder trazer resultados van
tajosos. 

Portanto, emquanto os nobres deputados não 
me demonstrarem que desta resolução não se 
seguem os inconvenientes que tenho apontado, 
não posso votar por ella. 

O Sr. FrunQa. Lelte:-Sr. ·presidente, eu 
pensei que a materia em discussão não ~uscitasse 
tantas duvidas como se tem apresentado na c:aaa, 
duvidas que meu vêr nio têm fundamento. 

O nobre deputado propôz doas objecções. A 
primeira consistia em que a isenção de direitos 
sobre cer~>aes importado ' nas províncias tla
gelladas pela fome por navios estrangeiros po
derião induzir ou dRr lugar a muitlls fraudes de 
direitos publicas. Note o nobre deputado que a 
lei a que o projecto se refere estabeleceu duas 
hypotheses : 1•, dos cereaea transportados dos 
paizes estrangeiros para aquellas províncias; 
2•, dos cereaes tronaportados do proprio paiz 
para as msamaa províncias em navioa estran
geiros. 
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Disse o nobre deputado que os eereaes trans· 

portados das províncias do Brazil ?ara outras 
pro'Vinciae_ ~ão. pagão _direito$. Eu_ e~tarei por 
isto ; adm1Uue1 (jUe nao paguem d1re1tos ; mas 
pergumo, os cereaes transportados dos palzes 
estrangeiros não pagão direitQ&, direitos que a 
lei isentava em caso da cnlamidade que e,;tão 
existia, o que se da hoje Y A resolução quer o 
beneficlo que então se tomou, isto 6, que os 
navios estraog~iros oue ~ntrarcm eom cereaes 
nas províncias assoladas pela secca, não paguem 
dirt~itos de coo;oumo d~stes cereael5. 

Mas , per~runta o nobre deputado:-Quc vantagem 
resulta disto-! Ora, senhores, eu nâ<l esperava. 
semelhante pergunta do nobre deputado (apoiados), 
porque todo o munão s ente que a isençno de 
direitos de co>nsu mo torna mais b~rato o genero ; 
" assim nas províncias assoladu pela seeea 
ha'(endo esta isençiio de dir~itos terão seus 
hllbitantes generos no mercado por um preço mais 
com!llodo para a sua sullsi~tencia. 

A outra objecção do nobre deputauo consistío 
em ·que a ia~nçào que se fez a favor dos navios 
estrangeir os naqudle tempo foi motiva·la pela 
guorra. Mas, perguntarei ~u. seria esta a uníca 
cousíderaçilo que iufluio na assambléa de 1827 
para rnzer excepção no comruereío de cabotagem ? 
Não; flli a eahlmidade em que S<l a ehavão essas 
provincins, foi a necessidade de que e !las li vessem 
mHis f11cilmente meio:i de subsístencia. E se, 
poi~, foi esta consideração qu~ dirigia n assembléa 
de 1827, con••deraçiio real qo.ie oil.o póde e• capar 
á•1uellu ass•mbléa, e qua niio escapa a povo 
nenhum, exemplo, o que se está praLtcaodo na 
Inglattrm ; se em todos O$ paize~ qullndo ha. 
e'Stas calamidades o recurso ce que l!lnça mão 
o governo é sempre iaenç~o d~ direitos ou 
modificação de direitos na import11ção de cereaes ; 
s tl isto, digo, é e'Vidente. se existe hoje id•mtíca 
razão oas províncias, é clarQ que ldentíca deve 
ser a provilleocia. 

P erguntou mais o nobre deputado:- P odemos 
uóa calcular até que ponto é esta medida pro. 
íicua-? E u direi ao nobre deputado 11ue temos 
calculado. Ba~ta considerar que a llberJttd& do 
commeNio iollue muito para o transporte doa 
generos onde o consumo é q11a&i certo e conhecido. 
So o consumo dos cereaes nlls pro 'i nelas drt 
norte é certo e coohechlo por caus~ da. fult11. que 
delles se s~nte, é innegavet que a medida aeri 
prolicua, por isso que o negociante terl. interesse 
de transportar cereaee. 

A unica obje~ii:o que so poderia apresentar era 
sobre a re~xporlação ; mais eu não erüio que 
as &dministftlções de fazenda dessas provine•aa 
deixem uefraudar a fazenda publica por caUI 
lado. Entretanto se se julga neces.nrio que isto 
êe acautele , nio duvido acoitar emenda neste 
~e o tido, porque eu ni1o que r o dar occasí~o à 
fraude. 

O nobre deputado lembrou que varias medidas 
1e têm pr~posto acerca do estado das províncias 
do norte . Eu jà disse, Sr. presidente, e a casa 
ouvio, o (lue se.ntia a rospeito d•) estado daquellas 
prQViOclas, quaes erão as medidas qoe o governo 
devia tomar pan acautelar o presente, e quaea 
silo ll& medidas que julgo que o governo deve 
tomar p~ra acautelar o futuro . M1111, pergunto eu 
estaa medid" pas~arãõ 1 A.cbito-se a1feet:1a a umà 
commisslio, e qaando p~saem, não acautelão o 
presente, e é para o presente que tratamos : e o 
modo mclbor de_ acaut.el~r ~oro meno• onns para 
a fuendl\ ilub;tca é o mdte&do Df>Ste pr.:>j~cto : 
os cellelros feato~ nas capitaes nlo aalv~o aa 
populações. 

ALGt12(8 SENHORES:- Votos, votos, votos. 
Di-lU! por diacnt!da a resoluçllo ; é é approvada 

com a11 duaa emendas oftereel<lae. 

LUUTII:S TEilRlTORU.l!.S 

O Sa. Pai!SIDE.''IT.Il: : - Ao prrtjedo q11e <liscutia 
s o!lrd li mites e ntre ad proviuciqs do Rio de Janeiro 
e S . Paulo oiJ•!receu o Sr. Gotces dos Santos o 
seguinte requerimento. 

« Qu~ volte á commíssão , para que est~, 
attendendo ás reptêseotações da · assembléa pro· 
vincial .!o Rio de JRneiro, s ob re as dhisas desta 
provlncia e de S. Paulo, dà sobre ellas o seu 
parecer.» 

O r equerimento entra em dlscusalio. 
O Sl". c ... n:>pos Mollo oppõ&· 86 ao reque· 

rlmento, p orque envolve, no seu dizer, uma 
10ubtileaa, ou antas u1n meio honesto de illudir a 
que~tão, deixando no emtanto sanccionndo um acto 
illegal praticndo pelo governo, e altamente offensiYo 
da constituiç§o. 

Para. demonstrar estas duas proposições, tomr. 
o ponto da questão desde a sua origem . Lembra 
que llouv~ duvi•h• entre urn pouLo do município 
de R~zende e nutro do de Arêns, e i~to ha muitos 
annos ; que em 18~10 as autoridades do primeiro 
desl6s municípios fez suas r eclamações, que não 
tiverão andamento, a.té que em 1812 o governo 
~or acto seu de~aonexou porte da pro\"inela do 
S . P~ulo para unil-a á do Rio de J aneir o, pre· 
text~udo para Isso a d asordem então existente. 
Por ed~e tempo, indo o ehofe de policio da 
província do Rio de Jandiro a Rezende, determinou 
por 6dital seu que ficassem confirmada.s as actuaes 
divisas entre os dous munieip!oe: demonstra 
que semclh~nta acto estava fora de se11 poder e 
attri huições. . 

Diz que aa>im ficarão as co11sas até 18.14, em 
que o governo quiz ouvir a este re&peito a res· 
pect.iva sessão do conaelho de estado, a qu a\ foi 
de pa recer que so trataue de fixar as di visas , 
nomea.ndo·se peritos para Isto ; mas o go'Verno 
em Jogar de determinar aos governos das duas 
províncias que nooneass•m os sens peritos, que 
ouviagem ns nutorldades de um e de outro pon~o, 
para depoi;; decidir·3e, ordenou llnieamente ao 
pre~idonte do R io de Janeiro q11e enviass~ 80 
lul(ar contestado engenheir011 com a chefe de policia, 
6 estes dP.cid1ssem a questão, e, logo que veio a 
opinilo dos "'ngenheiNs e do chefe de policia, 
ruandou-a confirma~ sem ouvir as representaçõ~s 
da camara de Arh~, sem ouvir aulori.t"de alguma 
da província de S • .Paulo. 

O orador nota que, quando eiJl 1842' o chefe 
de policia do Rio de Jan&tro por autoridade 
propria llxou o8 liulites erltre os dvus municípios, 
a camara de Arêaa repreeeotou immedialltmHnte 
ao preaidenl.8 d~ S. Paulo contra SP.malhante 
prueedlmento ; e u presidente, eolilo o Sr. José 
Carlo• Pereira de Almeida T.:~rrea, ordenou ~quella 
camara que deaconhecasse a autoridade do chefe 
de pallcla do Rio de Janeiro, '111& continuassem 
a reconhecer como divil!IIS as mesmas ntê então 
reeonheeidn : entretanto acontece que, eeadu o 
Sr. Joaê Culos mini~tro do ia:n.perlo, corltentou· 
ee em reconhecer vdiosos os l irnites julg~dos, 
unicamente pelas autoridades do Rio de Janeiro, 
que nada mHí& fi:z.erão que revalidar as taes divisas 
decretadas pelo chefe de policia . 

Depois de ter assim commemorado esta questão, 
o orador pergn.ots se pó;ie passar o requerimanto 
de adiamento que vai deiur subsistente as divisas 
fixadas pelo cbefe de policia do Rio de Janeiro, se 
não é iato, como dieee, um meio honesto de se 
illurtir a questão i)Orquanto p ede-se o adiamento 
até que se trat11 das ..ti viua em geral entre aa 
prov1ncias do Rio de Janeiro e S. Paulo, que 
ninguem sabe qua.ndo se rarâ, no emtanto que-fica 
em pé a actu&l divisll , milito parcialmente feita 
entre Rezende e Arbs ; além do que, eancciona-se 
um Acto aUamente iilegal, que compre que uiio 
1lque em vigor por maia &empo, um acto que, ~1110 
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disse, fere de frente a ~onstituição, na parte em 
que _manda que as dlVIS'ls de nossas provindas 
contluu!lm a ser as meilrnas emquanto não fórem 
com ptltentemente alteradas. 

A discussão fica adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

REFORYA. JUOICIA.RIA 

Entra em discussão o seguinte art. to da pro
post>~. J.o governo : 

« Art. I. o Fioão revogarias as disposi~ões da lei 
d~ 3_ de Dezembro de lSH, qu~ conftlriào juris
dlcçao acrs cbef~s de policia, dlllllgados e subdele 
gacios, tant? para pn>cecler á formação da culpa, 
co:no para Julgu os crimes mencionado~ no Si 7o 
do art. 12 do codigo do processo criminal. » 

O Sr. D. Manoel.:- Sr. presidente, a pro
posta du governo convet·tida em proj ~cto de lei é 
uma ~atisfação ás necessidades publicas, ptllO que 
re~pe1ta á administração da justiça, OU e O CU:n
pnmento de uma promessa feita a um partitlo 'l 
Considerai-a-hei por ambos os lados; tanto como 
a realisaçào do desejo que o guverno te~r. · de 
remediar os males, que, segundo elle. trouxe ao 
paiz a lei de 3 de DEz~mbro de 1841, como o 
cumprimento da promessa feita a um parti•Jo. 

Senhores, se a proposta ó satisfação das neces
sid~des. (.IUbli::as, pelo que r~>speita á administração 
da J ust1ça, eu digo qu~> a proposta não só é iucom
pltlta, _como em algum&s partes vem entorpecer 
e empe10rar a marcha da_ administraçã~-J da justiça; 
se. a proposta ~ cumpnmento de uma promessa 
fe1ta a um part1do, entendo que ella não satisfaz 
a essa promessa. 

UM Sa. DEPUTADo: - E' o interprete do par
tido. 

O Sa. D. MANOEL:-Não principiem já a inter
romper·.'!_le, porque desanimo ; esta é justamente 
~aocc':~~~~-en1 que eu mais preciso da iodulgencia 

S enhore3, que a administração da justiça do 
paiz precisa de melhoramento, é cousa sobre a 
qual não ba duas opi1~iões; nem admira que isto 
aconteç~ no no~so pa1z nasc<=nte, quando ain·ia 
nos pa1zes ma1s avançados do que o nosao ua 
carr·eira da civilisaçii.:>, continuadamente os esta
distas estão offerecendo as suas reflexões ácerca 
de moditicações importantes que se devem f11.zer 
nas legislaçõ~s desses paizes ; mas que a pro
posta ~onvert1da . em pr<?jccto de lei ~atisfaça as 
ueC!JSSt~ade~ ma1s palpitantes da administração 
da JUStiça, e o que ~>m verdade não pude enxergar 
quando li e meditei na mesma proposta. 

Senhores, um dos objectos contra que mais se 
clamou quando em 18!0 se discutia a lei dcl a de 
Deze:::nbro de 1811, foi sem duvida a nova orga
nisação que e:sta lei dava á policia ; censuras as 
mais fortes se dirigirão então contra o governo, 
comparações as mais fóra de proposito so fi.zerão 
tambem com o que se observa em outros paizes. 
~as eu noto que a este respeito a proposta não 
d1z uma só palavra; conserva em todo o vigor as 
disposições da lei de 3 de Dezembro de 1811, 
relativas á organisaçiio policial. 

O Sa. MAruNHO:- Pfrço a p:1lavra. 
O Sa. D. MANOEL:-Da'lui concluo eu que, ou 

easea bradoa d& eutào não tinhão fundamento, 
ou a experiencia d6monatrou que com effeito a 
organiaaçilfl da policia tal qual ae acha decretada 
na lei do S do Deumbro é ~tquella quB ao paiz 
mais convém; OP.m me•mn, aenborea, a experiencia 
de quaal 5 annoa ípola tBnto• tem de publicação 
e execução eata lei), d11monatrou que neata parte 
a lei preciaa 1er corriKilia, porque~ uma aó cor· 
recção não lbe fa& a propo1ta. 

Senhora., quau toriO 01 •lcloa radlcaea deua 

lei, vi cios tão ra·licaes que otr~n Hão a constituição 
uas suas bas6s, cum•> nesta casa se disse ; vicies 
tão ra.iicaes que o·unhiio no maior perigo as 
liberdades publicas, "vicios tão radicaes em fim que 
obrigàrào a duas provinr.i:ls das mais impor
ta':lt?s do imperio a empunhar€m as armas para 
ex1g1rP.m a suspensão, e depois a revoga<;ão da 
lei ? Parece-me que infiro isto do preambulo que 
pre.cedeu n proposta : parece-me que foi pri
meu·am~ntr. o amalganHr·s•! as func.;ões pQliciaes 
C<>lll as funcçõ es da judicatura; ern segundo lugar 
dar aos juizes temporarios c.Ltritiuiçõ~s que pel~ 
C·)nstituição só pertencià<: a juizes perpetuas, 
perman•mtes ; e em terceiro lugar, alterar nas 
suas bases o systema do jury, fazendo pre~idir 
á sua quuliticação um empregado inteiramante 
da nomeação · do g•lverno, tornand•> por cunse
quencia esta qualificação uma anomalia inqua
lificavel, como se exprime o governo na sua 
proposta. 

D1scorramo)S sobre a primeira hypothese, isto é, 
:1 confusão de attribuições policiaes com attri
buições da judicatura, ou, para melhor diz~r. 
a reunião em um só individuo, no meado ptlo 
governo, dessas attribuiçõos. 

Senhores, t:ão vi em verdade que se demons
trasse que a constituição reprova que o mesmo 
individuo encarregado da polici"l pussa ser 
encarregaJo de organisar um processo crime, 
de pronunciar e até de sentenciar. E, senhores, 
se assim fosse, eu diria que no mesmo vicio 
cahe compleLament~ a proposta qu6 se dis· 
cute. 

Em prova do que acabo de dizer poderei 
apreseutar á C!t.Srl, não as opiniões dtl escriptores, 
porque as não quero trazer para a ·discussão, 
mas o parecer de um homem que de certo o 
paiz. não !econhece como inimigo das libertHI.des 
publicas, nem menos respeitador da constituição 
do estado. Eu vou mostrar qne um dos homens 
notavdis do paiz já no anno de 1826 offerecendo 
o se11 relatorio, propõz a accumulação das funcções 
policiaes com as funcções judiciaes. « Senhores 
{dizia o. illustre estadista), eu entendo que o 
governo deve nomear magistrados policiaes que 
exerção cumulativamente 11. jurisdicçào criminal 
que compete aos juizes de paz, colmo já indiquei 
em outro lugar. a que~ exclusivamente se com
metu. a form~ção da curpa em alguns delictos 
mais graves que demandem exame mais cont
plieado. » E q11em é o estadista que a~sim 
pensou 't O Sr. Limpo de Abreu, quando ministro 
da justir;a, assim se e:tprimio no relntorio que 
apresentou ao corpo le~islativo em 1~6, e não 
me recordo de tor ouvido vozes quo comb.1tessem 
a opinião do nobre ministro da justiça de 
eu tão. 

Mas, senhores, será anti-constitucional a reunião 
no mesmo individuo de funcçõss policiaes e da 
attribuiçào de julgar, só pelo facto de ser este 
individuo nomeado pelo governo T Então direi 
que isto é argumento fraquissimo em fllvor de 
vossa opinião Os juizdS de paz, juizes de con
ciliação, juízes policiaes, formavão culpa, sen
tencia vão nos casos marcados no art. 12 Jo codigo 
do processo criminal; e porque esta disposição 
legislativa não era taxada de inconstituicional? 
Logo, concluo eu daqui que ainda o corpo 
legislativo não entendeu que fosse contrario á 
constituição que o mesmo individuo reunisse as 
funcções policiaes com as de judicatura. 

Senhores, quem me dá argumento a faTor da 
minha opinião? E da proposta que se discute. 
Qnando ha uma disposição constitucional esta
belecendo uma regra invaJ'iavel, pôde a legislatura 
ordinaria, póde o governo propór exeepções a esta 
regra t Se é contra a constituição que as autori
dade• policiaes exerção o ofticio de julgar, como 
na proposta se IIIRtabelece como excepção a regra 
ela conltltulçlo que os chefea de policia nos 
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casos de sedição, rebellião u alguns outros extraor
dinarios pnssão fvra:ar culpa, possão accumu!ar 
á autoridade policial funcções da judicatura ? _ 

Mas vamos ainda a outro argumento ded uz1do 
da propo~ta. Os juize~ munic_ipae:> não !<ào ~u
toridades policiaes? Inquestionavelmente sa~; 
não reunem elles a autoridade policial ao offic1o 
de julgar? Não pronunciii~J nos cas?s_ e~ q~e os 
edmes têm de ser subm~tudos n dec1sao ao Jury? 
Não jul.,ào afinal nos crimes meramente policiaes? 
E' sem"' c. ,lestão: logo, n mesma pr~Jpusta reco
nhe(•e que o mesmo indi\·iduo póde ,•xercitar _os 
cargos da judicatura, e ao mesmo tempo funcçoes 
pl.lliciaes. . _ . 

Quaes são ~s garant1as que offerecem os JUIZes 
municipaes? Muitas, s~gundo a lei de 3 de Dd· 
zemhro ; mas, segundo a proposta, nenhuma; a 
proposta empdiora muito a . a .lministração da 
JUstiça nesta parte, porque a le1 de 3 de D~:ternbro, 
que, no meu conceit•', é fructo de muita medi
tação, é resultado de longa experiencia, e mo;,;tra 
perfeitamente a illustração e bom sen<o dos que 
p:u·a. ella concorrerão; a lei de 3 de DeZGlllb~o, 
digo, ql!iz jus~a.mente imitando um po_uco a a_n~1ga 
legi~laçao, ex1g1r para o cargo de JUIZ mumc1pal 
muitv mais habilitações de que exige a proposta. 
Os juizes municipaes pela lei_ de 3 Je D~zembro 
são tirados d'entre os bacl.mreis formados, e te11do 
jà nm anno de pratica. Ora, a proposta nada 
disto exige; e assim a organi~açào de _um processo 
vai de noN ser entregue a JUIZes lc1g JS, de que 
resultavão graves inconvenientes ã administraç~o 
da justiça, como se observou antes da execuçao 
da dita lei. 

Qo.ando estes magistrados, assim habilitados de 
mais a mais com a pratica de de 4 annos, entra vão 
nos lugares de juizes de direito, estavão muito 
mais· nas circumstRncias de bem exercerem as 
funcr,ões de ultimo cargo, do que o juiz de dirdto 
que tinha apenas a sua furrnatura e um anno 
de prlltica. · 

Portanto já se vê que a proposta continúa a 
confundir cargos policiaes con1 cargos de judicatura, 
sómente com a excepção de tirar aos d~legados, 
subdelegad.>s , e ao chefe de policia as attri· 
bt!ições, tanto de pronunciarem nos crimes cujo 
conhecimento perte:~ce ao jury, como de julgarem 
os r.rimes policiaes. Mas o principio da lei de 3 
de D.;zernbro, isto é, que era possivel e conve· 
niente unir u policia com a judicatura, este 
principio ficou consignado na prop-osta, e em que 
ne!!ta parte satisfaz a propo:sta as necessidades 
public·1s 'f 

Nem se diga que o juiz municipal, por isso 
que tem quatro R!lnos de duração, offer~ce mais 
~arantiaa do que o delf'gado. Primeiramente os 
juizo~ municipaes, segundo a propo<ta, não têm 
necessidade de fvrmatura; e em sej:tundo lugar, 
Bão homens da nomeação do governo. Ora, o 
que importa que esta nomeação dure quatro 
annos, um mez ou um anno? Se o governo 
attende aos interesses do paiz, vai buscar para 
delegados e subdelegados os homens mais ca· 
paz,)s do município, assim como tambem o 
fará quandc tiver de nomear os juizes muni
cipaes. 

Ora, no que melhora a propost<~ a aiministração 
da ju~tiça, quando diz que os juizes municipaes 
duraràõ quatro ann.:>s, sendo !>lles da nomeação 
do governo, e não tendo as h<~bilitações que exige 
a lei de 3 de Dezembro 'f Parece-me portanto 
que a proposta nesta parte não satisfaz as ne
cessidades publicas; pelo contrario, prejudica o 
bom andamento da !ldministtação da justiça. 
Senhores, a quem fica comrnettida pela proposta 
a attribuição de pronunciar e julg11.r em certos 
casos? A. juizes municipaes sem as habilitações 
que têm 011 actuaes. Aquellas attribuições estão, 
é verdade, tambem commetti1as aos delegados e 
subdelegados de policia ; mas com que garantia? 

A lei de 3 de Dezembro previdentemente estabe
leceu a garantia, e era que estas f)ronuncias, 
fdtas por homens não ver;ados en1 d ireito, não 
tivessem vigor senão dP.pois d~ confirmação do 
juiz IUUnicipal, que sabe que, se acaso por qualquer 
motivo menos honesto sutitentasse pronuncias 
menos justas, o governo o não promoveria a juiz 
de dirdto n~m mesmo o reconduziria depois de 
acabad·• o quatriennio. 

Já se vê portanto a grande diffcrença entre a 
lei de 3 D.;zembro e a proposta ; a lei de 3 de 
D~z<Jmbrü consultou me:110r os interesses do paiz. 
Senhort>s. admiro em verJ add a coragem do nobre 
ministro dP. justiça, qú&, com pouco mais de 2 
meus de ministt~rio, suppõe-se habilitado para 
fazer uma reforma consideravel na administração 
da justiça. Seus antece,sores com 27 mezes de 
exi•tencia não se atrevêr:'io vtr ao corpo legis
lativo. apresentar uu1a proposta nem n1esmo pnra 
remediar os iRconveni.mte:; da lei de 3 de De
zembro, que o nobre ministro affirma que se 
conhecêrão apenas foi ella executada, inconve· 
nientes que até taxa de anumalias inqualificavois. 
Esta proposta reseute-se um pouco de precipi
tação. Senhores, quem é que falla assim, sou eu 'l 
Não; cu vou mostrar que s!io homens muito 
mais respeitaveis do grande partido nacional. 
Lêa-se um trecho do relatorio do nobre ex
.ministro da justiça, apres"lutado na 2• sessão do 
anno passado, e ver-se-ha com effeito que elle 
fallava comv homem experiente que é, fallava 
como homem que tinha muito receio de bulir na 
legislação, e nesta parttJ observou o que se faz 
na Iuglaterra ; não queria e,- ta reforma senão 
depois de muita experiencia, senão depois de haver 
geral convicção de sua necesaidade. Note se a 
parte do relatorio: 

«'Eu disse no anterior relatorio que a admi· 
nistração d:\ justiça tinha soffrido uma reforma 
radical e cornpleta, em virtude da lei de 3 de De· 
zembro de 1811, e accrescent>li que desde então até 
agora não t-inha decorrido aquelle espaço de tempo 
preciso para poder-se calcular e resolver pela 
experiencia todas as vantagens e inconvenientes 
da nossa legislação. » 

Do sentido destas palavras não podia concluir· 
se que o governo desconhecesse uma grande 
parte dos defeitos que vicião essa legisla'jão, 
embora não todos, ne1n tão pouco poderá sus· 
ten~ar-se que, 11lém da expcriencia, não ha outros 
me1os de conhecer os defeitos d9 uma lei qualquer. 
Entretanto, sem compar~ir sobre a duração das 
leis a opinião de alguns publicistas, é minha 
convicção que, se ellas devem ser feitas com a 
maior · prndencia , a mesma ou ainda maior 
circumspecção deve presidir á sua reforma ou 
revogação. Os maiores males que resul~ão da 
facilidade e precipitação em legislar são habituar 
o povo a ter pouco respeito á le~islação do paiz, 
que todos os dins se muda e altera, e menos 
confiança nas pessoas encarrega·das de confeccionar 
as leis, e entibiar o zelo das autoridades incum
bidas de executai-as. 

Assim procedia o governo no anno passado. 
E' verdade que dizia que conhecia os defeitor; da 
legislação, mas erão tão ponderosos os motivos 
que tinha para Rão apresentar uma refurma, que 
deixou que a experiencia follse mostrando todos 
os dias que existião taes defeitos antes de pro· 
ceder-se i reforma da lel. Senhores, quando no 
anno passado 11e apresentou na casa uma extraor
dinarla sofreguidão para a revogação da lei, 
tendo-se encarregado o exame della áa commlssõAs, 
creio que de justiça criminal e de con~titulção, 
o que nos dis!!le o nobre ex-ministro dos negocias 
estrangeiros ? Nada de sofreguidão ; muita calma, 
muito cuidado, não vamos discutir, nem votar a 
esmo, S. Ex. indicou algun!l defeitos da legis
lação, e nos disse :-Este anno apresentarei uma 
proposta.- Foi desgraça que o nobre ex-ministro 
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não continuasse no mini~terio algum tampo mais, 
porque de certo apresentaria esta proposta. Agora 
poderia en lembrar-me das palavras que daqnelle 
lugar (apontando) proftlrio uma voz que já não 
existe; é agora que eu queria a explicação de 
dito jocoso em verdade de um illnstre cc>llega, 
falltlcido, não digo mais na•ta: todos sabem o que 
é. Eu disse, e queria provar que eata proposta 
ee rcsentia dtl precipitação, que o nobre ministro 
com pouco mais de 2 mezes de ministerio, apezar 
das suas luzes, ·que eu reconheço, e da sua expa
riencia como magistrado, não podia ter consultado 
tudo quanto a respeito deste object.o ha na sua secre
taria para apresentar a sua proposta. Nclto mais 
uma cousa, e é que o nobre mmistro em objecto 
de t11nta importar•cia talvez não consultasse pes
soas que me parece devêra ouvir. En creio que o 
governo não deve apresentar ao cor.po legislativo 
proposta lllguma sem préviu audiancia do conselho 
de estado: as luzes de tantos cidadãos prestantes 
quaes os que compoem u conselho de estado 
muito poderiã" auxiliar o nobre ministro na 
confecção de um trabalho de tanta importancia. 
Consta·me, não sai com certeza, mas . consta-n1e 
que não foi ouvido o conselho de estado, nem 
mesmo a secçãola que pertencem os negocios da jus
tiça. Ora, senllore!', em objecto dasta orde.o não se 
consultarem homens tão distinctos quaes os que 
compoem o conselho de esta lo • me parece 
precipitaçiio, me parece desejo muito ardente de 
apresentar uma proposta, de sujeital·a a uma 
discussão na qual devem apparecer tudo:1 os de· 
feitos de que, a meu ver, est<i. chda. Senhores, 
quaes os males q ·Je a experiencia tem mostrado, 
como affirma a propost!l, r~sultarem das attribui
ções cíveis dadas aos juizes municip•les' Se a 
proposta se limitasse a citar em seu abono o 
tit. 1;o da constituição do estado, eu resp·.>nJeria 
tambem quo na coastituição do estado não ha 
prohibição alguma para que os juizes munici
paes não exerção funcções cíveis. Mas o nobre 
ministro invocou tambem o brado da experiencia 
para ulterar ll lei do~ 3 de Dezembro em uma 
das suas partes mais importantes, e vejo-me 
forçado a acompanhai-o. Primeirame::t.1 não me 
p<.rsuatio que o brado da exp8rieuci•• seja bas
tante fort<l quando unra ltli conta 4 annos de 
existencia: e em primeiro lugar direi que o 
nobre mini8tro e;tá ne:~ta parte em completo 
equivoco. Se a ltli de 3 do Dezembro deu uos 
juizes municipaes a attribuiçiio de j utg.u defini
tivnmente, exigin tambem as mesmas habilitações 
que o co digo do processo exige para os juizes de 
direito. 

Não vi ainda uma só representação a este 
respeito ; não sP.i que tribunal algum dissesse 
quil ne~ta parte a li!i é defeituosa. Portanto 
parece-me que o nobre ministro não tem ~astante 
razão quando invoca o brado da experiencia 
contra a attribuição de julgar definitivamente, 
conferida por aquella lei aos juizes municipaes. 
conservando lhes todavia a attribuição de pr•)· 
cessarem os feitos até sentença final r:xclusi va
mente. 

A constituição no tit. 6° não repelle, como affirma 
a proposta, a disposição da dit•• lei, e se é exacto o 
que Lllz o nobr~ ministro, eutào a proposta é 
tr.mbem inconstitucional. 

SenhoreA. deduzirã o nobre ministro das palavras 
-independencia do poder judicial- a inconstitu· 
cionalidade d~t lei, quando encarregou aos juizes 
municipaes de julgar atinai 't Eu entendo que as 
palavras - independencia do poJoJr judic1al -
querem dizer que seus actos não sej:io revogados 
por nenhum dos outros poderes políticos ; é 
como eu entendo, e me parece que commigo 
enkndem escriptores de nota. Se assim é. como 
se_ deduz da constituição o argumento contra a 
le1 de 3 de Dezembro, que deu aos jnizes mnni· 
cipaes a attribuiçiio de julgar afinal ~ Os aetos 

dos juizes municipaes não podem ser revogados 
senão pela autoridade competente ; então subsiste 
em seu pleno vigor a disposição constitucional, 
qutl quer que o poder judicial sej •• independente. 
Será de outro artigo que diz que h a verá juizes 
de direito ptlrpetllO:I e juizes de facto ? Eu farei 
uma pergunta u.o nobre ministrll, e é que quando 
a constituição trata do direito de julgar, refertl·Se 
unicamente âs causas cíveis, ou tambem ás causas 
crimes 'l A proposta - dá nos juizes municip:1es o 
direito de j 11lgar nas caus:ls crimes ; logo, a pro
posta é inconstitucional , porque dá a juizes 
tempvrarios o que comp~te a juizes perpetuas. 
Mas dirá o nobre ministro ;- é mister fazer-se 
distincção dos crimes. - A constituição deu o 
direito de fazer eetas distineções ! Certamente 
qtte não. Ou não é anti-constitucional a attribuição 
dada pela lei de 3 de Dezembro de 18!1 aos 
juizes municipaes de sentenciarem afinal, ou a 
proposta tambem é inconstitucional, porque lhes dá 
attribuições taes em cau~as crimes de não pequena 
importancia. · 

Mas, senhores, o poder de julgar consiste 
unicamente em ;~entenciar? O poder de julgar 
comprehende não só a s.;nteoça como todo o 
processo ; o preparo de processo é uma causa 
essencial para o jlllgamenlo; é talvez como dizem 
alguns, a parte mais importante do processo. A 
proposta acaba com os juizes municipaes for
ma<los, dá aos leigos a attribuição importantís
sima de preparar o processo. e apenas deixa a 
sentença aos juiz~s de direito ; e para que 'l Para 
se verem os juizes de direito obrigados a annullar 
os processos repetidas vez<:!s. como acontecia antes 
da lei de 3 de Dezembro. 

A proposta atten.ie mais aos interesses do paiz 
do que attenden a dita lei 'l Não sei como • 
tendo-.-e conhecido os defeitos do codigo nesta 
parte, hoje se queira reviver uma legislação que 
está 11bandonada. O que ma adm1ra é que a 
nobre comrnissão não fizesse alterações. E' ver .. 
dada qu'l a nobrtJ commissão roi condf'scen
dente quanto é possível ; diz ella :- na outras 
emendas que niio convém fazer !JSra não tornar 
o trabalho muito longo, para não difficultar a 
discussão. - Eu não quero facilidade nas dis
cussões; quero que todos emitlão suas idéas; 
truta-se de grg,ndes interesses do paiz, e est~s 
devem ser advogados por nós todos: !lSt~s inte
resses do p:liz é que me obrigárào a levantar a 
voz contra a proposta. Ell não estou em meu 
elemento: custa-me em gerlll a fazer opposição ao 
governo, mas não posso deixar de a fllzer quando 
se apresenta uma proposta como esta, inteira
mente contraria nos interesses do paiz. opposta á 
constituição, e talv<lz mesmo á monar.chia. 

ALGUNS SENHOBES:-01! 1 oh I 
O SR. D. MANOEL: -As leis fracr<s e más con· 

correm para a dissolução da sociedade. 
Eu creio ter mostrado que a proposta não só 

não melhora, mas antes peiora o estado da 
administração da justiça. 

Vamos a outro ponto, que me ia esquecendo. 
que nã•) é tão essencial, mas que precisa de 
algumas rE-flexões. O u.-.bre ministro aftirma que 
a as~istenci~ de uma autoridade policial á quali
ficaçao do Jury é uma anomalia inqualiticavel. 
porque em geral actos desta ordem devem ser 
presididos por em;..regados de eleição popular. 
Eu direi ao nobre ministro que esta idéa está em 
contradicçào perfeita com as idéas do Sr. Alves 
Branco. (Alguns senhores se riem.) Não se rião, 
porque a autoridade é dtl muito peso: eu não cito 
os chamados regre~sistas, que para são auton
dades de grande monta, mas não o serão talvez 
para os defeos .. res da proposta; o que na verdade 
causou-me a maior estranheza é o ter a propo11ta 
feitl) r~viver a legislação do codigo do processo 
criminal relativa aos juizes de paz: isto, eonfesso1 
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li tornei a ler, meditei, a ver se era verdade, 
e' achei com effeito que os juizes ~e paz pela 
proposta estão encllrregados da formaçao da culpa, 
eu1bora fossem excluhlo,s d~ pron~ncia. qra,_ ISt<l 
será constitucional? E, d1zem, •nconstJtuclOnal 
que os delegados e subdelegados s~'jão ~ncarre_
gados da formação da culpa, e nao é Jnconsll·. 
tucional que o sejiio os juizes de paz por causa 
da sua origem, e p~rque têm ur_n_termo prdixo de 
duração; a sua or1gem é a eltnçao do povo. 

Eleição di! j11izes de paz I Pois_ no. Br~zil ~a 
eleições de juizes de paz? No Brazll ba desJgaaça<J 
de juizes dti paz, feita pelos influentes dos luga· 
res. e a quem vai-se encarrtlgar_ a f?rm_ação de 
um processo? A b~mens que nao tem •n_d~pen
dencia que estão suJeitos a outros que os J1ngem, 
que o~ governão, que mandaráõ faze~ quantos 
processos quizerem; . e qual a ga_ran~lil que se 
dá a um individuo CUJO processo fo1 fe1to por um 
homem assim designado? Será a palavra-respon
sabilidade-que no nosso paiz é vã_, e ~on_tinuará 
á ser por muito tempo? Mas entao d1re1s vós : 
-os subdelegados são n.,meados pelo governo, c 
então elles fo.riio o que quizer o governo. Eu ~~o 
digo r1ue os delegados o subde;lega~os SCJaO 
Mcravos do governo, nem mesmo cre1o que em 
regra haja governo que __ rnan~e um. delegado 
formar cu! na a quem nao seja cnm1no~o: as 
culpas for:1adas por _juizes de pa_z que sã_o desi
gnados hiio de resent1r· se desse JDconvemcnte. e 
em geral hoje no paiz nenhum homem de bem 
quer exercer est,; cargo. Os delegados e subdele
gad!ls plldem pronunciar e perseguir ••. mas ficão 
sujeitos á demi~são, como aconteceu ha pouco 
no Rio de Janeiro, que um subdelegado pronun
ciou um juiz municipal, e o Sr. p~esidente sabendo 
disto, demittio o subdelegado. E1s a vantagam de 
se. r a formacão da culpa feita pelos subdelegado!! dA 
policia. N:io sou eu que clamo contra a instituição 
dos juizes de paz, é .o Sr. Limpo de Abreu. D1sse 
S. Ex. no relatoriu que apresentou ao corpo 
legis lativo em 1836, o seguinte: cc A instituição 
d•JS juizes de paz mer~Mu ao principio os maiores 
applausos e elogios, depois vei•> a época de sua 
decadencia, em parte, porque se lhe accumulárão 
succe~sivamente obrigações superiores ás suas 
forças; n'•Jutra parte porque as pes~oas que obtém 
maior num.:ro de votos nos districLos tem-se, por 
via til) regra, recusado 1\ servir a pretexto de mo
le;otias que os imp•>SSibilitão. obtendo dispensas 
das camaras rnunicipaes ; juizes de paz ten1 eu
tradn no .-:xercicio desse importante cargo c<>m tres 
e c<nn d•;us votos I I ! " 

Portanto, a instituição) Jos juizes de paz estava 
em dec><Jeuci a om 183ô, e em que estado se ach ará 
lwje 1 Em lethargia completa; entretanto n governo 
t~m sua proposta v.1i dar a importanLe attribuiçiio 
de formar a culpa aos juizes de paz. Senhores, 
não se diga que ba o correctivo de urna pronuncia 
decretada pelu juiz municipal, porque como pro 
nunciará o juiz municipal? Segund<l o qu e aci.Ja no 
processo orga nisado pelo juiz de paz. Quantos e 
<JU:io maiores males <tão r e sult<~ráõ de s .:nn~lhante 
attrihuição cvnceJida pt: lo codig,, do procl!sso sos 
juizes de paz? O nobre ministro parece Jcs.:o
nhec~J l · o na sua propnsta. Eu tenb 1 mostrado QUü 
a proposta não sati.3faz as necessidades publicas 
pelo 4ue toca ~ administra.;iio da justi.;a; pelo 
contrario, em alguns pOal<.•S a J.Ciora. S~nborcS, 
eu dis<e, e é agora o<:casiào de •:x1>licar, que 
pod.;rÍ>I considerar a proposta, como cumprim;,nto 
de urna promessa feita a um partido. O partido 
que hoje occupa as posiçõr,s sociaes, e ç.or conse
quencia influe no paiz, exigia á rovvl;:ação de 
algumlls leis, e entre ellas a de 3 de Dezembro 
de 1841 ; assim se di.sse nesta casa por d1fferentes 
vezes, e é facto que não se põde contestar. O go
verno, e mais especialmente o nübre ministro da 
justiça, que não se póde duvidar pertence a esse 

partido, tinha de cumprir a promessa que havia 
ieito. 

O Sa. PRESIDENTE po·ie ao nobre deput<tdo haj11 
de interromper o sau discurso pa ra se proceder á 
tlleiçào da n1esa. 

Procede-se á votação e sah'!m P-leitos: 
Presidente, o Sr. Muniz Tav:.res coa1 ·H votos. 
Vice-presidente, o Sr. Oltoni com 46. 
lo secretRrío, o Sr. Dias de Car:valho com 59. 
2° s ecretario, o Sr. Tosca no de Brito com 50. 
3o secretaria, o Sr. Muniz Barreto com 48. 
4o secretario,. o Sr. BJ.rbnsa de Almeid:~ com 42. 
lo snpplentc, (I Sr . Godoy com 21. · .. 

• 2o supplente, o Sr. Wanderley com 7. 
Continúa a d1scuRsão da proposta. 
O Sa. D. MANOEL:-Eu entrava, Sr. presidente. 

na segunda parte do m•m discurso, no qual consi
deri'-vr. a proposta convertida em projecto de 1.: :, 
como um cumprimento de uma promessa fdta a 
um partido. Dizia eu que esta minha proposição 
a ninguem devia espantar , porque na casa os 
orgãos de3se partido urna e muitas vezes l'epetirão 
qud t inbão pro!r.ettido solemnemente trabalhar 
com todo o seu afinco para a revogação de algumas 
leis. as quaes forão , segundo ellê>~, un1a das 
causas das rebelliões de Minas e S. Paulo. Ora, 
considerando o Sr. ministro corno ligado com esse 
partido, suppondo eu que elle tinha seu compro · 
misso, não admira qu!l eu considerasse a propostot 
como .cumprimento dessa promessa. E, senhores, 
se eu leio com atte!lção a proposta, devo ~on
vencer-me de que com etfeito é cumprimento de 
promessa; mas, como disse no meu discurso. 
ess~ cumprimento não foi completo como natural
mente esperava o partido a quem se fez a pro
posta. 

Senhores, qu11ndo um partido lança mão das 
armas para sustentar a constituição do estado, 
dizendo que tae;; e taes leis a off,mdem e a lanção 
por terra, o primeiro dever desse partid•> quando 
sobe ao poder é exigir do governo que elle apoi11 
a revogação, n<iO de um ou outro artigo da !oi, 
mas da lei inteira; porque, senhore~, não se 
dizia que um ou outro artig.J da lei de 3 de D~ 
zembro era attentatoria da constituição, dizia-se 
que tod" a ~ei o era ; logo, essa lei devia sfJr 
immediatamente revogada , devia m.1ndar-se pôr 
em execução a legislação que por ella fóra revn
gc~da, o codigo d!l processo crirnin:l!, ou eutiio 
apresentar itnmecliatamente uma proposta para 
refurmat· e corrigir os defeito:; do dito codigo; e 
o que vimos uós nas ses.;ões do anno passado 'l 
Vimos que o ministerio uem uma só vez fnllou na 
revogação àessP. lei, e que, pel·• contrario, elle 
dizia no seu relatono:- ha ddéitos, ila lacuna:;, 
ha mesmo incohtlreucias, mas nada por ora de 
alt.rar a lei.- Note V. Ex. que o Sr. Galvão no 
seu rc:latorio não achou anti-constitucional a accu
mulaçà<J de fuucções policiaes com as de julgar; 
di~se apenas quu parecia conveniente que se sepa
rassem ; mas u ulinisterio passajo nada fez, nem 
uma só proposta, nem uma só medida offereceu 
ao corpo legislativ<J tendentes a revogar essa lei. 
O Sr. Galvão disse, é verdade, que tinha con
sultado o instituto dos advogados ácerca de!!sa 
lei e creio que rto outras; mas lambem .é verdaJe 
que, com muita antecipação o im;Ututo deu o se1t 
parecer, que alg1ll'l!l Srs. d~putados naturalmente 
ler;io, e eu fui um d ellos, •l coào vejo que na pro
postll se tomassem em consideraçlio os poutoa 
cardeaes d'l parecer do instituto dos advogados. 

Senhores, o ministerio actual, o nobre ministro 
u~ justiç:\ entendeu que u ,n dos seus primeiros 
deveres, tomando conta da administração, era 
justamente fazer e1fecuva esta promessa, era 
apre,;entar um trabalho, f.:~sse qual fosse •• - rosas 
qual fosse, embora tivesse a ~eu favor o pouco 
tempo de . sua administração , q.ad duvill. , ua 
verdade, ter em muita consideração, para não 
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apresentar trabalh~ ~està natureza, co_m tan~ 
presteza, que conttnuo a dizer que é lmpe_l'fel
tissimo. Nem os co-relígionarios do nobre mtmstro 
tinhão direito de exigir de um ministerio novo 
aquillo que não exigirão de um mínísterio q~e 
contou 27 mezes de exístencia, aquíllo que nao 
exigirão do ministerio passado, e a quem este 
anno dirigirão o mais pomposo elogio na respos~a 
ã falia do throno, elogio como não teve no pa~z 
neehum ministerio, não havendo talvez no patz 
míní11terio que menos o merecesse. Ora, o. ~i
nisterio actual, que se diz continuador da pohtlca 
do ministerio passado, vem fazer-lhe a mais forte 
censura: sim, esta proposta é a mais forte censura, 
é o mais terrível eptgramma Teíto ã passada 
administração, porque o ministerio actual vê os 
defeitos, as faltns da lei de 3 de Dezembro ; 
ellas são salientes, !orào conhecidas apenas . se 
publicou a lei, como diz a propostl\; é prectso 
emendai-a quanto antes I O que quer dizer isto 1 
Vós, que vivestes 27 mezes e tivestes nove mezes 
de sessão, sem aproveitar essa maioria immensa 
que vos apoiou, nada fizestes; pois bem, eu vou 
fazer o que vós não ftzestes. Já se vê pois q~e 
o ministerio actual fez a maior censura ao mt
nist~rio transacto; porque o ministerio actual em 
dous mezes pôde inteirar-se do estado do paiz, 
compulsar todos os documentos que naturalmente 
existem na secretaria da justiça, e apresentar 
uma proposta. não alterando toda, mas parte da 
lei da 3 de Dezembro. ·Ha portanto fidelidade 
é. palavra; mas, senhores, será cumprimento de 
uma promessa ou uma conr.essão, porque ha 
differença. Quanto ã promessa, deve ella ser 
sempre trazer a convicção de que ha de ser 
cumprida, porque é justo, é honesto :> que se 
promette cumprir ; mas a concessão nem sempre 
traz esta convicção ; põde ser filha de circum
stancias; e talvez nessas circumstancias se at:hasse 
o Sr. ministro para fazer esta proposta. Nem eu 
admitto que nenhum governo apresentasse ao 
corpo legislativo pro11osta como esta sem se ver 
na obrigação de, antes de encerrar-se o paria· 
mento. dar uma especie de satisfação, e fazer 
uma concessão a um partido. 

Ora, vejamoS!, Sr. presidente, se ha pontos 
capitaes donde se pôde dizer que a proposta é 
o cumprimento de uma promessa, ou ainda uma 
concessão. Senhores, eu admiro a CQragem do 
miuisterio em apresentar a proposta com doutrinas 
que no meu entender não melhorão a adminis· 
tração da justiça, a antes a empeioriio; com 
doutrinas que tornÃo mais evidentes as boas 
disposições da lei de 3 de Dezembro de 1841, 
com doutrinas que no meu conceito justidcão 
mais completamente esta lei. Só digo que admiro 
a coragen1 do Sr. ministro, e muito mais a 
admirei quando vi que um ministerio em uma 
proposta que trata de reformar o systema judí· 
cíario, consignasse uma idéa tão anti-constitucional 
como a que já tinha sido apresentada no corpo 
legislativo ; idéa só filha de uma facção, idéa 
emftm que faz parte de um plano premeditado, 
de alluir os alicerces do governo monarchico. 
Senhores, quando se discutia a lei de eleições, 
appareceu com effeito a idéa da exclusão de 
algumas classes de funccionarios publicos do 
corpo legislativo. O artigo de exclusão, que foi 
tão combatido, e que nos lisongeamos haver 
demonstrado que era anti-constitucional, eviden
temente anti-constitucional; esse artigo, senhores, 
cahio, e o bom senso da camara, desses mesmos 
que hoje pugniio por esta idéa, fez com que 
elle se não apresentasse de novo na terceira 
discussão. Com effeito, apezar de reiteradas 
promessas e de instancias, recuárão, e recuárão 
perante quem ? Perante a opinião publica : 
não foi só perante a maioria, mas perante a 
opinião publica, a qual é toda a favor de 
uma classe que sem duvida nenhuma é a mai" 

TOMO D 

illustrada do nosso paiz. Não digo que seja a 
unica, mas é a mais illustra:la do nosso paiz ; 
de uma classe que, desde antiga data, occupa as 
primeiras posições da sociedade, e que o povo 
ec:fim honra com seus votos, d11ndo assento aqui 
e na camara vitalícia. Mas o ministerio entende 
que o. illustrada classe da magistratura deve ser 
excluída da represenbção nacional : um magis
trado nunca. deve pensar em ter a honra de 
merecer os votos de seus concidadãos para ter 
um assento nestas cadeiras ou na11 do senado. 
Mas esta idéa, abandonada no anno passado pelos 
coryphêos, que a principio tantos esforços em
pregárão afim de ser adoptada a idéa, não de 
um partido, mas de uma facção, obrigou o 
governo, tendo já conhecimento da opinião pu
blica, a consignai-a na lei proposta que se discute. 
Não é agora oceasião, e seria mesmo inutil querer 
demonstrar que esta medida é inteiramente anti
constitucional : no anno passado foi sobejamente 
demonstrado, e o será de novo quando .:.ntrar em 
discussão o famoso artigo 34:, não se forção os 
magistrados a deixar o corpo legislativo (li o 
artigo). Isto é uma irrrisão. Aposentar-sol aem 
ordenado um juiz de direito que não tem 10 
annos da exercício para entrar na camara dos 
deputados, que põde durtlr ainda menos de 4 anoos 
no caso de dissolução, que magistrado o quererá 1 
O ~ue ha de ser desLe magistrado 1 Não se v6 
que isto é forçar os magistrados a que deixem 
as cadeiras desta casa ? E isto é proposto pelo 
Sr. ministro da justiça, que é juiz de direito, e 
que no anno passado sustentou ccmnosco a idéa 
contraria 11 I Forte abnegaçãu I forte desinte
resse I 

O Sa. MINISTRO DA JusTIÇA.:-Não é a mesma 
co usa. 

O Sa. D. MA.NoEL:-E' a mesma cousa; eu o 
ia demonstrar evidentemente. O fim é o mesmo, 
de certos homens que se persuadem que têm 
direito de governar este paiz exclusivamente, e 
em verdade que o governão mais pelos clubs do 
qu6 por meio do parlamento, e que niio se 
importão de violar n constituição quando isso é 
mister para chegarem aos seus fine. Na discussão 
do art. 34: serei mais extenso e explicito." A 
commlssiio foi muito attenciosa, apena~ tocou na 
questito de inopportunidade da medida ; mas, 
senhores, eu não admiraria que o governo vieue 
ã camara apresentar proposta reformando alguns 
artigo! da constltuiçiio, para o fim de se esta· 
belec~rem as iacompatibilida&dcs de certos cargos 
com as funcções legislativas; mas o ministerio 
apresentar na lei da reforml\ a idéa do incom
patibilidade só para a classe da magistratura, 
este procedimento não tem nome. Sendo a ma
gistratura a classe mais illustrada no paiz, difficil· 
mente haveria um governo que tal fizesse; isso 
poderia partir ds uma facção ; mas do governo, 
nunca. nunc!l. A fllcçào tentou-o o anno passado, 
mas foi derr-otada. Todos conhecem a historia 
das miserias desse tempo, assim como conhecemos 
a historia dos protestos que alguns fizerão quando 
se conheceu que a idéa não triumphava, e que 
os magistrados não bavião de perder seus lug~res 
no corpo legislativo, só · porque assim o tem 
decret~tao uma facção. A eommissão di$se mnito 
pouco pela sua nimia bondade ; ella devia dizer 
que a idéa da exclusão dos magistrados do 
corpo legislativo é anti-constitucional, e que era 
incomprehensivel que se pedisse ao corpo legisla· 

. tivo a exclusão só de uma classe, não sendo 
oxcluidus os presidentes de província, os com
m!lnda&ntes de arma~. os chefes das repartições 
de · fazenda, os vigarios, etc., etc., niqg11em, 
emfim. senão o poder judiciario. Senhores. quando 
M. Thiers sustentou a doutrina das incompatibi" 
lidades, achou inopportuna s perigosa a idéa de 
excluir os magistrados do corpo legislativo, 

51 
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pelas razões juridicas que _apres~ntou no seu 
discurso · e como é que o m1mster10 actual vem 
de novo 'apresentllr esta idéa e faz uma excep_ção 
tão odiosa? Não se lembrou ao menos da tm
mensa responsabilidade que toma sobre si 't 
Não conheceu que é o resultado de um plano 
ha muito meditado, que mais tards ou mais 
cedo se ha de 'põr em execução? Sr. pre
sidente, exigirão que a assembléa provincial de 
l-finas mandasse uma representação pedindo 
a exclusão dos magistrados do corpo legislativo. 
Mas quaes forão as assembléas provinciaes que 
representárãr, no mesmo sentido? Nem mesmo a de 
S. Paulo. O ministerio pois nesta proposta con
sultou a opinião publica? Consultou os interesses 
do paiz 'l Consultou os interesses dos magistrados? 
Nada disto. Não consultou os interP.sses do paiz, 
porque não é do interes~e do paiz que a classe mais 
illustrada delle deixe de tomar parte na confecção 
das le!s, que todos os dias tem nas mãos, e que está 
habilitada com todos os conhecimentos theoricos 
e praticos: são estes os que hão de ser excluídos 
do corpo legislativo, promettendo-se-lhes ama 
reforma, que não é compensação, mas ameaça de 
qull, se aceitarem, hão de ser aposentados sem 
mais recurso. Ora, senhores, era preciso que eu 
visse para crer que um ministerio do meu paiz 
viesse ·fazer uma proposta semelhante. Todos os 
dias vai amadurecendo o ·plano, e Deus sabe 
quando se porá em execução: assim amadurecerão 
os primeiros planos que se puzerão em exe
cução. 

Mas, senhores, que garantias dá a proposta ao 
poder judicial ? Eu quero conceder que a idéa 
não é anti-constitucional, e que ella. póde por 
consequencia ser approvada em lei ordinaria: que 
garantia offerece o governo ao poder judiciario? 
Nenhuma. Qual é a garantia que dá a proposta? 
Eu vos di~o: que nas remoções dos juizes de 
direito e desembargadores o governo ouvirá o 
conselho de estado I Isto é irrisorio I O conselho 
de estado tem voto consultivo, com o qual muitas 
vezes não concorda o ministro: sendo muitas vezes 
o conselho de estado unanime em uma opinião, a 
decisão e em sentido contrario I Pobres magistra
.dos I Sabeis qual e a outra garantia ? A creaçi\o de 
relações : ah l Srs. desembargadores. novos des
terros vos estão preparados l A.té agora Prão os 
pobres juizes de direitl' que passeav:\o do Rio de 
Janeiro para Cuyabá, de Cuyabá para o Alto-Ama
zonas, etc. ; agora sois vós que, quando. ni\o agra
dardes ao ministerio, haveis de ser obrigados a dar 
um passeio até Gl,yaz, Pará, etc. l Eis a garantia. 
Nem ao menos se ma1cárào os casos das remo
ções: estas continuão a ficar a arbttrio do mi· 
nl~terio. E o ministerio que teve a coragem de 
apresentar semelhante proposta não teve animo 
para augmentar os ordenados dos magistrados, 
reconhecendo aliás a necessidade de tal aug
mento. 

O governo convém em que estes ordenados s9:o 
diminutos, mas não teve a coragem de fixar, 
prop~r o quantitativo, porque, como vulgumente 
se dtz que os nossos males vêm <tas finança~. o 
Sr. ministro, receioso de se comprometter, deixou 
isto para a camara, e quiz que a camara carre
gasse com este onus. 

Diz-se na proposta que muito perde a justiça 
com a ausencia t!lmporaria dos magistrados. Ora, 
senhores, a magtstratura, que conta tantos des
embargadores e juiz-::s de direito, perde muito, 
porq_ue nesta camata e no senado estão alguns 
magu>trados por '}Uatro ou cinco mezes ; de ma
neira que, porque no Ceará não ha um juiz de 
direito, está alli perdida a justiça; mas não está 
perdida porque um magistrado é presidente de 
provincia, diplomata, ministro de estado · o plano 
não é excluir os magistrados das presid~ncias é 
excluil-oe llo corpo legislativo; o que querem é 

um corpo legislativo composto de pobres de 
espírito, que são os que p3ra aqui hão de vir ; 
o que querem é pobres de espírito no ccrpo 
legislativo para os dirigirem para os seus fins. 

E11 fallo assim :\ ver se desperto os animas, 
se chamo a attenção dos homens emine.ntemente 
interP.ssados na conservação da monarchia no 
Brazil. Senllore.s, o governo, e principalmente o 
Sr. ministro da justiça, devia ver que no Brt1zil 
ha muitas freguezias que não têm padres, e que 
por consequeneia grande parte do povo está pri
vado dos soccorros espirituaes ; entr6ta!lto S. Ex. 
não propõe a isto remeoio ao corpo ligislativo ; 
sobre isto dorme ; é-lhe indifferente que uma igreja 
esteja quatro ou cinco mezes e mais sem pastor ; 
mas, se falta um magistrado, que aliás tem 
substituto mareado na lei, isto é uma !alta 
extraordinaria, a independencia do poder judiciario 
não se mantém emquanto no senado e nesta 
camara houver um só magistrado. Aqui entrão 
grandes considerações políticas e interesses do 
paiz: é uma cruzada a que o ministerio se propõe 
contra a magistratura. Magistrados, levantemos 
a nossa voz neste recinto, escrevamos, mostremos 
os nossos direitos, e que só podemos ser excluídos 
do. corpo legislativo quando fór nesta parte re
formada a constituição, segundo a qual temos 
incontestavel direito de assentar-nos nestas ca
deiras, emquanto merecermos a confiança dos 
nosso.:1 constituintes. Não nos hão de fazer calar; 
hão de nos ouvir: a magistratura sustenta os 
interesses do pai!: e a monarchia, ~ue sempre 
tem defendido com o maior affinco e com o maior 
denodo. 

UMA Voz:- E o clero tambem. 
O Sa. D. MANOEL :--Sim, mas o clero não é 

excluído e os magistrados o são. Senhores, isto 
é uma cruzada; querem um corpo legislativo 
composto de ignorantes, não querem quem lhes 
faça sombra : quando o Brazil ficar entregue 
a esses, não serão excluídos sómente os magis
trados, mas todos os que possão fazer sombra á 
facção. 

Portanto, senhores, o ministerio não consultou 
os inttlresses do paiz nesta grande 'lUestão, nem 
tambem conheceu que é inopportuna. Ora, uma 
proposta que tem semelhantes bases póde merecer 
a approvação da camara! E' convicção intima 
de que o ministerio tem recuado ante a opinião 
publics., e c<Jnstll-me que já. permitte se vote 
áeerca do art. 3! como se entender, na certeza 
de que elle não fará questão de gabinete se por 
ventura não pasRar o dtto artigo. Assim aconteceu 
no anno passado, porque forão ameaçados de 
ouvir verdades que agora estão ouvindo em parte, 
e que hão de ouvir ainda mais quando se tratar 
do art. 3i. Muitc. bom ê dizer verdades em 
qualquer parte. 

O Sa. CAMPos MELLO :-Parece que o nobre 
deputado está na opposição. 

O Sa. D. MANOEL:- Se se refere á proposta, 
declaro que estou na opposição ; mas niio estive 
na opposição quando dei ao governo as forças 
de terra e mar, que pedi o, e os meios de fazer 
face ás despezas publicas; demais, votei pela 
emenda do Sr. Ferraz que faz vigorar a actual 
lei do orçamento para o anno de 47 a 48. Por 
esta emenda não votou o Sr. deputado, apezar 
de não ser da opposição, nem muitos outros que 
se dizem sustentadore.s do ministerio; snstenta
dores nesta casa, porque fóra dellg. e nos clubs 
lhe fazem a maior guerra, ao menos a uma 
parte do minieterio. Pensa o Sr. deputado que 
me falta coragem para fazer opposição ao mi
nisterio, quando assim entendo do meu dever ? 
E' verdade que hei de fazel-a fr11nca e leal e no 
parlamento ; mas não hei de fazer elogios aos 
mínistro11 em face e dizer delles horr9re~ q" au-
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senda, e principalmente nos cluus de que por 
abi se falia. 

Sr. presidente, tenho mostrado, quanto me foi 
pos~ivel que a proposta é en1 alguns pontos 
anti-constitucional, que cão melhora em quasi 
nada a administração da justiça, e em alguns 
pontos a empeiora consideravelmente; que se e!la 
é cumprimento de uma promessa d'U concessão 
a um parti.! o, devia ser mais ampla, . porque 
muito mais exige esse partido. Não recusarei 
os meus votos a alguns artigos que me parece
rem de utilidade ; mas provavelmente na adopção 
da proposta, serei obrigado a negar -lhe o me11 
voto, excepto se fôr convenienteiilonte emtln· 
dada. Ainda tenho mli.ita··· que dizer, - in as re
servar-me· hei para a discussão de cada um dos 
artigos. 

O Sa. MARINHO cede a palavra. 
O Sa. CA.B.VA.LHO E SILVA propõe que a discus· 

são se faça por capítulos. 
O requerimento é apoiado. 
O Sr. Souza. R.a:JD.os pergunta se, appro

vando o req 'lerimento do Sr. C~trvalho e Silva, fica 
iobibido qualquer Sr. deputado que tiver de 
fallar sobre a proposta de tomar em consideração 
na discussão do primeiro artigo toda a proposta; 
e como o Sr. presidente responda que 111io, o 
orador declara que não negará o seu voto ao 
requerimento, posto lhe pareça inutil. 

o Sr. Ferra." pede que se. mande examinar o 
precedente que occorreu por occasiào de se tratar 
do codigo do commercio. Não descobre utilidade 
alguma no requerimento; antas vê nelle o gravís
simo inconvenitlnte de coarctar a cada um Sr. 
deputado as Vt'zes de falla~.r. 

O Sa . Fru.NÇ.I. LElTE tambem se declara contra 
o requerimento. 

O Sa. lo SECRET.&.Blo informa que, discutindo
se na casa o projecto do senado sobre a reforma 
do codigo, o Sr. Maciel Montdiro requ reu que 
se dispensasse a segunda discussão, e o projecto 
tivesse só terceira discussão, requerimento que 
foi approvado. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão ás S horas. 

Sessio em 4 de Agosto 

PBESIDENClA DO SB. llUNIZ T.I.V.UUtS 

SuMllABio.-Expediente.-Creaçc2o de um archivo 
publico. -Dimsa territorial entre os municipios 
de Re.;ende e de .Artas.-Re(orma judiciaria. 
Rejeiçélo de. requerimento t:fo Sr. Carv11lho e Sil-o a 
para que a discussil·> fosse por · ca:pitulos. 
Discussao do art. lo da proposta. D'scursos 
dos S1·s. ministro da justiça, França Leite e 
Sou .a-a Ra.mos. · 

A's 10 horas e tres quartos da manhão abre·se 
a sessão, lê-se e approva·se a acta da antece
dente. 

Um oflicio do secretario do senado remet
tendo a proposição do mesmo senado sobre 
o melhoramento do meio circulante. - A im
primir. 

Do mesmo secretario, participando que por 
. oflicio do ministro e secretario de estado dos 
negocias da guerra, constou ao senado que S. 
M. o Imperador houve por bem sanccionar a 
resolução, approvando a aposentadoria de José 
Lcurenço Marques da Veiga. -Fica a camara 
inteirada, 

Remette-se á commissão de marinha e guerra 
a representação do major Manoel Machado da 
Silva. Sttntiago. 

Va1 á comrnisslio de coustituição e poderes 
o. di~loma d? Sr. · deputado su~plente p~:~la pro
Vl!•Cia dA Mmas Geraes, Franctsco DiogQ Pe· 
re1ra de Vasconcellos, apresentado pelo mesmo Sr. 
deputado. 

Não ha mais expediente. 
Lêm·se e approvão·se as seguintes redacções: 
1.4 Da resolução que manda ficar em seu inteiro 

vigor a lei de 25 de Setam bro de 1827. 
2.• Da resolnçãó que autorisa o governo a 

pagar a Miguel Tavares a importancia da 
sentença obtida por ella contra a fazenda pu
blics. 

Lêm·se e são approvad.os os seguintes pareceres: 
1.0 « As commissõe~ reunidas de marinha e 

guerra, e diplomacia, apresentão a esta augusta 
c~mar~, convertida em projecto de lei, para ser 
d1scnttda a proposta do governo pbla repartição da 
mannha, sobre natnralisação de marinheiros es 
trangeiros, e emprego destes no serviço Ja 
marinha de guerra. 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
« Art. l.o 0d indivíduos empregados no alto 

mar, costas e rios, em embarcações nacionaes, 
serã? reputados brazileiros, para o eerviço da 
mannha de guerra e mercante. Aos que servirem 
por tres annos ua marinha de guerra se passará 
carta de naturalisação. 

• Art. 2.• N11nhuma embarc~&ção estrangeira 
pod~rã ser. empregada no serviço dos portos, 
bah1as e r1os. 

« Art. 3.0 Nos navios e barcos de cabotagem, 
não será permittido matricular escravos em nu
mero maior do que a metade da tripolaçio. 
Todo o capitão ou mestre de barco, em que se 
reconhecer que ha mais escravos de que o numero 
permittado, soffrerã em cada viagem em que isto 
se verificar, a multa de quatrocentos mil réis 
por cada escravo qne de mais tiver a seu 
bordo. 

u Art. 4. • Todas as embarcações nacionaes, de _ 
00 até 200 toneladas, serão obrigadas a ter semprft 
um praticante •te piloto, livre, menor de 18 annos: 
as de 200 a 400 toneladas dous praticantes ; aa 
de 400 e de maior porte, tres pral.icantes. 

« Art. 5. 0 Estes praticantes de piloto, serão 
livres de todo o recrutamento. 

« Art. 6.o Todo o navio brazileiro, trlpolado 
inteiramente por homens livres, será isento de 
direitos de ancoragem em todos os portos do 
imperio. · 

« Art. 7 .o lgua.l isenção terá todo o navio 
estrangeiro, que condnzir cinco homens do mar, 
para se matricularem no serviço das embarcações 
nacionaes. 

« Art. 8.• O serviço da armada nacional seri 
feito pelo corpo de imperiaes mlirinbc!iros, e sendo 
necessario, por destacamentos, tirados por escala 
das classes alistadas nas capitanias dos portos, 
conforme o disposto no art . 2• do decreto de 14 
de Agosto de 1845; cessando, nos lugares em que 
houverem capitanias de portos, o recrutamento 
forçado para a armada. . 

•• Art. 9. 0 Um regnl&mento especial marcará 
o tempo de serviço doa marinheiros destacados 
na esquadra. 

• Art. 10. Haverá em cada porto do imperio 
uma autoridade encarregada de proteger oa 
homens do mar. 

« Art. 11. O governo é a11torisado para re
gular a nacionalidade dos navios brazileiros, 
segundo melhor convier ao desenvolvim11nto da 
marinha nacional. 

c< Art. 12. Ficão revogadas as disposiçõei. em 
çoptrario, 
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« Paço da eamara dos deputados, em 4 de 

Agosto de 18!6.-Coelho.-Carvalho Mendotlça. 
-Gavülo Pei:coto.-A. P. Limpo àeAb1·eu.-F. 
S. Dias da Motta. » 

2.o « A terceira commissão do orçamento, depois 
de examinar os documentos e mais papeis, que 
acompanhárão a i!1formação do governo, e a re
presentação de D. Thomasia Maria Perdigão Ri
beiro, viuva do fallecido capitão de mar e guerra 
Guilherme Cypriano Ribeiro, em que se qu~ixa 
do desconto feito no seu monte-pio, por divida que 
diz ficára dóvendo o dito seu. fallecido marido, 
proveniente do q•1e de mais recebêra da sua gra· 
tificação, como inspector do arsenal do marinha 
da província do Pará, pedindo igualmente á 
camara a remissão da quantia de l:042S221, que 
de mais recebera o dito seu marido, e que fóra 
declarado illegal por aviso de 3 de Fevereiro de 
18!2. E' de parecer que o monte-pio e meio soldo 
concedidos ás viuvas e filh.:s dos militares fal· 
lecidos, são considerados como alimentos de suas 
familias, e como taes não estão sujeitos a pa· 
gamentos de divida alguma, qualquer que seja a 
natureza dellas, accresce mais que a pretendida 
divida é supposta por ter o marido da supplicante 
recebido gratifica~ão, que lhe era devida, não 
podendo produzir effeito algum a disposição da 
sobredita portaria á vista da lei ; porquanto 
tendo o governo pedido para a gratificação do 
insp!lctor do arsenal de marinha da província do 
Pará a quantia de 1:600$ nos orçamento apre· 
sentados ao corp:1 legislativo para os annos do exer· 
cicio, em que teve lugar o pagamento de que 
se trata, foi essa quantia api-'rovada, e incluida 
nas leis de orçamentos, como se vê dos pareceres 
da illustre comoissão de orçamento aqui juntos, 
e sendo esta gratificação marcada em lei, e re
cebida pelo marido da supplicante em virtude não 
só da respectiva guia, como do seu diploma, e 
pagos os novos direitos, é claro que se não pôde 
considerar illegsl o referido pagamento. 

c A' vista do exposto parece não ter lugar a 
raposição determinada em aviso de 3 de Fevereiro 
de 1842; e muito menos o desconto no monte-pio 
da supplicante: e como não seja necessario medida 
alguma legislativa, julga a commissão que se 
deve rematter ao g.Jverno o requerimento da 
supplicante, e os papeis aqui juntos, e copia deste 
parecer, para que o governo lhe defira como eu.· 
t;Jnder de justiça. 

c Paço da camara dos deputados, em 3 de 
Asosto de 184.6.- Coelho. -Getulio. - OZieeira 
L'sboa. » 

3.o « José Maria de Moraes Mesquita Pimentel, 
tenente de 1• linha, reformado em 1839, em 
virtude da primeira o:ganisação do exercito, au
torisada pela lei n. 41 de . 20 de Setembro de 
1838, reclama contra a reforma, allegando achar-se 
prompto para todo o serviço militar. A autori
sação concedida ao governo pela lei de 26 da 
Fevereiro de 1845, não comprehendeu os officiaes 
reforrAados na organisação anterior decretada pela 
dita lei dl! 1838, e s6m6nte os reformados em 
virtude da lei do 1° de Dezembro de 18U. E a 
commissão de marinha e guerra não sendo de 
parecer que se dêm novas e amplas autorisações 
para que se· attendão reclamações desta natureza' 
antes persnadida que melhor convirá resolve~ 
p~rcialme~te, é de parecer que o requerimento 
seJa dirigido ao governo, parll que este informe 
sobre o merecimento militar e idoneidade do 
supplicante, e à vista da informação se resolverà 
opportunamente o que a camara julgar de conve
niencia e justiça. 

« Paço da camara dos deputados, 3 de Agosto 
de 1846.-Coelho.-Co,.,alho Menttonç~a.-Gavido 
Pei•oto. , 

4.o u José C:ustodl.o Rodrigues e Silva, capitão re
formado de 1• Unha, queixa-se no incluso reque-

rimento da inju~ta reforma, que involuntariamente 
lhe fóra concedida no anno de 183!1, em virtude 
da autorisaçào dada ao governo pela lei n. 41 de 
20 de Setembro de 1838. A commissão tem de 
ponderar a esta augusta camara, que pela reso· 
luç:io de 26 de Fevereiro de 1815 foi o governo 
autoriss.dJ a attender ás reclamações dos officiaes 
do exercito, '}Ue se julg-assem indevidam~nte 
qualificados em qualquer das classes, em con· 
sequencia da organisação do quadro, autorisada 
peL1 lei do lo do Dezembro de 18-U. Mas como 
sõ se fez menção da lei de 1841, esta limitação 
privou o governo da faculdade de attonder ás 
reclamações dos qualificados anteriormente em 
virtude da lei de 1838. Neste ultimo caso se acha 
o supplicante, e a commissão julgando preferível, 
em vez de n ova autorisação geral, autorisações 
especiaes sobre cada individuo, conforme seus 
predicados e idoneidade, é de parecer qu11 para 
se ~oder tomar uma resolução acertada, sej a 
ouvtdo o governo ácerca das ctrcumstancias iodi· 
viduaes do supplicaote, e da sua id.:meidade e 
merecimentos militares. 

« Paço da camara dos deputados, 3 de Agosto 
da 1846.-Coelho.-Carvalho Mendonça.-Gaviao 
Pei:coto. » 

5. o "O alferes reformado do exercito, Francisco 
José de Paiva, ora servindo de te:1eute da 1• com. 
panhia addida ao corpo municipal permanente, 
diz que, em consequencia de enfermidades adqui
ridas em campanha, se vira constrangido a pedir 
voluntariamente a sua reforma sem soldo no anno 
da 1833, e que postoriormeote tendo melhorado o 
s=•l estado de saude, continuou a prestar sarvir.os 
militnr<!S, e agora pedG a i!sta augusta camara, 
em attenção a sous serviçal:!, que lhe seja me· 
lhorada a reforma com o vencimento do soldo 
de alferes pela tarifa do tempo em que f(li re· 
formado. A commis>~ão a.ttendendo: 1•, que o 
supplic•mte tendo assentado praça em Agosto de 
1822, e obtido reforma. em Janeiro de 1833, não 
chegou a tGr onze annos completos ·de serviço; 
2•, que não prova com um só documento a alle
gação de enfermidades adquiridas em campanha, 
e neste caso só lhe competeria a reforma cum a 
terça parte ; 8•, que a reforma foi acto volur1· 
tario ; 4o, que os melhoramentos de reforma são 
expressamente prohibidos; é de parecer que seja 
indeferida a pretenção d~ supplicante. 

cr Paço da camara dos deputaJ1.1s, 3 de Ag'>llto 
de 1Sl6.- Coelho. - Gavillo Pei:coto.-Carvalho 
Mendonça. » 

6. 0 «A' com missão de marinha e guerra foi pre
sente o aviso da secretaria de estado dos negocias 
da justiça dirigido a esta camara em data de 6 
de Junho do corrante anno, acompanhando a 
representação do presidente da província de 
S. Paulo, e outros papeis omciaes relativos ao 
abusivo procedimento, com que o jury de re
vista da villa de . Ubatuba desqualificou do ser· 
viço ordinario, e passou para a reserva a muitos 
indivíduos, que nem tinhão interposto recurso, 
sem o comparecimento do capitão-mOr do r~spectivo 
corpo. A commissão de marinha e guerra con
sidera: 1•, que estes abusos ficárão acautelados 
pelas clisposições da lei novíssima em andamento 
nesta camara, rerormRndo a guarda nacional, por· 
quanto pela dita lei em projecto são extinctos 
os jurys de revista, e é a qualificação dos guardas 
feita pelos respectivos officiaes em conselho; 2o, que 
.Ofl negocias relativoa á guarda nacional sê acbão 
nesta casa atiectos á commissão de justiça civil. E' 
portanto J.e parecer que a esta commissão seja 
remettido o aviso do governo e papeis annexos. 

« Pa~o da camara dos deputados, 3 de Agosto 
de 1846.-Coelho.-Carvalho Mendonça.-Gaoillo 
Pei:coco. » 

Este fica adiado por pedir a palavra o Sr. 
Dias de Carvalho, indo o }o a imprimir. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Passa em primeira discussão para a segunda, o 
projecto que crea o archivo r·ublico. 

DIVISAS TERBITO.RIAES 

CoAtinú:l a discussão do requerimento de adia· 
mento, proposto pelo Sr. Gomes dos Santos, para 
que volte á commissüo de estatística o projecto 
n. 144 sobre limites entre os municípios de 
Arêas e Rezende, para que a commissão dê o 
seu parecer sobre as representações da assembléa 

· ··provincial do Rio-de · Janeiro ácerca de questões 
de limites. 

o Sr. Dias da Motta, respondendo ao dis· 
curso proferido na ultima sessão pelo Sr. Campos 
Mello, em opposição aa adi11:nento, diz que não 
está ptlrsuadid() que este adiamento fosse proposto, 
como se disse, por subtilesa ou estrategib par
lamentar para f11zer morrer o projecto, porquanto, 
além de não faltar ao nobre deputado polo Rio 
de Janeiro que o indicou, recursos para com· 
ba~er o projecto, como o reconhecem todos que 
têm a fortuna de o conhecer, cumpre attender 
que elle pede que o mesmo projecto volte á 
commissão de e~tatistica, em cujo seio se contão 
dons illustres representantes por S. Paulo, que 
por sem duvida não quereráõ que o projecto feneça 
em suas mãos. 

Nota que duas questões se comprehendem na 
materia que ora occupa a attençào da camara: a 1•, 
generica, versa sobre limites entre as províncias 
do Rio de Jantliro e S. Paulo; e a 2• bem que 
relativa a esta especie, é circumscripta aos mu· 
nicipios de Arêus e Rezende. Qu:1nto á tr., observa 
que os limites que ora existem são os peiores que 
podião existir, rtsentem-se dos effeitos que presi
dir>'io á sua fixação, sii.o os que existem desde 
1801, feitos pelos ouvidores da comarc11. Então 
para taes casos não se procuravão as di visas 
naturaes, mas faztlndas de particulares que pas· 
saviio a outros, se retalhavão ; e tal systema era 
tKnto m.ais para deplorar quanto na provincia do 
Rio de Janeiro existem divisas naturaes que de 
certo não darião lugar a contestações. Dahi 
acontece que habitantes de um municipio do Rio 
dtl Janeiro, tendo de passar para outro muni
cípio da mesma província necessitão de passar 
por territorio da proYincia de S. Paulo e ahi 
pagar taxas de barreiras I Basta esta conside
ração para mostrar que um tal estado não p6de 
continuar. 

Para acabar com este mal a assembléa pro· 
vincial do Rio de Janeiro trouxe ao seio do 
corp() legislativo dift'erentes represe11tações do· 
cumentadas. pois que consta que a tal respeito 
forão ouvidas camaras municipaes e outras auto
ridades locaes ; mas entretanto até aqui nenhuma 
solução têm tido essas representações, 

Passando á segunda questão, observa o orador 
que sem duvida ninguem dirá que o chefe de 
policia por autoridade propria e por um simples 
edital tenha direito de marcar limites, mas o 
nobre deputado que assim se exprimia não in-. 
vestigou as causas que determinárão este act.o, 
pcrque então _veria que não procedeu de auto
ridade propria, não fez mais que cumprir a ordem 
emanada do presidente então da província; o 
Sr. Honorio Hermeto Carneiro Leão, que tam
bem não procedeu neste negocio de autoridade 
propria, pois qv.e só determinou ao chefe de 
policia que fizesse reviver as divisas que já em 
1801 bavião sido fixadas pelo competente ou· 
vidor da comarca. 

O orador lembra que além de duas represen· 
tações da assembléa provincial do Rio de Ja. 

· neirs, existem nós abaixo assignados de muitos 
habiW.ntes de Arêas e Hananal, pedindo que estas 

duas villas pertenção com pre.fdrencia ao Rio de 
Janeiro do que á proviucia de S. Paulo. 

Lastim11. que tenhão desapparecido essas repre
sentações, pois que tendo-se procurado na se
cretaria da camara, nenhuma, notici~ ha dellas ; 
sem duvida esbrão envolvida.s com outros papeis, 
ou E:xistão em alg11ma das secretarias de estado. 
Persuade- se que os nobres membros da com
n:issão de estatistiCll, se tive;.sem examinado 
as mesmas representaçõas, ni:o darião o parecer 
que derão, porquanto, fazendo j.!Stiça aos senti
mentos dos nobres deputados, elles não deixarião 
de conhecer as razões que tinha a assembléa 
provincial do Rio de Janeiro; 

Observa que na ausencia desses documentos, 
que devem ser considerados pela camara, não 
deve esta decidir a questão : que assim como o 
nobre deputado por S. Paulo diz que injustiça 
se commetteu quando sem se ouvir autoridades 
daquella província se procedeu ao acto que ora 
se quer revogar, da mPsma f6rma, sem flagrante 
injustiça, não devem deixar de ser ouvidas neste 
negocio as autoridades do Rio de Janeiro. 

Em conclusão, protesta que os deputados do 
Rio de Janeiro sómente querem que se faça jus
tiça; que esta provincia tem tanto direito a ser 
considerada nesta 4uestão como a de S. Paulo ; 
e que finalmente havendo un1a questão geral e 
outra parcial, cumpre antes tratar daquella que 
desta. 

O Sa. lo SECRETARto considera-se obrigado a fazer 
uma declaração á camara, á vista do que acaba 
de dizer o nobre deputado. Examinou com t<>do 
o cuidado na secretaria o que havia a respeito 
desta materia, e deste exame resultou qne não 
consta que vies,;em s camara nem directamente 
remettidas pela a~semblea provincial do Rio de 
Janeiro, nem i!Or intermedio do governo, as duas 
representações a que o nobre deputado se referio. 
Faz esta declaração para que a camara fique 
inteirada de que a falta dessas representações 
não é da secretaria. 

O Sr. Rodrigues dos Santos declara que 
não pretendia !aliar sobre o adiamento, poi9 tão 
pouco valiosas lhe parecêrão as razões com que foi 
fundamentado, que descansou inteiramente no bom 
senso da camara para esperar a sua rejeição ; o 
discurso pcrém do nobre deputado por Mmas o 
obrigou a tomar a palavra, e o fortifi~ou na opi
nião da que tal adiamento não b mais que um 
recurso de tactica para desviar a attençio da 
camara do jalgamento de uma questão, na qual 
os nobres deputados pelo Rio de Janeiro receião 
não ser bern succedidos. 

Não contesta que os nobres deputados tenhão 
to·io o dir~ito de reclamar pela manutenção de 
um deereto, na opinião delle orador, arbitrario, 
illegal, porque os nobres deputaJ.os julgão que 
assim pugnào pelos interesses de sua pro
víncia ; mas como a questão é ventilada perante 
uma · camara onde se assen tão representantes de 
uma província lesada , a camara, tomando a 
posição de um tribunal imparcial, decidirá não 
cenrorme os interesses mais ou menos exigentes 
das partes que litigão, mas em conformidade com 
o que o direito determina. 

Observa que é sem duvida desculpavel a pro
víncia do Rio de Janeiro qua11.do des.,ja engran
decer o seu territorio, principalmente quando os 
territorios que ella procura annexar são de impor

. tancia e riqueza tal que necessariamente têm de 
augmentar a importancia e riqueza da província 
do Rio de Janeiro; mas o corpo legislativo, 
quando trata de semelhante questão, deve antes de 
tudo examinar o interesse daqueUes que residem 
no territorio que se pretende dividir. Ora, não 
se tem demonstrado de modo a não deixar duvidas 
que os habitantes de Arêas e Bananal tenhão 
Interesse averiguado e legitimo. em pauarem . a 
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pertencer á provincia do Rio da Janeiro. Não sua opinião, a discussão por capítulos tem de trazer 
b~tsta 11lle::!ar-se em fav.lr rlesta opinião u:na grandes difliculdades. 
representação as>:ignada por habitantes de~sf'S ObsP.rva que niio cab~ o exemplo que se trouxe 
municipi. •S em l842, p•;is que então a provincia do que occorr'lu quando se discutio a lei de 3 
de S. Paulo não tinha opinião, a opiniãn e,twa de Dezembro de 1S4:1 porquanto essa lei teve no 
suffucada, de modo qne div;,nas porções du senado a discus>ã·l a mai" e«cla.recida talvez qu>~ 
t•-rritorio da pr•wincia virã•l·se c••agi.ias a aceitar tenha havido no parlamento brazileiro: o senado 
aquillo que se lhes impunha; e além distn, essa havia ""'i?otado a materia, e tanto que na camura 
representtlçào acha-se contra~tada, sPnào nul!i- do" deputados, quan.io se discutia a lei, não 
ficada po: outras que ultimamente fnrào trazidas appareceu uma só idéa nova. E.;sa razão foi que 
á CHmara, em contrario aos votos manifestndos dirigio a carnara Je então, .. ue se convenceu 
em 181:.!. que o paiz já tinha form!ldo seu juizo ac~rca da 

Nota que um facto foi apresentado pelo nobre lei, pois quP. a discussão tiuba sido a mais atu-
- depu-t-ado--que hoje fall<lu, - que poderia...--fu· .ze:t-j...J~~___;a_~..ai·a.......escllu:.:ciJ· :ia_q_u_a---Se podia dar 

alguma impressão no espírito .. a camara, quil é Esta circumstancia . não se dá com a proposta 
o de serem obrigados alguns habitantes do Rio em discussão: é uma lei nova, ref•Jrma pontos 
de Janeiro, quRndo têm de se dirigirem a outros da legislação existente, contém doutrinas da maior 
pontos da mesma província, a pa . .;sarem por importancia; e assirn, não tendo senão trinta e 
territorio de S. Paulo , e ahi pagar a taxa de tantos artigos, não vê uzàtJ nenhuma para se 
barreira. Mas a este argumento obs.,rva (lUe essa deixar de di~cutir artigo por artigo, e muito 
taxa toão é um imposto que se possa equiparar a menos razão acha no nobre dcput .. do que propóz 
outros impostos; tem uma razão especial quP. o este requerimento, que, s.:mdo magistrado, n•io 
juslifi.ca, que é o seu destino para a conservação attendeu ao mal qu~ a propo:>ta fllz á classe da 
da estrada em que a barreira está collocada. ma::tistratura. 
Sendo, assim, nenhuma injustiça ha em sujeitar Nota quo é verdade que se apresentArão em 
os habitantes do Rio de Janeiro ao imposto de apoio do raquerimento alguns precedentes, mas 
barreira, servindo-se elles de uma estrada feita á que esse que apontou, e que é o mai~ forte, não 
custa da provincia de S. Paulo; e mesmo, quando prova em favor do mesmo requerimento, como 
não lhes façli iHo conta , quando nãü queirão já mostrou. Quanto ao codigo commercial, esse 
pagar á província de S. Paulo a. taxa da barreira, nem !oi discutido per capítulos, mas em globo ; 
fação estradas que não passem por aquella pru· nem era possível que fos'i!e discutido por artigos 
vincia. um codigo com setecentos e tantos artigos : o 
Ob~erva mais que, ainda quando concedesse codigo commercial nem foi discutido, approvou-se 

que havia justiça Mn tratar-se do estabelecimento em glubú. 
de novas divis11s entre as duas províncias, isto Não depara com m<ltivo nenhum para approvar-
não obrigaria a camara a vetar pelo adiament<J, se o requ&rimento. Náo se pôde suppór que a 
P•1iB que as questões são inteiramente diversas. lei passe est~ anno no senado, que apenas tem 
No projP.cto !>ão se trata de novas divisas entre nm mez de sessão, e que vai-se occupar com a 
o Rio de Janeiro e S. Paulo, mas de annullar lei do <Jrçamento, e que se occupa actualmente 
o procedimento do governo quat~do arbitrari;.;msnte com a importllntissima lei das terras e com o 
mlindou declarar novas divisas entre dous pontos código commerclal. 
das duas provincias: a questão que deve occu· o Sr. C<lrva.lho e snva :- Não pensei 
pnr a camara é saber se o voder executivo póde que um requerimento feito em tão boa fé pro-
destruir limites c<mhecidos desde tempos remotos, duzisse uma discussão tão estranha, onde até 
sauccionados por acquiescencia. de todas os inte- tem-se-me •querido tachar de oppost•) á. minha 
ressadua. Colloc~tda a qu"stiio neste ponto, dP.s· classe; mas o que por ngora devo dizar ao nobre 
pe-ae de todos 011 intMesses Jocaes, occupa lugar deputado quA assim supp6z é que como magis-
ntuito dllp.,rior, interessa. aos representantes de trado sou tão honrado e tenho tanto amor á 
todas as mais proviuciaa, pois que ee trata minha classe c;~mo o nobre deputado, e que o fito 
d& saber 11e deve-se silencjosarnente annuir a do meu rsquerimento foi sómente para melhor 
uma invasão !t~i\a nas a.ttribuiçõe"' du poder le· discussão da proposta, segundo julguei em meu 
Rislativo. pensar. 

A discussão fica adiada pela hora. Sr. presidente, quando se trata de discutir uma 
lei de importancia, o que deve-se ter em vista 

SEGUNDA. PARTE DA. ORDEM DO DIA é a clareza da discusssã.o e economia do tempo. 
Esta clareza pôde depender muito do methodo da 
discussão e este principalmente da redacção dtJ 
projecto e sua materi:\. 

R.li:FORl!A. J"UDICCA.RU. 

C.>ntinúa a discussão do requerimento do Sr. 
C~~:rvalho e S~lva para que a discussão da proposta 
~;eJa por capttnlos. 

O SR. lo SECRETARIO diz que, con:o na ~essão 
antecedente forào pedidas algum!ls informações 
a respe1to do modo por que f.li discutido o codigo 
commercia.l vai informar a camara de que .uouve 
a respeito. Na sessão de 28 de Julho de 1845 
leu-se o parecer da commissã.o de C<>mmerci'> 
para que o projecto do codigo commercial tivesse 
u~a s~. di~cussão. ~ste parecer, entrando em 
d1scussao, o &r. presidente de então o considerou 
como uma indicação, e nesta confcrmidade foi 
remettido á mesa, que deu sobre elle um parecer 
no mesmo sentido, o qual foi approvado. 

O Sr. D. Manoe~ combate o requerimento• 
e estranha que o illustre deputado que o propóz, 
conhecendo a . gravl~lide da materia, pretenda 
tolher a sua d1scussao, que deve ser tão a.mpla 
quanto possa ser. Declara estar dispoato a votar 
por alguns artigos e a rejeitar ou~ros, maa, em 

Quando apresentai o requeriment-o que ora 
defendo, lembta-me que declarei dar por motivo 
delle o não ter podido separar as matarias em 
um certo numero de artigos, como tencionava 
fazer; que não achei tambem proveitosa a d-is
cussão englobada de toda a proposta, e que 
separando ella as matarias em objectos crimes, 
civttis e disposições geraes, entendo ser o metbodo 
mais acertado e claro a discussão por capítulos. 
(Apoiados.) 

Tenho talvez de offerecer emendas á proposta, 
e estou convencido que estas não irão bem har
monisadas ee fôrcm apresentadas em cada artijlo 
separadamente. A. discussão por artigos e pelo 
modo por que tenho visto na Cl\Sa, é destruidora 
de todo o mel.hodo: quando se pretendem reforma~, 
e reformas como estas. cada um que as dis
cute deve attender mais á divisão da materia 
que ,;. dos arti~os; sendo a do primeiro capi
tulo as disposições criminaes, é mais conforme 
discutir com relação ás matarias desta ordem, 
isto é, criminaes, do que separal·as por artigo• 
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e ir-sê emendando-os. Sendo a discus11ão por 
materias. cada um organisa o seu 11ystema, 
quer sobre attribuições das autoridades, quer 
sobre o modo d" suas nomeações, quer sobre 
a quem deve caber o. processar os recur><os, 
etc., e vai·se emendando com harmonia e melhor 
proveito, o que não acont'!ce por artigos; sobt·e 
cada um chovem innumeras emenda:~ que se 
destroem reciprocamente por desharmonicas de 
cada um dos artigos; mas isso não se dé. quando 
appareeem differentes emendas na discussão por 
eapitulos, que contém cada um differente m>~_teria; 
antepõe se systema a systema, e qualquer que 
se adopte vai com nexo, com ligação de idéas: 

----- dar·se-ha outro tanto nas discussi5es por artigos? 
Se temos em nosso gabinete feito algum trabalho 
methodicamente preparado e tencionamos ir offe
recendo para cada artigo em emendas, outras 
apparecem ; passão, por exempln, no 1• artigo 
-disparatadas do systema que adaptamos; e no 
2• artigo passão as nossas disparatadas do 
systema de outros li E não vemos todos os dias 
bto nesta casa? O que acontece é que quando 
vamos vendo burladas as nossas intenções, 
quando vemos que se vai demolindo o ed1ticio 
que edificavamos, desamparamos a discussão e 
ella corre sem methodo algum (apoiados) ; o que 
disso ae•mtece é ficarem estropiadas as melhores 
idéas, que, discutidas em sy:>tema, tomand•)·Se 
todas collectivamente, nos dariào alguma cousa 
digna de seguir-st~, de adoptar-se, mas que mu
til•tdas não p<:>dem formar cousa aproveitavel: 
as emendas offerecidas em semelhantes occasiões. 
e votadas, logo finda a discussão de cada artigo, 
são aeslembradas;. apparecem outras que se 
oppõem ao vencido, ninguem dá attenc;ão, e 
afinal não se tem feito mais do que desfi~turar 
a lei e inutilisal·a. Não será mais conveniente 
para evitar este damno que cada um Sr. depu
tado formalise suas idéas sobre as disposiçõt!s 
do primeiro capitulo, e apre11ente suas emendas 
a respeito com to.! a a connexiio 'l 

Ct·eio, senhores, que a dtscussão, divididas 
as mat~:~rias, seria mais luminosa, maia methG
dica, mais conceblvel. ~ual ssrá o deputado 
que, fallando duas vezeR em cada artigo, e com 
generalidade S•>bre toda a proposta, náo torno
se fo111tidioso? Qual será nquell., qut!, depois de 
ouvir uma duzia de discursos longos, t~aiha 
descrimiuar as idéas mais aprovelta\Vflis, para 
votar de momt!nt(o, e conhecendo o vutndo em 
outros artigoM, ligllr RU>I~ idéas pllra as vota· 
ÇÕHB posteriores? Eu ontend,j que muito difli· 
cultoso surú. it~HI) de roalj,mr·se ; continúo po1s 
a pedir a discuss1io p<lr capitulos, por amor 
du concisii..> e elaridnde. (Apoia.dos.) Passarei a 
mostrar que ha economi11 de tempo. Nós RabemoR, 
Sr. presidente, que cada um dos capítulos tem 
varios artigos: podendo cada um d~putado fallar 
duas vezes, teremos duas vezes o numero de 
artigos, multiplicado (pelo menos) pelo terço 
da camara ! ! onde iremos parar com a discussão ? 
Não ha de a proposta passar este anno, e nem 
no anno futuro. 

Poderáõ os nobres deputados provar que as 
dis.-:ussões, em que se falla muitas vezes, em 
que se apresentão muitas idéas, são as mais 
claras, as melhores nos parlamentos 'l O pouco 
tempo que estou na eamara me tem con
vencido do contrario. Serão igualm'lnte pro
veitosas. as muito extensas 'l A multiplisidade 
de razões. de Htéas, o tempo alongado, traz 
quasi sempre o cansaço e a confnsào ás di~
cussões. 

P0rtanto creio que tenho demonst~ado que o 
methodo r~querid., é o mats proveitoso pela ela
reza e economia de tempo. Agora direi que parece 
terem alguns Srs. deputados tonxargado no reque
rimento on na discussão por capítulos alguma 
o1fensa em se1,1s direitos?. • • Sr. presidente, eu 

creio que estou perfeitamente enganado, porque 
não faço esta injustiça aos meus collegas que comba
têriio-me. Se acaso a discussão por capitulas 
pudes;e fazer pass.u algum artigo que fol'lse ferir 
a alguem sem rernedio, eu ser ia o primeiro a 
impugnai-a, poque não serei o :s'lnto do mal. 
Não mt. fizerão justiça aqllP.lles que suppuzerão 
nc requerimento uma sorpresa; eu supponho 
a todos com as melhores intenções; e por isso 
não retorquirei. dizendo que se pôde igualmente 
suppór malicia, sorpreza da parte dos que 
desejão a discussão por artigos, para o fim, 
ou de protelar a proposta ou destruir suas 
idéas capitaes desfigurando seus artigos e sua 
harmonia. 

Eu devo dizer uma cousa ultimamente. So 
acaso a proposta do governo é util ao paiz, se os 
nobres deputados enxergão nella algum proveito, 
se assentào devéras que deve merecer seus votos, 
então sejão francos, envidem ~uas forças para que 
passe quanto antes, apresentem-se defendendo as 
idéas do governo , e prestem-lhe seus vetos , 
ajuiem-n'o com suas luzes; mas se acaso vêm na 
mesma proposta do governo algum laço, então 
deixem-se de subterfugio8. fação uma opposição 
franca; porque tambem conhecendo a cavilosidade 
(se existe), nno darei o meu fraco apoio a governo 
alguem que nos venha illudir: desfiem o enredo ; 
mostrem porque se não deve adoptar a medida. 
(Apoiados.) A' vista disto, do receio que parece 
ter alguem, muito desejaria que o nobre ministro 
eRclareces;e esses pontos, sobre que os nobres 
deputados paracem PStar suspeitosos .... Eu con
sidero as cousas no devido ponto de vista; devo 
julgar que o governo tem as melhores intenções 
nesta proposta (apoiados repetidos) , que nós 
devemos dar o nosso voto conforme a utilidade da 
mataria, e não com relução a um ou outro inte· 
re:.se peculiar. Discutindo-se, Sr. presidente, por 
eapitulos, não ficamos inhibidos de discutir as 
ideas de toda a proposta, e nem de rejeitar ou 
emend~r aquellas que fórem uffoJnsivas de alguem; 
nist·• concorda o governo. 

Direi agora ao nobre deputado que se admirou 
quu 11m magistrado tivesse apresentado sem e. 
lhante requerimento, que quando o offereci não 
vi ttlo longe Colmo o nobre deputado, que pareceu 
exergar nt~lle um favor para a passagem daquelle 
artigo que excluia os magi8trados. n~claro á casa 
que não tivtl semelhante idéa ; a tactica a·~ui 
adquirida ainda nà.:J me póz tão ladino como aos 
nobres deputados que assim futurisão. 

Senhores, a discussão por cap1tulos prohibe aue 
se emende ou rejeite o art. 34 da proposta ? .• : O 
q11e desejo é que a discussão se abrevie ; mas igual
mente 1sso quererão os que combatem o requeri· 
mento? Vou neste caso com melhor boa fé do 
que o nobre deputado. 

O Sa. D. MANoEL:- Melhor boa fé do que eu 'l 
Não. 

O Sa. CARV.U.HO .:;: SILVA: - Não podemos ser 
juizes, estamos tal vez com forças bem iguaes. _ •• 
Considerando a questão por este lado, acho que o 
requtJrimento deve passar. 

o Sr. Junquetra.:- Sr. presidente, eu pedi 
a palavra para oppór-me ao requerimento do nobre 
deputado que acaba de fallar. 8e as suas razões 
pruvão alguma cousa, provào de mais, porque 
referio-se ao argumento de que de quaesquer 
projectos que tenhão muitos artigos, convém qu., 
Q diseue:são sej<-~ em globo; mas elle uão tem 
apresentado req11erimentus s~melhantes a respeito 
de outros prcj6ctos, para que a discussão rosse 
mais lacida, e se pudesse comprehender melhor o 
complexo de idéas pua sobre ellas mandarem-se 
emendas. Não sei a razii:o por que se visa este 
methodo neste projecto, quando não se tem visado 
o mesmo methodo em outros projeetos aliás de 
muito maior mumero de artigos, como foi o pro· 
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jecto de lei da guarda nacional, em que não 
encontrou 11. necessidAde de discutir por e11.pitulos 
ou em globo. 

Sr. lJresidente, é uma verdade que estas re
(ormas n~o sã.o senão res ultado do pensan,ento de 
. um partido que aetunlnlent.<l domina o puiz , que 
actuallnénte occupa as posiçõe s soeiaes. Quelll me 
di,l. que daqui a dous annos nã.o possa subir outro 
partido que tenta de pedir a mesma. votllçiio em 
globo, de que dependa a salvação do palz? 

O Sa . Mt.!UNRO:- E ba de obter. 
O SR. JuNQDEIIU.! - Então parR que esta pri!CÍ· 

pitaçtio , porque não vamos , em mataria de 
l~gislaçao, discutir como legisladores e aão como 
pertencendo a um outro partido ? (Apoiaàos.) 

Não é tempo de sobres tar nesta carreira preei
pítsda! Niio tem o paiz corrido tanto 1\ rédea 
11olta daa paixões ' 

O Sn. D. JlriANoEL:- Apoiado; de mais. 
O Ss. Ju~QUElttA. : - Eu sou i ndifferente a 

alguns artigos desta prop'>Sla ; viso a tespelto da 
magistratura um não sel que de pers~guiçiio. 

O Sa.. PRESIDE:-iTE :-Trata-se do requerimento. 
O SR. JuNQCrõiRJ.! - Eu voa provar que não 

devemos dis cutir englobadamente , que devemos 
discutir com pausa , com calma , que não lla 
n ecessidade desta precipitação, para amanhã sedes· 
fazer a quillo que hoje se Caz. Em m~teria do Jegis· 
lação e de codigo, não tem o paíz marchado com 
as leí5 que tom adualmentfl ? E não correu a 
s essão toda do anno passado sem que se apresen
tass e idêa alguma B r espeito desta r eforma ' 

O Sa. D. M•~ot>L:- Apoiado. 
O 811. JuxQr:F.t RA : - V. E'JC. nio M IA Mrto, e 

t Ma a elllllQra, que (18 nobres dP.pt: tados miiRmo 
que desejão hoje que pasM esta lei eetnlio nn 
ídéa de que a lei de 3 de Dszeml>ro pre.CiAIIV& d•l 
mui pequenas modil!eaçüea' o~ meus ouvid.a11 o 
ouviriio 

O Sa. MAluNuo:- A prova eetà n011 projecto11 
que apreeentntnoe. 

O Sa. Ju.~Qt1KlR4:- PArdóa-me o no!Ju dopu· 
tado ; llB rlllbr rM depulii<IOB conLontuvll<~·ll~ colll a 
l .,i de 3 do De:tcUlbto. 

O Sa. M.uuxno:-~Ao hP. tal. 
o SR. Ju!'l1.111KlRA:- c.)m n cs•~neía do:lla. 
O Sn. '!ll.ummo:- N•io ha lrd. 

O Sa . J UK'.I\li-:IRA.:- Sr . pr~siJ~nl~, " U ftStOU 
d e!l•lpaixona<IO; n><o me impurll< que os mas:is
trado• nãt> fuçüo mais part" d6•la ca~a ; eu q u~ru 
que a~ di~cuta a propostd artigo pu!" llrtlgo, por~ua 
o paiz P.sté. marcbando, está em paz; não tenho 
visto essas reclamações eoutra as leis exi$teu tes. 
E 11 pertenço a uma r elação , tenho julgado por 
essas leis, e diga que o paiz não tem peiorado 
de pais da reforma ; a adulini2tração dll justiça não 
pe•(lroq. 

Ulo! S R. D EPUTADO:- Em n<>cessada uma i aqui· 
r içào. 

O Sa. Jo:-:~usnu .. :- Então era porque os dele
gadoa e subdelegados se designavão para suvir 
nas ele1ções; mas aRora que pela lei e lei toral 
elles nã" tém pnrte DA "leição , fica Slinado o cnal. 
Se SP. falla, por exemplo, da província de Minas, 
direi q•te olla passou por ums r~voluçã~, e .. 
cor..seqaunci:J. era umfl r·)RCÇ!lo ; n><~S no estnd.~ 
natural d>~.s eousas, n'\ t:rovmeia da B~bia, por 
exP.mplv, que niio tin.ba paesaào por uma r~vo· 
lução , a justiça marchava uiio p(oior do que 
antes. 

O Sa. FJUNÇA LEITE! - Então marchava boa'! 

O Sa. JU!'\Qo:&tru.:- Boa não estava ella, nem 

ficar:\ com a propo9ta. O nobre deputado tem o 
s Au systema e quer que prevaleça, e nlio passando 
elle, nada presta. 

O SR. FRANÇA LEITs : - Os factos apoião a 
minha opiuilo • 

O SR. Ju:<QUElllA :-Digo qus o nosso paiz vai 
m archando, tem as l<>is essenciaes a respeito da 
JUstiça, e para que precipitar a. discnssii.o f Quem 
nos diz que e9tes bauc~s. não serão occu pados 
por outro partido que VF1lha tambem d iscutir 
engl~badamente? A lei .não tem muitos artigos . 
e por consequencia póde ser discutida com a 
calma neeessaria em negocio desta ordem : o paiz 
jã tem muito sofi'rido com estas precipitações. 

Dando-se por discut\do o r equerimento, é rejei· 
t.l.do. 

Contiaúa portanto a d iscussíio do ari. 1•. 
O Sr. :1"'ernanc1ca Torre • (mittistro d<5 

justica),-Direi muito poucas palavras em abono 
da proposta do governo, e procurP~ei responder 
Ko nobre deputado que prtmei~o .al!on contra 
as disposições nella contidas; mas anl.e8 de 
começar & responder ao nobre deputado, rogarei 
!\ camara que nesla diseussão proceda com toda 
a calma, eom toda a prudencia, afim de que uma 
lei de tan~a importancia niio seja acompanhada 
em sua discu ssão de paixões e az~dumes. (Muitos 
apoiados. ) 

O nobre depda.do, principiando por combater 
a proposta, di~ee que e lia ou teria em vista a a 
convenieneiaa publicas, ou teria em vista pro· 
measaa ou conCf<S:iÕ<S felto.s a um partido. Direi 
ao nobre deputado que um governo que apreiiE'n · 
tad&ll A e\lmara uma proposta de lei para modi
ficar a legisllloáo que julga defeituosa 5Ó Uves~e 
em vista promessas e eonc~ssões, e ra indign<> da 
confl<o~11ça da c1.1ró• e du camaras (muitos apoi4-
do.• f! muitol ttao apoiados), ~ só tivesse e:n 
viata promciiii&R e cooeeM&Õea sem ter em vista 
os iotureu~8 pablicos . (Apoiaàos geraes.) Por· 
taMo, di~ol a•• nobre de putado que o governo 
q u~&n<to tratou J o apresentar a l)ropoata a camara, 
ruodltil!lindo a lel de 3 d~ Dezembro na parte 
qutJ julgava dt!lei tuoeli, lat que nilo julgou detei· 
tur,~a por ~~ só, mus q ue a11si c'l tem sido julgada 
em IJIItte de ~uu1< di B postçõ~s pela g rande ma<oria 
d.:.o p 111l, t~vu <•m vlst\l o intllres!ol publico. Muito 
n <tlurl\1 ó q •1e sati~1lzt!83o 1\quellea que aeompa
nltu•l a ~ua c.pioil\o; mas o gabinete t em dito 
rmtlll do um•• vez 1111 tribuqa que ni\o tem partido , 
•lW' t<?lll urna opinii\o 6 qua a llrdçarf< todos 
aqucll~s quu quizcrcm llpoinr e~~~ ~~ opiuiii.:>. P .:.r
t .. utc, torno 11 r~petir , •lU" o governo geria lndi· 
~tno da cuuüaoça d~ eoróa, d11 camara e do p 1i:t se 
li vesse em vis la satisCazer proDlOSsas, e mui to 
monO$ fater concessões. 

Tumbem disse o nol.ire d P.putado quo o ministro 
que tem agora a honra de f•llar á <:amara tinha 
sí<lo um pouco precipitado, porqu.o em dou~ mezes 
que tiloha est~do na a dministraçito se tínba a ch&do 
b abilitado para apres$ntar esta proposta . Res· 
p onderei ao nobre deputado q ue as proposiçôes 
que se achão formulada:i na lei niio sã.o novas , 
não são idéas qne eu t ivesse concebido o estu· 
dado nos dous mezes, são idêas que têm sido 
emittidas na eamar a , ant-es e depois d e ISU ; 
muito combatidas fo rão todas ellas , e a r e;;peitu 
de muitas que se a chão no prr.jecto, assevero ao 
nob~e dcpuLado qu~ ouvi muito~ da H US pro
prios co-r eligiona;h•s d izer que defa itos tinhll.o 
passado na lei de 3 de D<zen.bro; mas na eolli~ão 
•le ni\~ p_aosor a lei, ou de. passar com estt!s d •feit~ s, 
pufernao vot:o.r p ela le1, par·~ne posterigrmento 
poder·5il·hiAo reformar b 1ea dflfeitoH: a lgun11 delles 
estilo eonsigna dos na proposta que o governo 
apreaen1ou. S ilo houve precipitação dD mínli lrO 
a quem o nobre deputado se referia. Além do 
que disse sobre a accusação de precipitação, 
mencionarei mais que a a idéas que 58 . a cbiil) 
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formuladas na propost'lo f.1rão d !b 1t!:ias no sena<io, 
como o nobr~ liepllt<\ to di~s~. com to·Jo o conh~ci
mento dr, caus11, com a experien.;ia que é Jigna 
daquella camara, e pnr m~ml>r.JS della distinctos 
e provect<~" na juri,.prudencia: além disto, sabe 
o nobre deputado q U!! os defeitos, já ilntã'l conhe
cidos, merecêrão recl.unaçõe,;, e estas reclamações 
contin'.lárào até o pres~nte; que um ministro da 
coróa consultou o instituto dos ndvogados, que 
este apresentou um trabalho ao mesmo ministr·>, 
que o mand<m a esta casa, e foi rem6ttido á 
cilrnmissão de justiça crimi11al ; esse trabalho dos 
advogados, trabalho que eu mui to apreciei, que 
e.;tev<~ em minhas mi\os, quando, como membro 
da commissào de justiça criminal, trabalhei com 
ella sobre este projecto ; os nobres membros 
d-;ssas commi'ISÕes sabem que eu dof<~ndi todas 
as ideas contidus nesse projecto as qua-.s apro
veitei pan a presente proposta. p,,rtanto o nobre 
deputado não faz justiça quando disse que o 
ministro foi precipitado. Eu julgo que era um 
dever do govern.J na aetualidade &iJresentar urna 
propoo>ta da ref·.,rma ã le1 de 3 de Dezembro; se 
niio cumpri bem o meu dever, foi em não ter 
apre~entado mais ceJo a proposta; mas, tendo 
entrado pllla primeira vez para a adminis
tração, não tiv() f..>Jga bastante pMa Cllmprir esse 
dever. 

Tambem me censurou o nobre deputado pela 
coragem que tive de apresentar uma proposta 
desta natureza. Re~ponderei qutl assim cou1o o 
nobre deputado, conscio ~ forte de" suas convic· 
ções, se aprestlota na casa para discutir suas 
idéas, assim tamoem o ministro da justiça e o 
governo ·se deve apresentar, e se apresenta 
pera .. te a camara com v1gor e coragam para expór 
e discutir suas idéas, e propôr as mediJ11s que 
julga uteis e vantaios ,,s para o paíz, e para a 
melbor administração da justiçã.(Apoiados; muito 
bem.) 

P.Hsando a responder ao nobre deputado, tocarei 
nos pontos cardttles do projecto que o nobre 
deputado combatea. 

Qrlaob á pri m13ira parte dn pr .. jecto, não sei 
se o nobrt> deputado é •le O!Jinião que o julgaUicnto 
e a formação de. culpa deve separar-se da aut•>· 
ri<ladc . polrcial ; se o nubre deputado uiio t~m 
esta opinião, direi que é excentric•l com o seu 
prnpri•' lado; o nobre deputado \alvez ~steja em 
uni•Jade a e;,te resp.,ito. A separ:1ç:io do direito 
de julgar dils uutoridades policiae~, creiO que é 
<'piniào g~ral do paiz, e a proposta attendeu a 
cstR n~ctJssidude ? Eu creio que ,;im. O nobre 
d.~putn•lo aind>l ba pouco ucu um aparte ; 
diss<•:-a propo:<ta nem palavra-. Não vê o nobre 
deputado qu" a prop1Mt.l prohibo que as autori· 
dades policiat!S fnrl!lem cul~·a e julguem? O n"bre 
deputado f,;z compllr •çiio entre os delegados e os 
jutzes municipaes. Ora, estará o nobre deputado 
convencido (ptlrmitta-me que duvid•.•), de que os 
juizes mur~ictpaes cr.:·ados vela maneira que indica 
a propnsta, rlào á sociedade a mesma garantia qutl 
davão os delegados e .-ubdelegados? Terá a so
ciedade a mesma gllrantia com o direito que tinbão 
os delegados que com aquelle que p11ssárão a ter 
os juizes muuiciptt.es creados como se athãr, na 
proposta ? O goverrw 6os presidentes de provincia 
têm Qbriga,;ão, na nomeação destes magistrados, 
de os escolher entre bachareis e advogados babeis, 
e depois de feita a nomeaçao, nem o govtjrno a 
póde annullar, nem alterar a ordem em que são 
nomeado~. Não diio estas autoridades muito mais 
garantias do que davão os delegados e subllele
g:tdoit, que podião >oer dostitnidos n() mesmo dia 
em que fusqem nomeados? M.e parece que isto é 
incontestavel. Demais, se <l nobre dep'.l.tado não 
concorda com o principio, então cr~io que está 
em unidade ; ma~ se concorda no principio, 
&J.>resente um melhor meio, apresente mais garantia; 
e11 estou prompto a aceitar qnaesquer emendas 

TOMO II 

que m~lborem a propo>ta. E!l creio que a eamara 
deve qu.Jrer, e o mP.smo nobre deputado. que o 
direito de julgar dão fique competindo a atltori· 
dades amoviveis. (Apoiados.) L9mbrou-se de dar 
o direito de julgar e d<l f,Jrmação da culpa aos 
juizes de diroito ; ma:> achei algum inconveniente 
a e'te respeito, porque, tendo os juizes de direito 
de julgar nos centros das comarcas, poderia a 
longitude do circub dA sua jurisdicção difficultar 
o conhecimento dos factos sobro que deviào 
julgar. Se eu me poder cnnvencer pela discussão 
que estils difficuldades não existem, aceitarei 
qnalqu~r emenda neste sentido. 

Tambern que~tionou o nobre deputado sobre os 
jui:tes de paz ; é uma outra disposição formulada 
no projecto pelas necessidades do paiz. Se pudesse 
deixar de dar ao:; j.uizes de paz o direito de formar 
corpo;; de dP.licto ; se pudesse meemo tirar do 
juiz municipal a autoridade para forr.lur a culpa, 
e se pudesse dar isto aos juizes de direito, eu o 
faria, porque a garantia seria muito maior : mas 
entre ilS difficuldades que eu achava de que os 
juizes de direito pudessem encarregar-se disto nos 
lugares remotos de suas extensas comarcas, as· 
sentei que a justiça podia ser bem administrada 
se aos juizes de paz se désse o direito de formar 
corpos de delicto, colligir provas e depois com
mettesse o mais a uma antoridade mais qualificada 
como são os juizes municipaes. Tnmbem não 
procede a objecção feita pelo nobre deputado de 
que os juizes muoicipaes tem de restringir-se a. 
julgar pelas provas colhidas por aquelles juizes 
de paz. 0,; juizes mnnicipaes pela lP.gislação actual 
poderáõ quando vier o process,) proceder a todas 
as diligencias, quando vir que o juiz de paz não 
prúcedeu a ellas, disposição esta que não é alte
raJu pela proposta, 11 que c•msequentemente ficará 
em seu pleno vigor. . 

Outra observação que fez o nobre deputado 
foi a res\)tJito da. aduünistração de }ll~il\ç\\ c\<:\\. 
Julg111'i que era tmüs confQl'lllll com a constituição 
do estatio que s~ restabelecessem as duas inRtan
cías. Não digo que lhe é oppnsto o que existe ; 
mas não é muito conforme á coustltuiç!lo: em 
&eus arti~os ell:1 niio considera snn:io •IUAII lnll
tnncias . ~6 consi .Iera os juizes ~o direito {lerpf·tU•lB: 
os juizes indcpendent~s da couslituiç11n st'lo os 
juizP.s tie direito, o r.•'m e~t~ principio Jrtlj:!uel 
muito conveni~nto que o" jui'l.<~S d~ direito ju\
Rl\Slletn as cau~a~. Corno vi qn'l era dlfllcilrtne os 
juizes dt! direito aprompta~setn os prncegso" em 
todos os termos d<3 suas cornarc11s, julguoJt sull\clante 
dar isto ao!l juizoJI! municip•1es ou\ aeus termo-t. 
N:io argutnentar.li sobrll a~ vantagens desta dis
posiçõ.,s quo formulei na proposttl ; eu trarei, 
para Rpoio dells., o que M acb11 actualmente 
determinado : o nobrtl deputado combateu até 
o aue está determinado. O ~overno an\et\or, 
firmado mesmo 011 lf"i dtl 3 de Dezembro de 18!1, 
Vtlndo que não dllvta nomear juizes municipaes 
para todos os termos, reunio dous, tres e quatro 
termos debaixo de uma vara do juiz municipal, 
e marcou, por um decreto, o modo porque dtvião 
proceder os juizes municipaes desses termos 
reunidos nos julgamentos da~ causas. 

Sr. presidente, um det•reto já determinou que 
naquelles lugares em que os juizes munic<paes, 
bachareis fnrmados, niio residissem, os juizes 
municipaP.s supplentes, creados pela lei de 3 de 
Dezembro de lStl, tivessem autorisação de orga
nisar os processo~. e depois delles organisados, 
retnettêl·os aos juizes munlcioaes dos t~rmos 
reuni<ios para julgarem afinal. · Eis já na pratica 
actual, nesse decreto tiéduzido da legislação actu,,l, 
a detArminaçà<) que se acha na propo~ta. Assim 
se vê que o no'orll d('putado, quando se oppõe à 
proposta nesta parte, não o faz senão por mã 
vontade. 

O Sa. D. MANOEL :- .Está enganado: é con
vicção. 

52 
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0 S~. Jl.frNISTRO DA JusTIÇA:-Pusarei 1\ ultima 
parte do disc,uso do nobre deputa-lo. 

O nobre depttta.do senttl que o ministro da justi!'a.' 
que o governo apresen~asse na proposta o artigo 
pelo qual se est11bele~a a incom_pa~ibilidad., entra 
o legislador e o magtstrado : dtret ao nobre de
putado que respeite a minha co_nvicção. Eu ~~~ou 
convencido que esta aggl1.1meraçao de a_ttnbm~o~s 
de magistrado e ao m~sm<l temp-> de legtsla.dor sao 
incom?ativeis com o intere~stl liUb\ico e com a 
bo,, admmistra,.ão da justiça. (Apoiados.) 

O SR. N. M:ACIUoo:-Não é a eamara o JUIZ 
nesta materia; é o povo que ha de decidir nas 
eleições. 

O SR. PRII:SIDENTE:-Attenção I 
O Sa. MINISTRO DA JusTIÇA :-E' minha convic

ção hot 11 ou 12 anno:~. 
Ull Sa. DEPUTADO: -E' voz geral do Brazil. 
O SR. MINISTRO DA Ju~TIÇ.\:- Os membros da 

camara que commigo trabalhárão na as.;embléa 
provincial de Mina:~, os membros da cam2'ra que 
me couhecem partic1tlarmente sabem que s11o estas 
convirções minhas muito 1\ntigas. 8ou magtstrado; 
desejo que sejão defendidos os dire1tos da magis· 
tratura, que se se garanta ~ ~stabildad11 della, a 
sua ind~eendencia; mas o pau: JUlgará se o gov'lrno 
tem razao em pensar que faz muito ~al á ad
ministração da justiça esta agglomaraçao de fim
pregos. {Apoiados.) 

O Sa. REBOOÇAS:-0 povo não tem liberdade 
quando seus juizes &ão pretendentes. 

MuiTos SENH;OBES dão &partes. 
O Sa. PRESIDE~.-re:: -Attenção I 
O Sa. N. MAcH.~oo:-Não apoiaJo. 
0 SR. MINISTRO DA JUS'rlÇA:-Eu direi aos 

nobres deputadus que no ànno passado votei 
contu o artigo qu.J exclnia og 1n.1gistrados de 
serelll eleitos por julg •l -o inconstitucioual ; não 
admitto que pus~ão ser excluhi•lS de receber votos, 
mas o que digo é que depois de eleitos, devem 
reconhec~r a incompatibilidade <te um com o outro 
emprego par"' be~ d~ sociedad~ e pua bem .da 
admimstração da JUStiça. Est+l e um dos metos 
p~~o qual se _póde tirar a justi.ca do ~ah~s.em que 
ex1ste, isto e, que quem é JUIZ seJa JUIZ, que 
quem é legislador s~ja legislador. 
A~sim puis, minha opinião não é a •ie excluir 

os magi~trauo" da eleição, ma:> simple~mente a 
de não permittir a compatibilid.tde do otlicio de 
julgador com o de legislador. Não acho mes1110 
justo qua, ainda por meio de reforma da eon~ti
tuiçào do imperio, se tire aos magistrados o direito 
de poderem ser eleitos, salvo Stl essa medida se 
estender a outras cla~ses de empregados. 

Creio ter respondido ao uobre deputado em 
todas as partes da sua argumautaçào ; eu não 
tomei apontamentos, talvez me esquec/3sse de 
alguns dos topicos, que queria ter presentes para 
ter o gosto de responder. 

Se a algum ponto deixei de o fazer, no decurso 
da discussão estarei prompto para setisfazer ao 
nobre deputado e a todos os outros, explicanJo e 
esclarecendo, sempre que fór preciso, a minha 
opinião sobre a mataria. 

O Sa. NoNES MACHADO:-Peço a palavra pela 
ordem. 

O Sa. PaxsroEMTE:-Tem a palavra o Sr. Nunes 
Machado. 

O Sr. Nune• M~oh. .. ulo:-Como V. Ex. 
me cbRmou á ordem quando eu dava apoiados ou 
nio apoiados ts idéias .Jo Sr. miaiatro, conrorme 

. ellas se casado CODl a Dlinha opinião, daa,.jo 
11ab~r se, como deputado, ~uhu o direito de d~~or 
apoiados e não apoia<los. 

O Sa. PaE~IDENTE:-Direi ao nobre deputado 
que ni\o o chamei t\ ordem; rllclamei a a.ttenção 
quando passoa a dizer que o povo ,;eria juiz nesta 
questão ; uão me referi aos apoiados e não 
apoiados, porque isto é permittido a qualquer 
Sr. deputado. 

Tc!m a palavra o Sr. França Leite. 
O Sr. França Leite: _:Sr. presidente, 

tendo pedido a pal·avra contra a proposta apre
sentada pelo nobre ministre., eu nà•J quero que 
se ent~n.ta que eu pretenda fazer opposição ao 
gabinate actual, e mórmento ao nobre ministro. 
A c!lmara sabe, 3 n:io é o.:culto ao paiz, que as 
nossas convicções têm muitos pontos de con~acto. 
que nos defendemos a mesma cpinião, censuramos 
a mesma plllitica, recusamos ou combatemos a 
mesma legislação ; a camara sabe que nada tem 
mais força para unir os homens pele coração do 
que a unif•lrmi.iade de convicções. 

Sendo assim, Sr. presidente, nào é possível que 
eu faça um.l oppo~1ção ao nobre ministro ; mas 
no negocio que se acha em discussão apresP.ntão-se 
duas grandes entidades entre mim e o nobre 
ministro, entidadas que merecem todas as minhas 
consideraçõ .>.s, to .tos os meus respeitos, entidades 
que eu desejo servir, e servir do melhor modo 
possível, Sdrvir com !lS miubas convicçõBs; e 
são o paiz e a corôa. Encarando estas duas 
enti •iades, a re<~peito de uma, o paiz, eu encaro 
tarnbem o nobre ministro, eu enca!"o os seus 
amigos, S6US parentes, meus amigos e meus 
parentes, nossos alliados; eu encaro tambem seus 
filhos, meus filh·>S, os filhos de nossos filhus. 
Debaixo deste pontu de vista, é necessario pois 
qu~ a ca:nara saiba que não quero senão uma lei 
qu.,, protegendo a nós todos, satisfaça do melhor 
modo as necessidades do paiz. 

Eu estou convencido, e até mesmo o nobre 
miuio~tro acaba de declarar à camara que slle não 
d11vidará aceitar quaes·1uer medidas q11e se mos· 
trarem mais convenientes para o paiz, que elle 
não duvidará a·.il:nittir quaesquer outras medidas 
que t~uderem a melhorar sua reforma, e estou 
convencido por isto que o nobre ministro quer 
para o paiz, não uma lei qualquer, mas at:tuella 
lei que fór melhor e mais vantajosa. Depois 
dastas coustderllçÕ•Js, me permittirá o nobre 
m: ni~tro ll a c~mar!\ que ell axamiue a proposta 
em su>\ (:;ener.-lidade : eu me reservo paru depois 
examinar a proposta em sua especiali4ade. 

Senhores, par11 examinar a proposta em sua 
gtlneralidal~>, .,u C<.llll~Ç•nei a ex:arnin ·1l·a pt~loa 
s P. us C•lpitul()s. Eu pr.ncipiard pllll.l cap. 1.• 
Vejo neste capitul1.1 tro~s •iisposi.,;ÕtlS principaes : 
'' primtlira, a respeit1.1 dos chefes de pvlilllll ; a 
segunJ 1 a respe1to dos juizes munici!laes, e a 
t~rceira a re~~eit•• do o~ juiztl~ d~ paz. Emqu!\uto 
a prm1eira dtsposição, parece· me ella inutil ou 
inr.onstitucional. Ella me pareca iuutil. porque 
con~ede aos chefes de policia o que lhes est6. 
conferido pela legislação actual. Os chefes 
de policia têm o poder da pronunciar : pri
meiro, nos crimes de rebellião e nos crimes 
d~ sedição; segundo, em todos os crimes graves, 
segtUl.io a proposta. Pela legislação actual, o 
chefe de policia t~m este mesmo poder, póde 
pron11nciar não só nestes eomv em outt'os crimes; 
as patavras- crime.i graves - não limitão de 
manei~a alguma a jurisdicção do chefe de policia, 
porque a gravidade dos delictos não se acha 
consignada nas leis, salvo se se considerar as 
circumstancias B~tgravantes; mas estas cireum
stanciiLll aggravantea não incluem o delicto na 
accepçlio geral-crimes graves; -logo, a gravidade 
do11 df!lictoa esLI\ uo entender do governo ; por 
cooaequencla o crilne IJlenor na sociedade o 
R.overoo pó.te eonsulerar um crime grave, e o 
cuere de polici .1, com juriedicçiLo para elle, vindo 
por isto a aer evidente que eata tendo a juri .. 
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dicção actual do chefe de policia, o artigo da 
proposta se torna inutil ; mas eu disse que ella 
era anti-ecnstitueional. 

E' necessario que a camara não se illuda ; é 
nece_ssario que A camara ttnha diante de si, 
tenha em preseuça a consideração de que o chefe 
de policia é uma autoridade amovivel á vontade 

~ do governo, conforme as circumstancias. e debaixo 
dP.ste principio que se encerra na proposta: o 
que vem a ser o chefe de policia senão um 
r.ommissario do gabinete que dominar então? 
E' um juiz ccmmissario, mandado a.d hoc para 
salisft~.:zet· a politica, a ambição, na vinganças 
particulares, e muitas vezes .as vistas mesquinhas 
do gabinete que o nomear para essa commissão. 

Note a camara quo esta consiguado nas leis 
que os presidentes de provincia podem su,.pender 
os chefes de policia e chamar o juiz que lhes 
agradar ; desde que houver uma sedição contra 
o presidente da provincia, o ch6fe de policia será 
sempre homem que satisfaça ás suas vistas, e o 
que é isto senão um juiz commissario? O que é 
isto senão um juiz da antiga alçada? Note a 
camara que t.ntre os chefes de polici>t do estado 
actual e os juizes das alça,.1as antigas não ha 
diflerença, uns e outros estuvão ligados ao mesmo 
processo. Esse caso extraordinario não me apre
sentara o nobre ministro entre as grandes nações, 
a nomeação de um juiz act hoc para ir gyndicsr; 
entretanto direi ã catnara que esses povos que 
não têm desconfiança d11 justiça ordinaria e 
commum são os povos que mais prosperão no 
mundo civilisado. Port:usto no primeiro capitulo 
não ee contém senão um juiz commissario, contra 
R constituição, que expressamente os prohibio ; 
um juiz especial, um comnsiss~rio mandado para 
satillfazer os caprichos da administração que 
impera. Perguntarlli, quando a constituição esta· 
beleceu o artigo extinguindo totalmente estelljnizr.s 
commiasarios, f~>i isto por méro capricho ? Não, 
senhores; foi o result~&do de uma dolorosa expe· 
riencia, forão os factos que conspiravão para 
mostrar a Catalidade de um semelhante sy~tema. 
Os julzea de alçada admittidos na nação portu· 
~ueza desde os temp.•s mais longinquos nunca 
fi.zeril:o justiça, sempre dstisflzerão os caprichos 
do poder. E' nece&~ario tam bem que a cama r a 
par11 !)Oder avaliar a identidade destas duas 
autoridades conheça que os juizes de alçada não 
se estendião além da pr.muncia; o julgamento 
pertencia então és relaçõee : mas as relações 
erão orras~ada~t por ellea a sncriflcar muit"a 
victimlls innocentes. O juiz da alçada ia explorar 
o paiz, e se algumli& vezes salvava a alguem era 
a peso de ouro. E' este juiz que a proposta 
quer eKtabelecer no paiz , e quer estabelecer 
quando? Quando, depois de dolorosos sacriflcios, 
ruio anh~lamos senão uma legislação garantidora 
da nossos direitos individuaes e da ordem publica. 
Jà vê " c>~mara que eu não posso jámais admittir 
a disposição de um semelhante artigo. 

Agora permitta-me V. Ex. que eu responda a 
um apoiado que me deu um nobre deputado 
por Minas (o Sr. Marinho). A esmera ouvio 
que quando o nobre deputado pela Bahia fallava 
lhe dei um aparte, ao que elle respondendo, 
disse que eu não entendia nada bom senão aquillo 
que era da minha opinião, que e11 não admittia 
senão aquillo que estava ea: meu systema ; nessa 
occasião o nobre deputado por Minas deu um 
apoiado. Senhores, nada é mais natural que 
cada um pense que s6 aã<' boas suas convicções; 
mas eu responderei ao nobre deputado pergun· 
tanolo :-tendes a vosso favor os factos, a experien· 
cia f Se a legislação passada não tem feito senão 
grandes males ao paiz, se o systema que tem domi· 
nado não tem sido senão do resultados doloroeos para 
o paiz, não deveremos por ventura encetar um syste
ma novo, um outro eyetema que nio teuha resaiboa 
des~es que tantos males, como tudos sentem, 

têm cau~ado 'l Não ha um meio entre nõs senão, 
ou os juizes de alçada, ou nenhum juiz T Eu 
conjuro o gabinete que declare qual e o juiz que 
é revestido de autvridade pqra ir na Inglaterra 
ou nos Estados· Unidos syndicar sobre quaesquer 
factos? A camara e ó gabi!lele eabem mui bem 
quanta garantia goza o homem nestes dous paizes, 
quanto estas nações florescem. Andarem pois 
neste e-tado, ou cbef,;s de policia revestidos de 
uma autoridade fatal, perniciosa, ou nenhum 
chefe de policia, é certam•mto o que eu não 
posso conceber, e se a liistoria do pa~sado, se 
a lição do-1 factos são de nenhum resultado 
para ·os nobres deputados, de certo não sou eu 
o culpado I 

Sr. presidente, agora offerecerei algumas con· 
siderações sobre os juizes municipaes. Eu não
enxergo na autoridade que Sol confo!re aos juizes 
municipaes pela proposta nenhuma .:ousa que 
~lles ja não tenhi'io. O juiz municipal é pela lei 
actual o ur:ico que pronuncia: a pronuncia delle 
pela lei actual é a unica que tem execução, que 
tem atreitos. Os delegados e subdelegados não 
si\o senão preparadores de vrocesaos; sua pro· 
nuncb1 não tem valor algum emquanto não é 
confirmada pelo juiz municip!ll; toda esta auto
ridade que lbes confere a proposta tem mostrado 
a experiencia, uma dura e dolorosa experiencia, 
que tem concorrido para estes males que se 
declamão contra os mesmos subdelegados. Como 
havemos da esperar que elles, tendo por prepa
r~&dores os jnizes de paz, hão de ser melhores do 
qu·' são actualmente? Outra consideração. Os 
juizes municipaes deixão :le ser amoviveis? A 
propost.a lhes dá a vitalicidade. a indepen.iencia 
por ventura 1 A proposta não lh'a da, tira-lh'a. 
porque até o modico, o ridículo ordenadn que 
percebião, a proposta lh'o tira. (Apoiados.) Então 
não pense a camara. não pensem todos que será 
salutar uma alluvião de gente avida por ter meios 
de subsistencia no meio do povo com a autoridade 
que lbe confere a proposta. 

O Sa. WANDE!lL&Y :-Não serão harpias, mas 
abutres. 

O Sa. FRANÇA LEITE :-Se pois estas conside · 
rações são salientes, se isto é o que actualmente 
acontece. como votarei por e~se artigo da pro
poRta t Vamos aos juizes de paz. 

Senhores, a proposta di\ aos juizes de l)az a 
autoridade de formar o processo, de preparar o. 
processo, a autoridade de colligir todos os meioS 
necessarios de prova para a formação da culpa. 
Sr. presidt>nte, os juizes de paz já forão reves· 
tidos da jurisdicção mais ampla desta mesma 
autoridade, e contra elles se levantárào os poYos 
e o governo. Hontem ouvio a camara ler aqui 
DI\ tribuna relatorios em que ee mostravão todas 
as horribilidadea de uma semelhante justiça. Se 
po'" nós jã temos experiencia desta justiça, como 
vamos ainda procurai-a? Será este o correctivo 
que quer o povo, que quer o paiz sobre a sua 
legislação? Tiral-o dos males presentes para o 
hnç<~r nos males passados? E isto uma v~~ontagem? 
Agora eu direi mais, é contra o principio de 
toda a legislação social. Senhores. a policiA, a 
obrigação de preparar, de collígir, todos os meios 
para a punição dos delinquentes, para a prisão 
d:>s criminosos, tudo isto pertence ao poder exe
cutivo; se isto é de direito, por isso que elle é 
immediatamente responsavel pela garar.:ia indi· 
vidual e pela ordem publica, como L.;..> vamos 
dar, não agentes de sua confiança, não agentes 
amovivei!!, não agentes eseolilidos por elle P.ara 
o desempenho desta obrigação, mas agentes contra 
os quaea elle nada pôde obrart Acha o governo 
que serà vantajoso para colligir as provas e 
para prender os delinquentea que esteja o poder 
executivo cum as mãos manietadas, ligadas a 
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uma autoridade que lhe não pertence, qua delle 
nito deDende 't 

o s~. D . M~NOEL: -lotO é itrespol\divel' 
Sr. ministro. 

O Sa. FRANÇA. L!<:ITE :-E a digo pois que ( il 
ainda isto serve p11.ra responder a um 11pa.rt<1 do 
nobre deputado de Minal!), eu dig" pois que se 
não temos outro ~ystema stJnão tiahir do mal 
pres<Jn til para o mal passado, e ';I tenho o ~ra!er, 
eu tenho n gloria de cooservar rn1nhas conv1cçoes, 
e não assignar semelhante proceder. Portanto 'l"ê 
a camara que no primeiro capitulo da proposta 
p. niio enxergo na sua essencia um UIC•tiV•) que 
me possa conduzir a votar por elle. E11 est,m 
prom1->to a concordar em que ti~emos aos chefes 
de pulicia a jurisdicçiio criminal, assim como aos 
juizes de paz e juizes municipaes; m~s em~uant~ 
exh;tirem estes males, certamente eu nao ass1gnare1 
para que elles sejào espalba~os! 4er!ama~o~ no 
meu paiz. Gritou·se contra a }Uflsdtcçao crlmlntil 
dos juizes de paz, e quer-se ag()ra essa jutisJicç~o t 
Eu nâo sei l:le isto denota au~sncia de convicçoes, 
oscillação de priocipios f f f 

Sr. presidente, permittirá ainda a cnmara que 
eu lhll offereça uma breve conside1·açiio sobre o 
1• capitulo. 

Está consignai\:~ na proposta que não haverá 
senão um conselb.> de jurados para cada comarca, 
e que para isso o governo deverá proce:ler a uma 
nova divisão de comarc11s, augrr.eotando o seu 
numero. Senhores. eu confesso que dóe-me muito; 
é unicamente pelas consideraçõea que apresentei 
no principio do meu Jiscurso, que sou arrastado 
a oppór-me á proposta apresentada pelo Sr. nü· 
nistro. Eu não posso ~ombinar C(Jm S. Ex. ainda 
a este respeito. Admira-me que elle, declaraQdo 
no SP.U relatorio que os jurados aii:o um elemento 
de illustraçào e de civilisaçiio, queira concentrar 
este elemento de maneira que o povo não poua 
gozar delle . Sr. pre!identa, neste ponto d!l pro
posta enxergo dous gnndcs f"\ ales; a neceet~idadc 
de oraar co01arcas, augmentando seu 11umcro ó 
um grande mal parn o paiz, por isso que tende a 
augmentar o numero dos magistrados. Sr. presi
dente, será por ventura ainda pequeno o grande 
numero de magistrHdos qlle temos? 

O Sa. ANT.i<>:·-15() e tant<IS juízes de direito. 
O Sa. FRANÇA LRITE:-150 diz o nobre deputado, 

e pêla proposta ell os avalio em 300. De que 
serve ter tautos juizes de :1iri!HD, mat;:istrados nwl 
pag'ls 1 Juizes sem presente e sem futuro? O que 
se ve do poder judíciario? Por ventura o poder 
ju.:liciario tem presente e tem futuro? Queremos 
ainda crear uma aUuviiío delles 1 Sr. ministro, 
veja bem q•lanto será diffi.cil daqui a uns tempos 
sustentar o corpo de magistratura se nós con· 
tinua:rmos no progresso de crear constantemente 
novos magistraàos sem garantia nenhuma. O que 
s erá tjo paiz? E' <> primeiro mal que enxergo 
nesta divi~ão territorial ; o segundo mal é a con
centração dos jurados. O Sr. ministro presta 
argumento para isto quando diz que os juta'los 
são um elemento de illustração e de civilisação. 
Senhores, se os jurados são um elemento de 
civilisação e mustração, não tflstrinjamos esse ele· 
mento em nosso paiz, façamc.s com que elle se 
derrame quanto ~ôr possivel pela sua auparfioie. 

. Mas eu not~ amda na proposta que o Sr. mi· 
ntstro nada du sobre a qualiticaçã<l dos jurados ; 
llarece que se contenta com os eonselho11 de 
jurados, q11e não t~m, digamol·o assim. liber
dlide nem consciencia da sua missão. Não tem 
liberdade, porque pela lei o poder que se confere 
ao juiz. de direito a respr.ito de!:lsa aUuvià\l im· 
mensa de quesitos· que se autorisa os juizes de 
direito para fazgr, os confunde de tal modo 
que não têm outro n.eio senão satisfazer a vc;,;. 
·tade do juiz. Não offt>rece garantia, senhores. 

E' necessario que nos compenetremos desta ver
dade, verdade conhecida pelos povos mais cívili· 
sados, que na pul\içào <los <:le!ict\ls os mais in te. 
ressados são aquAlles que têm mais n sacrificar 
pda impunidade. Urn conselho de jur,1Jos orAai'IÍ ·· 
><tl.Í\J no estaJo actual de que serve? E' um~ 
~~anivAla, por i,;so mesmo que em sua gener~
lidade não off~rece garantias para. serem mo,•idos 
Ctluforme us interesses da f urça e da il;fluencia do 
dia, mótmente purqUil elllls não têm nem podem 
ter por :;ua or~anisação a consciencia de sua 
sub~ i me mis-ão .. A e,;tCl . respeito, e em lugar 
competente, farez as mmhas m'liS especificas 
observações. E' pois ainda um defeito que eu 
encontro na proposta. Eu quizera que o Sr. mi
nistro consignasse tiS q11alinades necessarias para 
a qualificação <los jnrados, para que esses jurados 
pudessent offerec <! r tlma g~rantia real para a 
JUstiça do paiz, ma~ não desta maneira. A camarn 
sabe que pehr cunstituição do paiz a pronuncia 
tern um Vtllor que eu não tenho achado em paíz 
algum ; e como havemos nós entregar uma juris
dicçii:o de tão transcendente valor a homens que, 
por considerações pessoo.es, por ambição, por 
i11teresse, como são estes juizes municipaes, não 
quererão servir senão ao poder, ou a uma facção, 
como uma dolorosa experieucia o tem demo11S· 
ttado ? 

Quanto ás mai s particularidade~ do primeiro 
artigo, eu já disse á camara que me reservo 
para quando ca.da um aelles entrar em discussão. 
Por ora preví11o ao ~r. minis~ro q a e pretendo 
offtlrecar como emenda o meu. projecto, ou S. Ex. 
o r<lcuse, ou aceite delle a·~uillo que achar mais 
conveniente . 

Sobre as dísposi.;ões civis eu tenho a n•' tar 
nesttl capitulo principl\\mente a creação de r.,lac;õea. 
Senhores, a e:~mara já vio Que eu fallei contra o 
augm ento de comarcas pela neces~idade em que 
se achava o g~Jverno de crear muitos juizes: a 
camara pois prevê que eu não posso adaptar o 
systema da creaç:io de r~lações nas províncias 
d~signaclas na proposta, pelo mesmo motivo. 
Senhores, eu estou convencido de que não. ó o 
numero que garante a ju~tiçli , mas eu estando 
disto COIIVI!ncido, EiStou convencido tambom de 
que quem garante a justiça é a organisação ; 
porém vej<:> pela proposta que a organisação nio 
é soniit) esta que jó. temos tido, E' sem duvida 
lastimoso que ba 2() annos que somos nução, 
no:> s eja preciso 11ind•1 seguir o proce:sso do Tibdit), 
e que a experiencia longa dos tempos e a lição 
dos povo;; civilisados t<>nha ::~ido inttliramt:nle 
per<lida para nós I Queremos com e::1ta orgauísaçiio 
crear tribonaes .. em calcular as consequ~nciaa 
dest~ creqçã:>. Eu desejava que o Sr. ministro 
tivesse apresentado na casa a estatística dos 
processos em Goyaz e Matlo Grossc., e que fizesse 
ver esta me3ma estati~tica a respeito do Pará e 
do c~ará. Quando a nossa constituição diz muito 
exprcss ·\mente : que não se crearàõ empregos senão 
por oecessidaJe publica, é notavel. que, sem que 
esta necessidade esteja demonstrada, vamos crear 
uma;~ poucas de relações, e despacuar muitos 
juizes l 

Sr. presidente, u•n nobre deputado por Minas 
diz em um aparte que a constituição manda erear 
relações em todas as provincio~s: eu digo ao nobre 
deputado que lêa o artigo. A constituição esta • 
beleceu uma regra de futuro-haverá ;-mas isto 
não é absoluto, é para que se calculem as circum
ste•.-çias de ~aiz, para que se calcule n1esmo a 
população. Matto Grosso d Goyaz têm por verttura 
uma população que exija hibunaes dtl segunda 
inetancia esta\Jelecidos nella~' Eu supponho 
que todos os membros dn cnmara reconhP.CP.m 
que tal população nlto existeo ; reconhecem poia 
que tal. necessidade não existe; e tambem que a 
creaçiio lle relações nel!tes lugares so!rà onerosa 
para o tl!esourv ; ella é mails um mal que quere-



Câmara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 15:35- Página 11 de 17 

SESSÃO EM 4 DE AGOSTO DE 1846 413 

mos emtdrtar na magistratura, já c•,mo disse sem 
presente e sem futuro. Além disto, julgo que pelo 
1111mero de desembargadores qu e a proposta esta· 
belece nestes lugares , as relaçõe:~ se acharáõ 
const><ntemente sem m.~ mbros para trabalhar. 
Senhores, nã0 é uma presumpçào minha, n~o 
é uma idéa minha sem fund :uuento algum. Ü•JnSta
me que o presidente de Guyaz ou de Müto·Grv~so 
t~m recllun;,~do d.,_go.vt>rao Utn juiz letra lo , purque, 
d1z ellt>, na provl!lcla não tinha nenhurn. Ora, 
se o governo não tem ull' j;1iz letrado na pro
víncia, não tem um juiz d .., direito, cvmo espera 
pôr 11ma relação? Stio sem duvida creações d~stas 
l'elações ~in ecurai! que s usteutaráõ juius, que 
passearão pelas ruas do Rio de Janeiro ou e~tarão 
11as suas casas dtJsfruct:mJo a co:nmo<lidade, as 
vantage ns do empr.;go. Portant•J ve S. Elt. e a 
caro ara qu •J t -l mbem u :io p~ sso uar rn ~ u V•JtO a 
etitP. capitulo da proposta. 

O ~crctli.ro ~apitulo t em uma iuéa que me parece 
a umca VIla\. A camara sabe qua a minha opinião 
tem sido sempre arreJar a mnnistratura das 
intrigas da política ; a minuc<" opinião te:n 
sido manifestada uesla casa ou pela palavra 
ou por c.scr!pto .. Senho re~, eu de .~ejo organisar 
o poder JUdlClarw, e desE>JO que elle se con:;;titua 
um poder neutro, que possa garantir ao paiz as 
vantag<)ns que toJa a socieJade organisada e:< pera 
de sua magistratura; eu po i::~ não duvido> fazer 
qualquer sacrificio para conseguir este fim, isto 
é, pa~a c.•lDSt:!guir te~ jui~es indepe';ldentes, que 
dêm JUSttça certa e tnvar1avel ao pa1z. Daqut vê 
a camara que eu não recusaria a idéa da pro
posta, tanto mais quanto esta idéa, não tal qual 
á que eu tenho em certo sentido defendido a este 
re~peito, mas sem duvida mais benevola neste 
ponto do qua a que para n magistratura Lem sido 
consagrada em todos os meus trabalbos. 

Mas, Sr. (lresi~ente, o Sr. ministro ha de per
mattlr que eu dtga que, querendo a organisação 
do podar juJiciarío, querendo constituir um pouer 
neutro no estado que garanta ju.;tíça .certa e 
!nJ~~ít.~vel no paiz, eu não qu.ero matar o p11der 
JUUtcuuto. A proposta t .. m a 1déa, mas a i.léa 
n~o .é completa. Qua~ a gar .. ntia que dá o Sr. 
mtm:~trli a estes mng1~traJos T A C•mara já ouvio 
que eu disse que elles !tilo têm pre:;~ute, nã(l 
têm futuro ; e como está •I artigo, Cllnto está o. 
propostu, o poder judiciario fica mllrto. Ku tleclnro 
ao l:>r . ministro 4uo lhe dou o mou voto .se 
admittír a..lguma emenda. ' 

Senhores, o pnder judíciario, a passar n pro· 
posta tal qual, tlc!i arredado do. tribuna, é ver· 
dadtl; mas elle virá a Btlr iut•liramP.nte u1anivtlla 
do ~o~eruo para o empregar confurmo julgar 
COOVtlllleUte. 

O Sa. NuNES MACIIADO:-Apoi~Jdo. 

9 Sn. FRANÇA. LEITE:-Eile flca !arredado da 
tnbuna; mas o governo p6J~ nomear magio~trados 
para os e~pregos da adaninistração, e pôde por 
consequ~nc1a e~pregal· os cqmo agentes de eleições, 
quando JUlgar 1sto convemente, por isso mesmo 
que ell~s não _têm futuro,_ por isso _mesmo que 
elles nao têm mdependenc1a ; elh,s sao obrigados 
a Sllrvír 110 governo, segundo sua vor.tade, e !I 
s~tisfa:r.er,. em prejuízo da justiça do paiz, as 
VIstas, muttas vezes mesquinhas, de uma a •1mi
ni~traçào qualquer, em "detrimento das liberdades 
publicas. 

O Sa. JoNQUJl:IIU...,_Apoiado. 
O Sa. FRANÇA. LEITE: - Pena de perderem o 

lugar e de serem removidos, ou então debaixo 
da t!Sperança_ de serem promúvidos e tt:!rem lugar 
melbor. E' 1sto o que eu não posso admiltir. 
Declaro á camara que ~d~itto a i<iéa, aceito-a; 
mas quero que o Sr. mtmstro, em beoaeficio do 
paiz, adoaitta uaail' algumas emendas que realisem 
seu pens~Amento. Lembre-se o Sr. ministro que 

não é a vontade de s er deputado que tem consti
tutJo os rnalcs da magistratura, são os manejos 
qaa t em crnproJgad•l o g,Jvarno, afim de satill!a7.e r 
seus c~prichos, suas vinganças 011 suas vistas 
me$q UlDhS~. 

O SR. JuNQU!!:tRA: - Ap·.Jiado: escrevendo até 
cartas a juizes de direito. 

O Sa. Fru:sçA LEtTE:-Evite poi s o Sr. ministro 
estes r!lan~jo ~_. ~ e::.tá c<J mmi :r,·· : votarei pela iJea. 
Se p ot.s aJmtttar .:tue os magistradvs por suas 
autl [:t_Ut Ja~P.s poss,io subir u.J:s tr.bunaes superiores; 
se autmtur que ellos nãu possào ~ e r roêa !luvidos 
s "oiio debaixo de certas contliçõt:s e por tempo 
dad••, eu prestarei ·meu voto: mas O·l estado 
a~tu a l ern que uru juiz ale direito tem em muitas 
provincias a ri.:ticula qu>J.nti" de 1:200$ sem 
omulum.e~ t.o~, mo.t pagos e longe Je toda a Süci <.l· 
dade clvthsada, longo tle todos os r ecursos, 
talvez s <:~m poder~mlev111tar a v,,z para reclama· 
r ~~ seu dir~i to, acho duro, e não devo prest~>r rnc 
a 1sto ; porem declaro •1ue se o Sr. mini:> tN 
der antiguid~d'?• i~ualrl.ld~ de ordenaJo e remoção 
por .temp.) ltm1ta11o, darei o meu voto e levantarei 
a mml.!a voz ao céo agt"adecen•io a S. Ex. o b <J ne· 
ficto que faz ao mau paiz. 

Sr. pr~:lid~nte, _oppondo-me á proposta, eu disse 
que a 1sto me map ellia, me 11rrastavão duas 
~rand es entidades, duas altas con11iderações. Eu 
Jr\ demonstrei á camara quaes os motivos desta 
o~P •?sição ; agora vou dar uma razão ao Sr. 
mn~1stro, que eu supponho que elle ha de 
act>1tar. 

:?enhores, se lançarmos nossas vistu sobre o 
pa1z . DÓ:l veremos que elle não está satisfeito 
co~ a legblação actual, e que de todot~ os angulos 
do 1m perto se reclama conta ella. Todos os lados 
d:t camara, todas as opimões que dividem o paiz 
reconhecean seus defeitos. 

E;u n~ostrei ti camara que esta proposta não 
sat1sfaz1a as necessidadols dll paiz ; se etla passar, 
qual será o resultado ? O paiz, experimontado 
por uma dolorosa experiencia dos males que pesão 
sobre ellA actualmente, acbandQ que não encontra 
na medida que ar.tu'llm~nte se toma, os bons 
que elle deseja ..• Eu niio receio fallar á camara ; 
com toda ~A franqueza, en direi á camara, 
etle desesperará sobre as instituiçõas actuaes : 
nova:~ opiniões apparecert\õ, e el!as procuraráõ 
um remadio que na actuuliJad!l não poderáõ en
conLrar ; e e~te r·~modio da.rl). em resultado o 
combata dt! dulls opiniõ~o~ que se dilatceraráõ a 
democrnci~ pura nu a mor1archia absoluta. E ~ào 
St~rá isto da grande P •latiJ 1 Stl votarmos ~:sta lei 
eu Vtiju inteirarndnt>~ o rt1!1Ult•tdo ; elle ha de ser Ó 
com. bate destas t.iuus opiniões, o St!rA ttsse combate 
? trtumpho de . cadll Ulllll destila opiniões vanta
J~Su para ? pa1z t Eu suppunho que não. Tae:~ 
sao . as nu nhas convicçõe,j, que t>U desejAra sor 
ouvtllo p~la CflrOa para dizer-llle que Btl por qual· 
quer mottvo pas~ar a proposta, não sanccione uma 
let que será fatal para o paiz e para a corOa. 
?ara. evitar isto, d~vemos tratar de dar ao poaer 
JUdtclal a força que essencialmente deve ter em 
toda a sociedade ~rrande e illustrada. Devemos 
tra~ar de dar ao povo garantias que são neces· 
san~s para o tornflrem feliz, e para faz~r prosperar 
o pa1z. A>~ garaut1:\S que elle nee<Jsstta eu não 
enxergo na proposta. Declaro que dP.sejava enxer· 
gal-as, mas não as enxergo. 

Não quero mais cansar a camara. Sinto ter 
tido. necessidade de ex pender contra a propostil 
a m1n~a opiuiào ; mas eu não quero que se diga 
que somenta censuro, mas tambem não quero 
conco!rer para que passe aquillo que não julgo 
vantaJoso. Ne:~te sentido o Sr. ministro sabe 
que eu já formulei um projecto: eu o mandarei 
á camara, que aproveitará delle o que julgar 
con"!'eniente, e rejeitará o que achar descon
venlente. Eu off!lreço como emencia. 
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41.4. SESSÃO EM <i OE AGOSTO DE 1846 
E' lida e apoiada seguinte ernenda : 

TITULO I 

CAPITIJLO I 

Da policia administrativa e seus .:mpregados 

<< Ern <.'adu provinci~ do irnperi~ bn!er:i Ul_ll 
chefe de policia tirado ,r.:ntrll os Cldao.laos maiS 
b :\b eis para o_ exercício des&.; em!Jr~go, exclu_idos 
todos os magtstrados perpetuos, St>JS qual for a 
,;ua categorill. 

" Em cada tHmo em que sA 1·eunir o conselho 
da's jurados haverá um .:leleg:adn escolhido, . sob 
provvsta Ja camara n,unicipal, d'entre. os matures 
prol'ri~tarios do distncto ntais conce1tuados por 
sua tMralidade e h11bilitnções. E,;ta$ propostas 
conteráõ os nomes de seis indivíduos rt>sidentes 
no distrícto do COIISelllu dos juradvs. 

« Em cada freguez!a haver~ u<n snbcielegado, 
e!õcolbido sob propo~ta do dd••gado, à'entre os 
que p·Jssuirem bens de raiz na freguezia tl fôrem 
bem cl.lnceituados. 

u Haverà tambem tantos juizes de paz qunntos 
fôrem os uislrictos em que a freguezia fàr di
vidicia. 

" E:n cada coruarca haverá um promotor pu· 
blíco, proposto pelo chtfe de policia e :nomeado 
pelo gov.;rno d11 municipio da córttl nu pelos 
prl!sidr<nl~s llllS pro~incias, e tirados d"eutre os 
advogados que tivP-rern tiJo dvus annos ao menos 
de ex,;rcicio no !ôr•l. 

cc Em cada teruro haverá. um ajudat.rte do pro
UJotr.r, nomeado pel~& camara municipal, d'entre 
os advogados do municipio, ou em sua falta 
dol.ls procuradorr;,s ou <lidudtlOs mais habilitado:! 
para este lim. 

u Em cada corn11rca htlverá bm juiz de direito, 
n<Jmeado pelo go"''erno, d'entre os ad\>ogadoll que 
t•verorn ao menus quatro anr.os de exerclClo, ou 
d'eni;·e oa jllizes muro:dpaes e promotor~s que 
tiverllm o mésrno tempo de exercido. 

« O ch~fe dll policia será nomea<lo pelo go
verno, e, na lórma do l1rt. lo desta lei, a elle 
cvmpete; 

« Si l.o Nomear Ori subJelegados, na fôrma do 
art. 3·• des~a lei, e apresentar ~tO govt~rno na 
cól'te ou ao presid<lnte na província us propostas 
para ddlegado quo lhe fórem enviadas pelas 
cumaras municipael!, e infurmar ao presideute 
sobre a idoueidade dos iuJtvíduoa neHaa con
tidos. 

u § 2.• 8u~peuder os subdelegados, e mandar 
procellor coutra elloll a eornpeteuto3 acettao~iio, 
exigir do presidente a ,;u,;penção dos dult>gados, 
G mandar proceder ~ontra etles a accus~~oçdo. 

« ~ 8.4 Nomear interínnmente um subdelegado 
com as h"bililações exigidas nv artig•l, até que 
se pr.wejs o lugAr c"mpetent'!, ou que cesse o 
impedimento do effectivo. 

a Si 4.• Exercer em todn a província as attribui
côes conferidas aos juizes de paz pdo art. 12, 
§§ 4", 5• e 6•, supprimidlis &s palavras- aos 
declarados culpado,; ltu juízo de paz-do codigo 
do processn crinünal. 

seus membros; assim como os ajunt>lmentos ílli
cito,;, e prender os desobedientes, mand.t.t1do ás 
auíot·id ,ade.; s quem c<Jmp6tir tudo quanto possa 
comprovar o s~u crime para procEoder em conformi· 
dadP- das l~is. 

<< $ 3 .o F<1rtnal'" mens~lmeote um mappa esta· 
tistico dos crimes C•)mmettiJ.üs na província de 
sua jurisdicçào, e remetter aos presidentes ou ao 
governo uo município da cõrto, e no principiu d<l 
cada anno remetter ao governo um mapptl es
tatístico g<>ral de todos os crimes na província, 
e ao pre>iuente cutco com as observações q11e 
achar convenientes. 

" ~ lO. Du·igir aos delega.jos as instrucções e 
ord~ns necessaria~ para prisi\<) dos criminosos, 
prevenções de delíetos, avprt:hensões de cousas 
furtadas, roubadr.s ou achadas, e para colligir a» 
prtlVlls nec~ssarias para os crimtls e punição dos 
delinqueutP-s. 

« ~ 11. Representar ao governo nv municipio da 
cór'e ou ao presidente na província contra os 
promotores e delegados p!lta que Sdjào suspensos, 
demittidos, ou processados e responsabilisados, 
coll igindo tod!ls as provas necessarias ll este 
fim. 

<< Si 12. Inspeccionar os tbeatros e approvar as 
peç.as que nelles devem ser representndas ou 
impedir a sua representação em todo ou em 
parte. 

« O chefe de policia é obrigado a corrigir a 
província ou part.e della, onde sua presença fõr 
exigida por circlimetancia!l occurrentes, e o pre
sidont.; ou o governo detorminu. 

u Ao delegado compete : 
<< ~ Lo Propõr aos chefes de polícia uma lista 

de tres inJividllos reside•tte3 na freguezia, com 
as babilit•1CÕell do art. ao desta lei, para dlllla 
ser escolhido o subdelegado da freguezia. 

<1 As proposta.- serão t11ntas q11ontas fõrem as 
fregrlezias de sua j urisdicção, e acompanhadas 
C>1Pl urna inCormaçiio sobre as qualidades e 
bub1litaçõcs das pessoas propostas. 

« Si 2. 0 Suspender os subdelegados, nomeRndo 
interinament~ outro com ae mel!mas habilitações 
para o substituit, mandando colligir as provas 
necAs~arias p11ra os responsabílisar, levando tudo 
irnmedialamaute 110 c"nheciUlel\to do chefe de 
polich1, p1ua prov~r conC•>rme convier. 

« ~ 3." Exercer as attrib11ições conferidas aos 
juizo~ de p!U pelo art. 12, §§ lo, .J.o, fio e 6•, sup
pritnídas llB palavra11 - aos declaradoa culpados 
no juizo de paz. 

a § 4.o Mandar colligir todas as provas para 
doscubrimt~n~o dos crimes e dos delin-luaotes. 

« § 5.• Exercer, no lugar de sua jurisdic.;ilo, 
cumulativatnente com o chefe de policia, as at· 
tribuições dos SJSJ 6•, 7°, 8o e 12 dú artigo desta 
lei. 
"~ 6.o Expedir order<s gos subdelegaJos p:<ra 

prisi\o dos delinquentes; apprehensão de causas 
f11rtadas ou roubadas. 011 achadas, e para quaes
quer informações e diligencias do serviço pu
blico. 

. « ~ 5. • Mand!\r coll~gir todas as provas necessa- . 
nas para a formaçao da culpa, accusação e 
punição dos cu.lpados. 

« § 7.° Formar mensalmente um m:~ppa es
tatístico dos crimes que tiverem tido lugllr no 
termo de sua jurisdicção, e remettêl·o ao chefe 
de policia Cl.lm as observações q11e iulgar con-
venientes. 

« § 6.o Mandar escrever todas as declarações e 
inforrnaçõ~s que obtiver par!l prova do delicto 
e. descobri!_llento dos delinquentes, sua captura, 
11ppreheo~oes de cousa~; furtadas, roubadaa ou 
acb.adas, e remet.ter tudo {1. autoridade a quem 
competir para proceder na fôrma da l~:i. 

• ~ 7.• Decidir da jllritiça ou injustiça da de
negação de 1iança11 feitas pelos <lel~gados ou 
11ubJelegados, o prover como achar de direito. 

"' § S.• 'Vigiar as S\lciedades secretas, eonbeeer 
da liUa natureza e fim, I!Uspendêl·as e dispersar 

a ~ S.o 'R.emetter ao promotor publico, para 
serem subrnettidos ao jury, todos os autos de 
cu\pa form11.da, e submini::~trar-lhe todas as provas e 
informações necessarías para a aec11sação dos 
delínqueote$. 

« § 9.• Mandar publicar oa editaea de eon· 
vocação do conselho doa jurados, mandando aos 
subJel.,gadoa a li11ta dos que roeidirem em seu& 
respectivos districtos para eerern avisadoa a Wtnpo, 
e as testemunbu. 

" O delegado é obrigado a lr a 111alquer parte 
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SESS . .\ O Ell 4 DE AGOSTO DE. 1846 !15 
do termo onde as círcumstancia,; o exigirem e I 
lhe fõr or•ienado pelo chefe d~ policia. 

Dos subdelegcados 

« O:s subdelegados serão escolhidos pel11 chefe 
de policia , da lista tríplice apresentada peb 
de legado, d'entre os cidadãos residentes no d is· 
tricto, c0m as habilitações exigidas no art. 3° 
desta lei. 

« A elles compete no seu districto : 
« S)l.o As attribuições conf11ridas pelo codigo 

do processo criminal, art. 12, SI~ lo, 4o, 5o e 6o, 
supprimidas as palavras - aos declarados cul· 
pad.Js no juizo de paz-, e igualm~nte lhllS 
competem as attribuições do S) So do me~tno 
art. 12. 

« S)2.o Colligir todas as provas necessarias 
par a formação da culpa e punição dos delin· 
quentes, mandar citar as testem11nhas para com
parecerem na sessão do jury, para depõrem sobre 
os crimes e seus deliD ·JUentea, exec11tar as ort1er1s 
dos delegados, e formar mappas estatístico:~ d•H 
crimes commett:dos no seu districto mensalmente 
e remettêl·os a delegado. 

• § 3.• M>tndar apprehender as cousas furtadas, 
roub~&das e achadas, e d~posital-as na fórmll das 
leis, para serem entregue; a quem ds direito 
competir, dar buscas e fazendo os competentes 
autos, dando de tudo parte immediata ao dele
l!ado, e 6Xtlrcer as attribuições d•JS ~§ (jo, 7o, 
8• o 12 do .-rtigo desta lei, conferidas ao chefe 
de policia, cumulativamente com o delegado, e 
mandar avisar os jurados qu;, fõrem sorteados 
para comparecerem ás sessões do conselho aos 
jurados, participando ao delo;~gado para s~r pre
t;ente ao conselho dos jurados, os que se ti9 erem 
m11dado, ou fallecid·J ou perJido as qualidades de 
juradus.» 

O Sr. Souza. R.aJD.o• : - Sr . presidente, 
eu tomei a palavra afint de me oppõr á proposta 
do governo que se acha em discussão, e me 
persuado que o nobre ministro terá a bondnde de 
não euxergar no meu procedim9olo desajo de 
fazer opposiçilo á sua administração), A m&.teria 
süjeita ao exame da casa contend•J doutrinas o 
princípios em que nem touos podem Ler ns mesmas 
convicções quo> o ministerio ; niio sendo objtlcto 
de confiança, vóle ser combatida, sem quu por 
isso se julgue log.:> que os que assiu1 proc~dtlm 
tenhão o intento de ho,;tilisar o rn inistorio; o 
tanto mai:1 J.ireito Lenho eu a quA o me11 pro· 
cedimento sejt1 uncarad•J do modo q•1e o llprescuto, 
qu11nto o nubre ministro pod.m\ lllr ubservadu 
qu" no~ objo.clos do conlhnça ao actual gubin~:ttl 
eu tenho votad<~ cum a maioria que o :lusteut~a. 
A~sirn nu on,;:1meuto votei contra todas aqnelln:~ 
emendas auo !urão r ejeitada~ pelo Sr. minislro da 
f11zenda, Üssim como votei por uma medida de 
confiança qu<l o Sr. mini:~tro da fnzeuda reclamou 
como de mu1b nec~ssiJade, qual a que faz vigorar 
para o anno financeir.:> futuro a lei votada para 

0 
corrent~ anno. 
O Sa. D. M.o~.No&L : - E' opposição de prin

cipio::~. 

O Sa. SouzA RAM•>S : - Nem poderá a ·alguem 
incommodar esta ~:xplicação que acabo d~ dar, 
parque quando mesmo se q11izesse ma alistar no 
numuro dos que apvião decidid~tmente o actual 
gabinete, dahi não resultaria prejuízo a alguem, 
porque · sou daquelles que não incommo..tà<J aos 
Su. ministros, nem mesmo com simples visitas; 
sou daquelles que não têm pretençõas de interesse 
pessoal, e que não pedem aos ministros senão em 
publico s desta tribuna, e só pedem justiça e nada 
mais, justiça e nada mP.nos. 

O Sa. D. MANOEL :- Apoiado : assim é que é 
bom, eu tambem os nàl) inc:~mmodo. 

O Sa. Soun R.ur H : - O nobre ministro, 
apresentando esta proposta, teve em vista, se
gundo se d~prehenrla d•1 relatorio quA a precede, 
remover as ineoherenciao;, a~ lacuna~ e a in· 
con,.titucionalidade que encontra em algumas 
di~po:<ições da l~i de 3 de Dezembro de 184:1, e 
para este fim off~rec<~ com·' medid:l a mais na
cessaria, sali ente e proveitosa, a separaçi\1) da 
atlribuição de julgar da que é propriamente 
polir.ial; e neste intuito a proposta do governo 
estabelece qae aos juizes municipaes fica compe
t i. ndo a attribuição que os cueres de policia, .!ele~ 
gados e subdelegados ti.lhiio de formar c11lpa e 
j11lgar os crimes comprehendidos no § 7• do art. 
1~ do codigo do processo criminal, cabendo nos 
lugares onde não residir juiz municipal a attri
butção de organisar o procei:~o tauto em um 
como em outro caso aos juizes de paz ; a està 
regra porém dá-se na mesma proposta utna ex
cepção, e é que nos crimes de sediç:~o. rebtlllião e 
outros graves, o governo na côrte e us presidentes 
nas províncias poderáõ ordenar aos chefes de 
polici.\ que formem os processos. O nobre ministro, 
tanto em seu relatorio como no discurso que 
acab~& de profet·ir na casa, d~ esta reforma com o 
a mal:~ esssencial, corno aquo~lta qu'l mais deve 
sobresahir em sua proposta nas vistas de restabe
lecer a boa admiuisLraçiiQ d~o justiç~ de conformi· 
dade com a constituição. 

O Sa. D. MANOEL : -Libera nos, D11mine. 
O Sa. SouzA R.u.tos:-::.\h~ , Sr. presidente, em 

mfuh<t convicção uão existe a violação da consti
tuição na lei que conferio a agentes policiaes da 
nomeação do ~<Jvarno a attribuiçiio de julg.u certos 
delrctos e do formar culpa. Em vardaae, Sr. 
presidente, em apoio dt~sta minha opinião vem 
o propri0 relatqrio do nobre ministN, e de accórdo 
com elltl a propo-ta do governo. Se é verdadeira 
a vpiniiio do nubre ministro dt~ que , na conformi
dadtl da constituição, o dir11ito ue julgar certos 
crimes ll de rormttr culpa niio póde sei' con!~rido 
a agentes policiaes. pur uào sorem os magistrados 
creados. jlara lli&o pP.la C•Jnstituiçl\o, nit•> concebo 
Ct>mo o nobre ministro em sua propc.sta vai dar 
sem!llhaute attl'ibuiçtlo aos juizes d<l paz, aos 
juiZ!l:i n1unicipaes, que não sã-.~ perpetuos. 

O Sa. D. Mu~o&L :-Apt>ialio : isto .! irre~pon
divt!l. 

O SR. SouzA Rnro:l :-A constituiç :io do estado 
uispÕd qtltl O podt~r judicillrio Stl C" lllpÕe Je juizes 
e dtt jurul!oiJ qu., B•l~ juradus cornp>~te conllt!cer 
du fllct<l, o aos juize11 applictu a le1 ; nii.o vejo 
ahi estab!!lecer•lle outru categ•lria q utl nà•J sej >~ dos 
jUi'l:eS quo! a Dltl>lmU COII&tlLUIÇ:\0 <jU!lr QUt~ >!ejào 
perpetuos. Se pois o nobrb mintstro póde dar ee.tas 
attnbniçõ~s aos juizes oauni.:ip>~es, que por certo 
não são o:~ juizlls crea..tos pda constrtuiçiio para 
11pplicar a le1 <LO facto, n:J.,, concebo como P•JSSO 
su.~tllntar qutl é anti-constitucional a attribuiçii.o 
conferida ne:~te sentido aos subdelegados, dele· 
gados e ch!lfes de policia. P<>rtanto, a proposta 
do governo, se aati -constitacionalidade havia na 
lei de 3 de DezembN d!l 1811, nãa a remove, 
deixa as cousas no mesmo estado. 

Mas, Sr. preside.nte, uma outra observação cabe 
aqui . O mesmt> nol•re ministro -}Ue julgo11 re
pugnante á jllstiça q11e exerção a importante 
attribuição de julgar em certos crimes, e formar 
culpa os ag!lntes 1>-•li.:iaes, ·~orumissarios do go· 
verall, estabelece um,, excepçãv que aoi·111illa a 
regra por ellc~ estabelecida; nos casos de rebellião, 
sed1ção e outros crimes gr;~.v!ls (diz a proposta no 
art. lo) ••• 

O Sa. D. MANilEL:-Isso é bom I 
O Sa. Souu R.utos:- .. • o governo na córte e 

os pre:~iden~es na>~ províncias podem ordenar que 
os processos sejào formado" pelos chefe:S de policia, 
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!16 SESSÃO E~l 4 OE AGOSTO DE t8-i6 
Eu não comprchendil bem, S··. pr~sH~nt·J , 'l qu~ 
quiz o n lbre ministro dtzer c >~U as palavras
crimes gravçs.-S~ ea pNeu r.> ua nos <a l~gh;lac;io 
1\ definiçiio juri.lica P. precis>~. de tlles p'llavnH 
empr<!gadas pel·l nobre ministr·.>, eu não a cn · 
contro. O crim~ é c .m,id~ra-.i<l grave ou e111 relaçi'i ·l 
ao damuo que delle re~u.lta •JU en: relaçiio a outra,; 
ditferentes circumstanctas, ai) al11rma que pó1e 
produzir, á froqu~ncia de sua repetição, etc. , 
etc. ; was s~ na lei ni\•) llstá pr~cisam.mte defini ia 
a gravidadd dos delictos, de mod c> quq se possa 
com se~<trança diZ•ot·-e.;te crime é ~rave,-é o 
caso da rxc~pçiio, qual1uer vê que por esta ma
ue~ra e com táo vs~a disposição ti~ão o g(jverno 
na c6rte c f\S prestdente~ nas provincia~ habil:· 
tad.-.s para quando lht>s aprouver mand!lr instaurar 
os processos pelo;; chefes de policia, e, Sr. pre
sidente, se, segundu o pensamento do gr>Verno 
exaudo no relatorio não ba justiça quando esta 
tem .!e S~'>r auministr:tda por agentes de policia, 
cnja autoridade desapparece >lO ncen•1, á vontade 
do governo, como é que o mesmu nobr>l ministro 
não recuou diante destes in~onvenieutes, e dá a 
agt<ntes policiacs a attribuição de formar culpa 
nos casos dos crimes graves? (Apoiados.) 

Eu entendo, sr: presidente, que quanto mtliS 
gruvcJ é o delicto, quanto maior é a pena que 
dP.ve ser imposta ao àelinquente, tanto mais 
circumspecto deve ser o juiz; tant<l mais com· 
pl.:.lus e sufficicntr.s devem ser as provas, tunlo 
maior escrupulo deve haver na severa observancia 
de todas forn1ulas. São esta~, Sr. presid~Jnte. as 
dautrinas que aprendi com o meS1110 nobre mi
nistro da justiça, de quem tive a honra de ser 
discípulo. e a quem d.;vo algumas noções que 
tenho sobre· o direito criminal. Mas, Sr. oresi
dente, na proposta sobresabe o pensamento do 
~overuo, de que a adtainistraçà•J da iustiça con
fiada a ager.tes polícíaa:; não offerece jZar:J.ntia 
alguma, e por consequenciR C.ev<l desapp11recer a 
attribuiçào dest.:: s a~entes nos pP.~ueno;; cri mos; 
nos crimes granJ,•s, porém, el!a subsiste sem 
inconveniente. Comqlianto eu cootcorde coro a!gu· 
mas idéas emitlidas pelo nohre deputado da 
Parahyua, que me pr ~cedett, discordo entr<::t:mlo 
wuito da sua opinifio em ...íi!Ierentes pontos. Elle 
ja!:::a a propvsta inllnfilciente, "' eu a julg•) t!tn 
parto desu~ces;,aria, e em s·,u todo 11 julgo perJg,.sa, 
lllconvdnieute e auti-1:(•1VurrulUlt:ntal, puis em vez 
de melhorar \'o!ID p.:iorar, c peiorar muito o 
~y:>te·1111 dos jnl~rtmPnlos no nosso r>~liz. íA!H>iq
tl.os.) Qual é, Sr. presi.knt.', a razii.v tHn qu:J 
se funJa o rd11türio du m.bra ministro da justú,;a 
1•ara llesc·:lnliar dvs lll{I"Ut~~ policiaes, p:ua nào 
achar nelh!s p;arautia ,;ufiicitnl~ 'l Qrtal é a raziio 
de preferir a e!.t.:s a~ant•:s pr1liciae::s us juize:; 
de paz'! A Í •Jil te u'onu e s " det·1va sua :lutoritluJ~, 
~ ~ Jut·aç(iu de ~ua jurisdicçã.... A jurisJict;<l<> do 
}UI': .ue paz dura p:.Jr um anno, e a dos ag;,ntes 
polw1aes eslà á tllercê Jo gon!rno; dura tanto 
teiD~o quanto o governo qu.:r. Eu uã<J sou, Sr. 
presld<>nte, do num~ro daqttdles qu<J l'nxerg:io 
110 g~verno seiDpre uma disposição para abus11r; 
eu nao sou daqu,;!les que olbão o gov~rno como 
uwa o::ntidade sentpre malfazeja. · 

O Sn. D. MANOEL:-Pelo contrario. 
O Sn. So~zA Ra:uo).s:- Se attendo pois á fonte 

da D?meaçao dos dlfferentcs agc.ttes pol iciaes e 
dos }Utzes de paz, eu dou decidida preferencia 
hquellos que são nomeados pdo governo subre 
aqu,lles que D<> nosso pai<: infdizmente ninouem 
püdera duvidar que quttsi sempre são o res~tado 
da cab'lla. 

o Sa. D. M:ANOEL:-Optimamente: i>"tO e uma 
verdade ; não se póde n~gar. 

O SB. SouzA RAMOS:- Os subdelegados e dele
gados, que têm tanta habilitação para o exercício 
àe suas attribuições como os juizes de paz, 

oft'~r•1C~m entretanto muito mai.,r guantia, quanto 
a mim, 11 :1 certeza de se'.ls julgam~otos, Q11ando, 
Sr. pNsiuerlt<l, o g Jverno fOr holleStt), quando 
o governo quiz·Jr encarregar de attribuições 
semelh<lntos aos hJm•ms que mais uas drcum
stanr.::as estiverem de se incumbiram dellas, esta 
ref,Jrma qu-.! tira ao gllverno o arbítrio da no
rn.,açii-> e demissão dos encartegados de formar 
a culpa, graves embaraç.)s trará á bua adminis· 
tração Ja j!tstiça, com notavr1l e seusivcl prt'juiz<> 
publico, quando h .,uver um ministerio não hoacato 
q•und;> h ·Jvcr um ministerio capaz tio commetter 
.:.s abusos que o mesmo nobre mi11istrv tanto 
receia, a reforma prvj<Jctada o uiio embaraçará. 
(,tpoiados.) 

O p<>JJr lugisbtivo acaba J.e decretar uma 
dispos ição qua vem inteiramente em apoio da 
minl1.:1 •lpinião. Para a presidencia das juntas 
de quq\ificar;i\o e d<ts mesa~ eleitorass estabeleceu· 
se ~m lei q,ue comp1ta essa . incumbencia aos 
cidadãos mais votado,; pan juizes de paz. tenbão 
ou n:io tomad:) pi)Sse, esLejão ou niio elll exercício, 
n;;tej,!o ou niio pronunci!ldos em crimes de res· 
ponsabilid11le. C.JII, que fundamento, Sr. presi
dente, Asta camara assim dispóz ? Sem duvida 
porque coub~ceu que o governo p•>dia fazer j11izes 
de paz como lhe apr.1uvesse. Assim, pois, sendo 
o governo boneato, para que, senhora~. ir emba
raçai-o, patr\ que ir sujeital-o 11 soffrer juizes 
que não saíbilo verdadeiramente cumprir seus 
dev&res? E ist•J sõm proçeito algum, porque, 
quando quizer abusar, não o embaraçareis nesse 
intAnto de prejudicar a b:la administração de 
justiça com a med ida proposta. 

O SR. D. MANOll:L :- Somos mais minísteriaes 
do que o mini:;;terio. 

O SR. SouzA RAMOS:- Diz o nobre ministro 
no seu re!atorio q11e precede a proposta : -Aos 
juizes de paz se dão mi!uo~ attribuições do que 
a •lU~llas que tinbão os dele~ados e I'Ubdelegadns.
Eu peço permissi\u ao nollt·e ministro para con· 
testar esta as~erçào sua. Em virtude da le: de 
3 •1e Dez~lllbro Je 18!1, o que fazem na formação 
da cu I pu os delegad•JS e sub<ie!P~udos ? Formão 
o ·corp•J dtl de!ictc:, segatlm o mais proce:;sa 
da f a·maç;\o da culpa o dão seu juizo a este 
r•·sp~it0, ist•l é, pronnnciiio ; m<~s e.-.ta pronuncia 
n:io t'!•n ~!leito algum sem a confirmacão tlo 
juiz :nuicipal, que póue por si proceder ás dili
genciao.; qu<l julgar necessarias ou manda proceder 
a t>llas. A reforma pois, ctn quo diminue ns 
nltrihui\·õu,; u .. s juize2 dt! paz ? Em não escre
verem este~ seu juizo ll resptlito das provas .que 
colh~nio ; mas o fff"ito é o mesmo, em resultado 
não ha a menor alteraçii,l, 

O Sn.. D. MA:s•mL:- lst•J é mais claro do que 
agua; •1ucn: não vê i8t•) está cégo. 

O Sn. S ouzA R>.Yos:- Esta~ attnbuições que 
8\l tirào a\)s ageule~ polidaes na proposta se và0 
dt:r aos j l~lzes de paz, que, no men conceito, 
otl'erecetn muito 111enos garantias do que os 
a;;entes <lOmeados peio governo, em que eu sup· 
ponho, por via de regra, inttnçiio de servir eu1 
bem do paiz, e de fazer com que em toda a parte 
se adn.inistre bem a jqstiça. 

De novas attribuiçõ6s forào encarregados os 
juizes mur.icipaeR, não no crime, mas no civel. 
Segundo o conceito do nobre ministro d:1 justiça, 
estes juizes muoicipaes off<lrecem mui to maior 
g<t.raotia do que os delegados e subdelegados, e 
até mesmo chefes de policia. Quanto ao crime. 
os juizes municipaes ficão, depois da pr<1posta 
do nobre ministro, com .. a. mesmas attribui~ões 
que tinbão d'ant.;s, mas efferecendo pela proposta 
do nobre ministro muit:l menores garantias. 
Um juiz, enr continua luta com os variados 
interesses diariamente submettidos á sua decisão, 
cumpre que esteja a.:itna de todas as necessi-
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dades, e seja sobranceiro a todas as considerações 
(são expressões do nobre ministrv). Mas julgou 
o nobre ministro qu~ melhoraria a administraç:io 
da justiça tirando-lhes o pequeno ordenado que 
percf'biiio em vista da lei de 3 d(l o~zembro de 
lS.U, e o que é mais ainda, fazendo-os de no
meação dos presidentes de provi11cia l Será com 
disposições Sllmelhantes qutl os juizt>s municip;;es 
passaraõ a <lff.;racer mais garantias para a rectidão 
das su11s decisões'? Eu entendo que fl. nomeação 
impertal, por via. de regra, recahe sobre pes;oas 
mais idoneas do que a nomeação dos presidentes 
de provmcia ; pelo menos, eu entendo que os 
jui7.t::R nome:~dos pela corôa devem ter muito 
maior prestigio, e que mais facilmente fica sujeita 
a que fór f<!it>l pelos presidentes de províncias. 

O Sa. D. MA.NOb:L:-E' verdade . 
O Sn. SouzA. RA-Mos: -Não sei pois a que prc

posito, Sr. presidente, 11e quer despojar a corôa de 
uma attríbuição de que está. de posse para con· 
feril-a a delegados seus. · 

0 SR. MINISTRO DA. JusTIÇA. d:l um aparte que 
não ouvimos. 

O Sa. SornA R.1.1ros:- Adaptada a proposta~ 
os juizes municípaes passãG a ser nomeado" 
pelos presidentes r.as províncias, como erào o8 

supplent~s ; e ql!le utilídad'l resulta de tirar-se á. 
coróa P.Bta prero~aLiva, que justamente lhe deve 
compelir, para que os juiz~s tenhão maior pres
tigio, para que haja maior imparcialidade nas 
n'"neaçõe11, para que a nomet~ção recaia sobre 
um mais lnrgo circulo de ~nndidatos do que o 
limitado de cad" pr<)vincia? Semelhante disposição 
pod~rá. sl.ltisfuzer a imaginação dos ami(:(OS das frn n
quezas proviucilies; mas o interesse publico e as 
conveni~ncias do nusso system;l a reprovão a1tll
ment'l. Em j:(eral nisto se cifra a reforma que se \'ê 
na proposta do nobre ministro da justiça, quanto 
á aolmmi.•t.raçiio da justiça criminaL 

O nobre ministro julgou conveniente Astender 
a su., reforma tambem ao civel, e ahi então 
tira aos jui1.es municipaes a attl'ibuição de 
julgar oH feito~ afinal para a confiar priva
tiv:unenle aos juizes de direito , ficando os 
juizes municipaes como simples preparadores de 
pr•~cf!sso, com aggravo de petição p .. ra o mesmo 
Juiz de dir.;ito. Vern est1 disposição, porque o 
nobre ministro entende que o tit. 6° da consti
tuiç:io rAp.-lle a attribuição qtle actualtnente 
f!xerciliio os juizes municipae~ e de orphiios nos 
julgament,~G afinal. Farei primeiramente esta 
ob,.ervaçli.o: a constituição falia em geral dos 
julgamentos nas causas cíveis e crimes, e não 
~;ei ,,ois com que fundamento póde o nobre mi
nbtro faz~r disLincçiio de causas civeis 9 crimes, 
e <lar aos juiz!!~ municipaes a attribuiçiio de 
ju\gar definitiVamente em causas crimes, e tirar
lhes a attribaiç?.o do:< julgar n:.s cau-,as cíveis. 
Ainda mais : o nobre ministro C<mserva aos 
jutze.- de paz, a 4ut!m não dá attr1buição de 
julgar dE"fi,.itivam•)nte nas causas crimes, o direit<J 
de julgar definitivamente nas causas cíveis: ell es 
têm alçnda até a <JUantia de 16SUOO, e julgão 
definitivamente com tanto direito co:no os juizes 
de direito· devem julgar na alçada que lhe dá a 
propost·'· 
As~im, para salvar o preceito constitucional, 

tira-se aos juizes municipaes e de orphãos a 
attribuiçào de julgar afin >1l; para salvar a con
stltuiçilo não se <lá aos juizes de paz o direito 
de .luiQ;ar nas ca t~ sas crimes; entretanto áquelles 
se deixa o direito de julgar afinal nas causas 
crimes, e a estes se conserva o direito de julgar 
afinal nas causas crimes, quando a constituição 
não autorisa semelhanLe dtstincção. Encarada 
pois a questão constitucionalmente, vê-se que o 
nobre ministro não pôde por este lado sustentar 
a sua proposta. 

TOlf'l 11 

V+uno~ portlm ae alguma conveniencia acon 
selha a di~posiçiio que Liu aos juizes m unicipaes 
e de orphãos a attralluiçrio de julgar afinal. 

A proposta do goverut> d:\ ao11 juiza~ municipaes 
e de orphãos a preparaçll•> dOi f<!itos até sen
tença final e jurisJ:eçil<J para a execução das 
sentenças; as definitivas porém são reservadas 
a os juizeSPde direito. 

O nobre ministro é muito i!lustrado, e por 
certo quanto vou dizer ha de merecer inteiro 
acolhimento de S. Ex. A func~iio mais i rnportante 
do juir., quer no crime quer no civel, está no 
preparo do processo. A base fundamental do 
processo crime, na maior parte dos casos, é o 
corpo de delicto, e sobre elle tem p:-incipalmente 
de as!lentar-se o ulterior julgamento até o jul
gamento final; a proposta porém deixa attribuições 
sobre isto a juizes que ella reco1~hece como 
mrmos habilitados e incapazes de funcções im
portantes. 

Nos feitos ci veis a sentença fiual devendo ser 
coof,)rme ao alleg:ado e prov.11do, nada mais é do 
que a consequencia nP-c&sRnria das premissas 
ass~11tadas no procet~so. Võ -se pois que da 
organisação do procP.!IBO dnpAndo es~encialmente 
a se~urança ti os direHoM Jll~ pRrtcs. Em um 
feito que tem d~ subir por R!)pt!llaçt'i •1 ao tribunal 
superior, é o juiZ·l deste o qu11 pruvulece: importa 
muito que a intr;lli~encia, roetiolâcJ e iutparcialidade 
tenhão presidido á or!{llni ... ao; :a.l ao pro1cesso, que 
as provas teflhiio si•l•l r<!J.:Cll :arm•·ntd admittidas, 
que n<io se tenb .\ tolhi<.lo> á~ p:art~ll <ill meios de 
demonstrar seu bom ·l ird Lo ; mtlO(J!I in1peortante 
porém é nas causas urolin~tria~ •J ue a sentença 
em primeira instaucia ~uja In i u~to, quo~ndo a 
appellação tcmha de sor autc;rp .,sta 6 vista dtJ 
valor àa causa, a P••rt>< oflemli.J .. em sua justiça 
figurará como appellante em vez de appellada, 
e esta unica d11Tertlnça nem põll em perigo seu 
bom direito, nem a sajeita a outros incommodos. 
Tanto estou dis•o convencido qtle, como advogado, 
na;; causas que excedem a alçada da justiça de 
primeir" instancia. ponho o maior cuidado e 
emprega todo o deSV•lllO, para que no processo 
fique patAnte e bem d., monstrada a ju~tiça de 
meu cli~nte, e feito isto só dosejo a sentença, 
p(luco imp•Jrta11do que ell& sej:1 contraria, pois 
não é a dec1são do JUiz de primeira instancia a 
qu'l tem de preva[ecer, e sim a ue tribunaes 
superiores que terão de guiar · s~ não pelo julgado, 
e sim pelo allegado e provadu. O nobre miilistro 
porém entende ao contrario, dá ma is importancia 
á sentença que a organi~açiio do processo atê os 
termos della, pois confiando esta incumb'!ncia 
aos juize~ municipaes recusa-lhes o direito de 
sentenchr afinaL 

Desde qne 0(19 rAgemo~ pelo syslema consti
tucional, têm as funcções de juizes de orphãos 
aido exercidas por juizes temportlrios, con1o o 
erão antes em mui to~ lugares; uà.o se tem ate 
agora accusado de incon .; titucic>!lal ~ legislação 
que isto permitte: na proposta do govGrno, porém, 
appareee uma reforma a e11te rospeitü, priva -se 
aos juizes de orphãos da attribuição de senteueia.r 
afinal. Se o nobre ministro teve em vistas 
salvar a constituição, que julga violada, não 
consegue assim o seu fi !n. A. constituição não 
ÍliZ differenp entre a attribuição de sentenciar 
afioal e as mais que são conservadas aos j11izes 
temporarios, e nem dispõe differentemente a 
respeito dos feitos cíveis. Se o nobre ministro 
julgou que constitucionalmente podem os juizos 
temporarios sentenc!ar afiual feitos crimes, não 
poderá sem manift>sta contr.tdicçã.o recusar-l~es 
com tal fundamento a attribuição .le sentenctar 
os feit<ls cíveis. Vejamos se alguma razão de 
conveniencia aconselha semelhante reforma. As 
mais importantes attribuiçõea dos juizes de 
orphãos são as que nRo •e eomprehendt!m no 
direito de julgar afinal. Em um invAntario, 

53 
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-por e:x.emplo. importa que o;; b:3JlS s.oj,io ~;sact ··\· 
ment'3 dtlscriptos, e ju~ta:nent~ avalia.Jos e 9ue a 
partilb.a s.:ja deliber.\da ~ el!t~ct~ada .CC''n l~ua_l· 
da de, a sentenoa que a JUlga nao po ill por v1" 
de regra Jar um r~medio effieaz aos abuso!! 1ue 
se tenhão <:Otnmettido; P •) rqt~e são estes de difficil 
-prova. Conserva a proposta ta~s attribuiçõ~s a 
juizes te01porarios, b:ltn como as da constante 
~igil~nCill sobr<l as pesioas e bens dos orphãos, 
as da nomeação de tutores, etc., e só o:> priva 
de sentenciar nos poueoll casos que de sentenças 
necessit:io ; semelhante reforma todos vêm que 
nada tem de proveitosa e ulil em relação á melhor 
administraçill da ju$tiça; para que pois se ha 
de tudos os dias estQr alterando a tegis\ação, 
senão para acostumar ,, pov<l a não ~espeitar 
as leis qu~ a%>\i.m p11rJem muit•) sua força ? 

Julga o nvbrd ministro qUil estabelece um 
sufficiente conectivo contra os err.·oil dl)s juizes 
municipaes & de orphã·IS no preparo dos proce,;:;os 
quando dá a~gravo de J)etiçíio de sua;; decisõe!!. 
O nobre ministro sabe pafeitamente que a le
gislação conhece outras eapecies de aggra vos, 
de ~Ufl se aprovei tão as partes segundo · as 
circuu1stancias do gravame soffciclo. A~silll pois 
se o nobre ministro julga cunvenieote dar.se do 
juiz municipal para o jt<i~ de direítG o sitnples 
aggravo dtl petição, exclue d<l re~:urso a~ partes 
em casos em que pela legi~\ação, não lhes com· 
petindo aggrav-., desta natureza, deve entretanto 
ser-lhell permittido algum meio pelo qual cou.,igão 
a reparação da injustiça comm~ttida contra a 
ordem do prllce;;so. E•t'l inconvrlniente a illustre 
commissão julgou dever remediar, e restabelece o 
aggravo no auto do processo. ~esta parte eu 
estaria de accordo com a nobre commis.>ão, se 
ella não julgass~ poder cornmett~r ao governo o 
direito de determinar em regulament•lS os casos 
em que s.~melhante~ aggravos se devem dar. 
Quando " legislação em v gor não tivesse deter
minado precisamente os c! . . os em que cabe um e 
outro recurso, é muito importante a mataria 
para ser objecto dH regulamentos do !(OVclrnO ; 
deve ser o vbject•1 de uma lei permanente. 

U.na outra intwvaç:lo se a-::ha na proposta do 
governo para que ~ó Laia reunião do jury na.s 
cabeças das cv:narcas. Grsnd.;s inconvenient~s 
off., rec.; s emelhaoto3 disp~síção. Com.J forçar, 
corno qu~rer·S·3 obrigar aos nossos h-~.vradores, a 
h" mens que viv~m fór • da vida publica, occu· 
pal\os e .n seus trabalhos, em um paiz cuja 
população é tã,) dispersa; a Vtajar t>\ntas l!iguas 
para ir 11ssistir á re~nião do jury? A experiencia 
nns tem U!Oatrado que nos proprio:; termos deilta 
multas vezes de reunir-se o jury por falta <.!e 
numero: estabel'1cendo·se pais que o jury ~6 se 
re•1nirl\ na3 cabeçss das comarcas, ha de agcrra
var-se esttl inconveniente: e ainda u1ab, "pvr 
esta lbandra os j uizfls de direito não terão 
obrigação _de p~rcorre~ suas comarcas, e pllr 
consequer~c1a ass1m se annullará 11ma salutar 
disposição da lei de 3 de Dezembro de 184! 
que incumbe aos juizes de direito, na occasià~ 
em q'!.; vão pre:;id1r ao jury abrirem correição e 
~xam_l•lar os feitos das auturidade;; que lhes sâo 
1ufenores. 

Quet a proposta tambem que o g.)verno seja 
autorrsado para dividir d'l novo as comarcas, 
de mo~o a augmentar-se o numero de juizes 
de dtre1to,_ e que uma vez feita a divisão pelo 
go~ern? uao possa s.;r alterada senão por actu 
ieg\slat1vo. Pela e~p:ressa diS??~ição do § t• do 
art. 10 do a~to addlc~ou~l, é pnvatJva a ttnbuiçào 
d~~ a~sembleas . pravmctaes a divisão civ:l, j 11 • 
d1~1arta e e~clesisstica das r6speclivas províncias. 
Nao sei po1~ Eomo possa uma lei ordinaria tirar 
est$ attrlbau;ao que pelo acto addicional compete 
ás assembléas provincia;;s; comm(!ttet o exc,rcíeio 
de~la ao gQverno, e dahi por diante fazêl-a 
pnvattva da as:;emblêa geral, que só poderá 

alterar esta dh•is:'b ; Je maneira que, dallf em 
diante annultada ftca perfeitamente a disposição 
do acto ad.lici<~nal. (Apoiados.) N.io sei se por 
uraa lei ordioaria se póde revoe:ar assim a dis
posição do acto adciicional. {Apoiados. J Que 
incon võ•lieucia porém exist•l ainda na n()va divisão 
judtcí.uia que pretende o g<Jveroo ? Augmentar os 
lug.ues de juiz~s de direito, e nada m~is; e niiQ e 
com o maior tlttwero <.te juizes quõ se conseguir{!, 
melhoratnentos. 

Nas dispO$ições geraes da" proposta se vê que 
prete11Je o nobre mirli"stro pór embaraços ao in· 
Mnven\t~nte que resulta do arbitrio que o governo 
tem exercido n11 remoçã? dos juizes dt! direito ; 
UHI.S ü nobre ministro, que tomou a seu cargo 
formular a sua prúpOilta mais acommodadamente 
ás disposíçÕP-s da constituição, me parece que 
não cllllgou cotn esta dispo~içàu a seu liol. A 
C·lUStituição quer que os juizes sejiio perpetuos, 
e que só possão ser removidos pelo tempo e modo 
que a lei doltenninar ; e na proposta encontra-se 
apenas uma disp c1sição que ctiz respeito 8G modo 
do3 certas remoções, ruas nada se estabelece con\ 
relação ao teUlP ·l des~as r.emoções. 

O Sa. D. MA~OEL: - Isto tambem é imper
doavel : nem ao meuos os casos de remoção 
marcados na lei l Ora, que garantia. se quer dar á 
magistratura I 

O Sa. Soo-z,\ IU:uos =- Parece quo se o governo 
qu"r dar garantias á classo da magistratura, e 
desenvol\'er inteiramente a constituição, outra 
disposição clevi>'l estabelecer que não esta. 

Pretende o ~overuo lambem remediar com sua 
propo~ta os inconvenientes que têrn lla\'id~, de 
os juizP.:> nomeados ou removidos não irem servir 
seus lugtues com a brevrdade desejaJa; mas a 
pr·J viden~la que clle l\dopta é a mesma que o 
ministerio de 2 de Fevereiro exerceu independente 
de lei, e qtte o nobre ministro q11ando não teuba 
pQst,) em pttltica, I) poderá fazer pela regra da 
continua~ib. 

Julgou tambem o nobre minístro conveniente 
determinar alguma cousa a respeito das ll.pO· 
SMtadorias d:>s magistrado~. Eu entende que 
de n(lcossídade é q,uo:. l.laja uma lei que regule 
esta matería , porqtle devem os servidores do 
esta.dQ ter direito a uma suhsi~tencia quando 
por qualquer maneira impossibititados de cs.er· 
CPretn sP.u~ empr~.>gos e de receberem portantu os 
ordenados respectivos. Por esta occasíão julgou 
tamb'\1n o gover~o conveniente compr4\h<3nder 
na c!3sse .:los aposentados aquelles magistrados 
qll.e aceitarem empregos de deputados ou de 
senadores 

Quando não seja inconstitucional a disposição 
que a respeito se encontra 1111 proposta do go · 
verno, é entretanto fóra de duvida que injustiçll. 
muito grande se faz com esta disposição á classe 
da magistratura. A classe da magh;tutura ê 
aquel!a que no 11o:;so paiz, nascente como é, 
reune em si b•l lllens habilttados para os di!rerentes 
empregos do estado, principalmente vara o de 
legislar. Desde que se eotabeleceu entre nós o 
systema constitucional representativo, V6mos que 
da clr.sse da rnagisLrattl[a têm sido constantem1:1nte 
ch.amados para a camara do$ deputados e pata o 
senado> os magistrados. Sa consultamos a expe· 
riencia, nós vemus que nos ~ltos empregos muito 
se tê1n disttnguido, muito têu1 co1·respoodido á 
confiança da nação aquelles magietrados que 
para elles f,,rão nomeados. Portanto, se uos 
queremc~ aproveitar da experieneia , ds-vem<la 
dizer que a disposição qqe vai excluir os magis· 
trados de terem assento nas camaras legislativas, 
tende a eil:clu.ir dellas uma grande porção de homens 
illustrados que l!e têm mQstrado como muito 
proprios pari\ semelhaotes empregos. 

O SR. D. MA.NOJU. :-Perseguição tenaz t tI 
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O SR. SCIUZA RAuos: - O inconveniente que 

resulta de serem distrahidos de seus emprPgos 
os magistrados é muito pequeno com relação ás 
grandes vanta~eus, aos serviç«'s importantes que 
nestes e oatros empregos vão prestar. Se o 
governo tivesstl em vista e!' te inconveniente, não 
devia distrahir pat·a outros emprPgos os mesmos 
magistrados: mas e•l vejo que o mesmo governo 
que fez e,-ta proposta tem em·pregado magistrados 
nos lugares de presidentes de província e de 
diplomacia. 

tações menos convenientes o proeeder aliás justo 
e consciencioso de muitos magistrados que têm 
assento uesta casa ; e elles que ·tão decidido 
apoio têm prestado ao gabinete, tinbão direito a 
que o nobre ministro a isso os não sujeiwse. 

O ::iR. D. MANOEL: - E áté no minht'l rio : o 
Sr. Fernandt~s Torres bem falta faz na sua co· 
marca. 

O Sn. SouzA RAMos: - Mas ha inconvenientes 
em algltns magistrados deixaranl temporariamente 
seus lugares para tomilrem assento na:s camaras 
legislativas. e não enxerga o governo inco .. ve · 
niente em que empreg:1dos de outra ord .. m, como 
de fazenda e de outras repertições, sejão dis
trahidos dos seus empreROS para virem tllmar 
asseuto nas camaras legislativas? Niio fazem 
falta os parochos em suas freguezias, os mili
tares no exercito e armada, os presidentes nas 
provincias 'I 

Estes empr"gados e muitos outros não fazem 
falta nos seus empregos. o governo uad>< pro
videncia a respeito delles I São só os m~gistrados 
que aliás pela ce>nstituição não podem perder 
seus lugares sem uma sentença proferida sobre 
crime commettido, os ~ue pelo facto de serem 
deputados ou senadores deveráõ ser aposentad••s I 
Nem sn diga que o le~islador e homem político 
nem }Jóde ser bom juiz, e que dahi nasce a 
incompatibilidade. E<'!tabeleçlf.-se no nosso paiz o 
systema eleitoral verdadeiro qual deve ser, deixe
se ao povo o direito de escolher livremente 
aquelles que por sua conducta merecem a sua 
confiança, e nós veremos que muitos magistrados 
mais se esforçaráõ no cumprimento da seus 
deveres, em se mostrarem probos, honrados e 
intelligentes em todas as occasiões, para mEre · 
cerem a confiança do povo. Será portanto antes 
um estimulo para o melhor procedimento delles, 
e a prevalecer semelhante consideração, ella com
prehende os ministros , presidentes e outros 
funccionarios. Nq nosso paiz, Sr. presidente, 
além de &.lguns homens muito amantes das letras 
t:l d"l se instruirem em todas as mataria~, nós 
vemos que por via de regra sito os magistrados, 
ou os da classe de que elles são tirados, aquelles 
que mais se applicão ao estudo das matarias 
que dã~J habilitações aos l~gisladores : a expe· 
riencia confirma minha asserção, Assim, Sr. 
presidente. me parece que nenhuma razão ha 
que justifique a proposta do governo. Expri· 
mindo-me assi.m n:io sou guiado senão por 
minhas convicções : não sou magistrado. nem 
o pretendo ser , não defendo pois interesses 
pessoaes ; antes se em mim coubessem vistas mes· 
quinhas, me pronuuciaria pela incompatibilidade 
que iria excluir das urnas eleitoraes tanto~ e tão 
poderosos concurrente!<. Já em outra occasião foi 
trazida á casa qtlestão semelhante, e então lar
gamenttl demonstrado foi que ~sta medida por 
qualquer lado que seja encarada não deve passar. 
Eu, St. presidente, se estivt>ssa pois ali!'tado na 
linha dos ministeriaes, teria de queixar-me do 
nubre ministro àajustiça. Pela discussão e votação 
havida nesta casa no anno passado o nobre mi
nhtro deve estar convencido de que semelhante 
medida não será adoptada pela maioria que o 
sustenta. As!'im, a renovação de semelhante ques
tão na proposta do governo, tem necessariamente 
de trazer inconvenientes. Ou a medida ha de ser 
adaptada pela casa, e por consequencia a casa 
tem de praticar uma injustiça de que se ba de 
arrepender logo (apoiados) ou M caso contrario 
ficará sujeito a insinuações malignas, a interpre· 

O SR. D. MAOOF.L:-Havt>roos de resistir com 
as armas da razão: a causa é nossa. 

O Sa. PEIXoTo DE BRITO: -A causa não é nossa, 
é do paiz, é de todos. 

O Sa. SouzA R.\MOs :-Quer a proposta tamb~m 
o augmento dtJ relações para o imperio como meio 
de melhorar a administração da justiça. Em que 
se funda n governo? Na conveniencia à ., attender 
á commodida•Je dos povos; dando-lhes tribunaes 
quP. mais proximos !i suas habitações conheçiio 
dtl seus rt:cursos. E u niio regulo a commodidada 
dos povos pela brevidade da distancia material ; 
mais commodi·lade haverá que taes tribunae!i 
estejãQ collocados em lugares para onde as partes 
tenhiio r .!lações e meios de fazerem valer sua 
justiça. Demais, a vantagem, quand ·• a houvesse, 
da promptidão dos julgamentos, não compensa 
as despezas da creaição de tantas relações, al
gumas das quaes t erão tle se occupar por anno com 
meia duzia de process.;s . Necessario era que o 
nobt·e ministro de111onstrasse que a necessidade 
publica fundada na affiuencia de feitos determina 
a creação destes tribunaes nas províncias indi
cadas na prn po~ta, e o consequente augmento de 
despeza. Accresce que os magistrados empregados 
ne:>sas relações que terão de julgar poucos feitos, 
e com poucos compaobeit•)S uão terno occasião 
de se applicar ao continuado estudo da legislação 
e prAtica do fôro como em tribtwa~s de maior 
numero de juizes, sempre empregados no effectivo 
éxP.rcicio de sua profis~ão. 

Eu tinha de sujeitar á consideração do nobre 
minislro algumas outras reflexões, ten.lo por ob
jecto outras disposiçõe~ da sua proposta mi!!IOS 
importantes, mas reservo·me para outra occas1ao : 
a hora está muito adiantada, vou concluir. 

Do exposto oo IIIf' U discurso se vê que não 
pos&a aúopt.IT a prop c!sta do nobre ministro da 
justiça, e que portanto terei de votar contra 
todas as disposições della, embor~ eu adoptasse 
em lei separada uma ou outra de &uas disposi
ções, e assim procederei convencido de que a 
propo5ta do governo em vez de melhorar o sy~· 
tema Ja administraçã0 de justiça que Vigora pela 
lei de :~ de Dezembro de lSU, o vai peiorar 
muito. (Apoiados . ) 

Depois do meu disc1uso o nobre ministro ter
se-h& convencido plenamente da verdade de quanto 
expuz quando principie~ a fallar, isto ~ •. que _não 
desejava fazer opposiçao ao actual tnm1ster1o, e 
que nem n fazia combatendo a propc•sta. Do 
m~u discurso terá visto S. Ex. que me pronuncio 
mais altamente contra a proposta do governo. por 
isso que ella vai despojar o governo de certas 
attribuições que llU quero que o governo tenha 
para bem do meu paiz; que me pronuncio ?"tais 
altamente contra a proposta, porque ella va1 en· 
fr>lquecer a autoridade do governo, q_ue eu qtlero 
que seja forte para o b~m do meu patz, s?u antes 
eminentemente govermsta, quando asstm pro
cedo. 

O Sa. D. MANOEL :-Apoia<lo. Governo forte. 
A discussio fica adiada. pela hora. 
Levantll-se a sessão depois das tres horas da 

tarde. 
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4'20 SESSÃO EM 5 OE AGOSTO DE 1846 
Sessão em :; de Agosto 

PRESIDENCIA. DO SB. MUNIZ TAVARES 

Su!I!MARio.-Expedi'imte.-Divisa entre S. Paulo e 
Rio de Janeiro . -RcjOl"ma judiciat•ia. Discursos 
d.os Srs. Mari?tho, Paulino e Junquára. 

A's 10 hora~ e 3 qu·1rtos da manhã abre-s<J a 
sessão, lê-:Scl e approva·se a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

Remett~·se á commissão de estatística uma 
representação da calllara municipal da c1dad~ de 
Campos dl.l Gvitacazes ácer.:a de um projecto de 
lei fixando os linlites entre a provin.:ia. do Rio 
de Janeiro e a de Min~s. 

Vai á commissào de marinha e guerra o reque
rimento dll Bernardo José Lopes Larangdra, 
alferes reformado de prim~ira. linha, queixando-se 
da inj ustiç>l da sua refl! rmll . 

Nãv ha mais expediente . 
São spprovados os seguintes pareceres da Cl•m· 

missão de marinha e gueua : 
1•. « O capitão do corpo de .artílbária de marinha 

Antonio José Fcrr<J ira, allegando acha1-se em · 
barcado a bordo de navios de guerra desde o ann.:. 
de 18:12, o commao.iando o destacam ento do s eu 
corpG, pede se lhe ÍtlÇ:l extensiva a disposiçiiJ do 
art, 35 •lu dtJcr•:tu tlo g,:,verno dt> 10 da Janeiro de 
lS:l-3, que d .; t ~r :n in<> QlHl os commandantes de 
destacamento p~ l '; tlb eràõ os vencimentos corr~s
pond,•nt.:s a.:J pc.sto de! .:-.npitão comman<.la::do 
con1p:mhia, se peia sua pa~eut.e lhe nP.(• compe
tirem r-ut~•lS mllio~e s. Sobre esta prélenç:'il) do 
supp\ica.nte j á f., i uuvi-lo o conseiho supte •••O 
militar, e procura•lor J.a corôa, e a <:t)mmissão de 
marinha e guerra, á vi ~ta. dos pareceres, e dücu
mentos que acompan~1ão os papeis tio supplicante, 
tem a fl\zer as stguint<Js consideraçõed : 

« 1~. Que o citado decreto de Janeiro de 1843 
é r elativo unicam ente aos c.ffic i a~s ào exercito, 
a que portanto suas disposições de nenhum modo 
comprcheudem o~ officiaes da a!"mada ou os de 
artilharia da marinha. 

« 2• . Que n.,nhuma necessidade ha de fazer 
extensiva ao corpo de artilharia da marinha as 
dis~o~ições daquelle dacreto. por isso qu" os 
Velicimeutos ao:s militares de mar e terra não 
podem ~er co!Jlpletamenttl id·mticos, pela diversi· 
dade J ~ serviços, e poque tMs Vtlncimentos se 
achã,, devidamente regulados pelas leis, regula· 
tuentos e disp•1Biçõas em vigor. 

« 3•. Em fazer extensiva ao corpo da artilharia 
da marinha á dh;posição do citado art. 35, em 
ve.: de ser proveitoso ao supplicante, seria pre· 
judicial a êXecutar.se a dita disposiçiio uo sell 
sentido litteral ; porqua••tO- competindo lhe como 
official embarcado as rnaiorins do ernbuque cor
respondente ao mesmo posto de offi.cial d'armada, 
se,! do o supplicante capitão deveria perceber. 
como percebeu, além do soldo trinta mil reis de 
maiorias de embarque, entretanto que pela dis
posição do art . 35 do decreto de 10 de Janeiro de 
18!3, sómente lbe compctirião os vencimentos de 
capitão : isto é 20SOOO, além do soldo, sendo 
lOHOOO de gratidcaçiio addiciooal 'l 105000 de com
mando, quantia inferior ás maiorias do embarque, 
pois em nenhum caso se deve admittir a accn
mulação de vencimentos de mar e terra, como 
parece pretender o supplicante. 

_« A' vista do expo~to parece ã commissão que 
nao tem lugar o defenmento desta pretenção. 

u Paço da camara dos deputados, 3 de Agosto 
de 18!6.-0oelho.-Carv~atho Menaonca.-Gavião 
Pe~oto.10 

2°. « O tenente reformado de 1• linha do exercito 
José Antonio Ferreira Adrião, tendo sido reformado 

por occasiâo da primeira organisação do qu,,dro 
dos offi..:iaes do exercito, em execução . da lei o. 41 
de 20 de Set(ltr,bro de 1838, reclama contra esta 
reform ~ , allegando os .-erviços que t.:m prestado, 
e aprestilntand-> us parecer~s das juntas de saude, 
que o quahfi.do apto para todo o st: rviço de paz 
e de gu•"rr>l. A consequen cín natural dest .t recla
mação seria pedir o supplicante nova admissão 
na 1• classe dos officiaes do exercito, e nesse 
caso conviria consuttar '\ opinião do ooverno a 
rt:speito dos &llegauos servjços, e da sua actu al 
idonei dad~. O qu.e porém pedll o supplicaote é 
u-m.a de duas, ou que se melhore a reforma c om 
o posto, e vencimBntos de ca!)itão, sr.b pretexto 
de aclutr-se pr,1 posto p•ua e~te posto no teo1po, 
em qu e fôra reforOJaJ,, , ou que seja admittido na 
3a class~ . vindo a,;sim a parti cipar do mdh;1ra
mento do Sclldo pala nava tarifa. Send,) o m elllo
ramento de reforma expressamente pr<>hibido p :~ las 
disposições em v•gor, e a passagem para a 3a 
ela~se, não c.omprehendendv a allllgaçàu de se achar 
prompt:> para tod<J o serviçú, entende pois a com
mis:São de marinha e guena, r1ue neflhum tl destas 
pretenções póde s"r f:>voravelmente deferiJa. 

« Paço-d"- camara aos deputa4o.s, go.. de Agosto 
de 18!6. -Coelho. -Ca'J.';Valho ~lend.onça.-Gaviilo 
Peixoto. " --~ ~ 

3·•. cc A commissão de marinha e guerra e~aminou 
o requerimento de D. Maria Alvares de Almdda 
e Alba,!uerqu~ , viuva do 1• t~neot~ do extiucto 
reg•mento dP. artilharia de P ernambuco, J osé 
P•ulino de Almeida e Alhuqu-" ~qae. p:Jdindo pa
ga!>lfl"t'J de sold ú$ Que ,;e fit·.árão devendo a seu 
fall ochlo marid·J. E como O» documentes que 
junta r. su •>piicant.e não dão .:1:1 fiS.::larecimeatos 
precisos sobre os motivos porque o dito pagamento 
llle t ern sido denPgado, t\ com tni ~sàJ ó de parecer 
que o r P. querimento seja ramettido ao govem•J, para 
que tomando conhecimento desta pretenção, e á 
vista dos registrr,s offi~iae~. e as;;cntanlentos 
rel1livos .ao marido da ~upplicante, h aja de defsrir 
como enten.:!er de justiça. u 

11 Paco da camara dos deputados, 3 de Agosto 
de 18!6.-Coelho.-Carvalhó. j\fendonca.-Gat::iâ(l 
Peixoto. » 

Lê-se o seguinte da commíssiio de pensões e 
or<ienados: 

<I Por decreto de 2J de Julho deste anno, o go
verno tendo etn consiJaração os muitos bons 
serviços, que p or mais de 35 annos prestou, Cc)m 
exemplar probidade, o const!lheiro Jo,é Ricardo 
da Custa Aguiar de Andrade, na carrllíra da ma
gistratura, e os não menos valiosos. feitos à iude
pendencia do Brazíl ; e bem assim O« pottcos 
meios de subsisteucia a Qlle ficou reduzLa a vinva 
do mesmo conselb.eiro, D. Jesuin,1 Rita Moreira 
de A~uiar, com uma filha de meuor i.iade; houve 
por b~m conceder áqu t lla a pensão annual de 
l:OOOSOOO em remuneração dos mencionados servi· 
ços d-e seu marido. 

« A commissão de pensões e ordenados entende 
que o governo, na concessão desta mercê, ae con
formoll com o que di~ põe a constituição do imperio 
nos arts. 102 ~ 11, e 179 ~ 2~, e portanto é de pa· 
recP.r que se a1opte a seguinte resoluçãor 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
a Artigo unieo. Fica approvada a pensão annual 

de 1:000/iOOO, concedida por decreto de 23 de Julho 
deste anno a D. Jesuina. Rita Moreira de Aguiar, 
viuva da conselheiro José Ricardo da Costa Aguiar 
de Andrade, em remuueraçã<J dos serviços por este 
prestados na carreira da mllgistratura, e á índe
pendeneia do Brazil. 

« Paço da camara dos deputados, em 5 de Agosto 
de !8!6.-Manoel de Jesus Valdetaro.-Peix~>to 
de Brito .-Tristào Antonio dtJ .tlvareng111. » 
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PRIM~IRA PARTE DA ORDEt.I DO DIA 

DIVISA TERRITORIAL 

Continúa ~ di~cussão do r.-querimenlo do Sr. 
Gomes rlos Santos, phra qun Vtllte o projecto 
n. 1!4 a ~:ommissào de estatistica para que est•, 
tendo· em-· vista as repres~ntaç0e~ da -a:<sembléa 
provincial do Rio de Jaoeiro, dê o seu parecer 
ácerca dellas. 

o Sr. Sou:r.a França sustenta o requeri
wento. Di:t que ha muito tempo siio duvidosos 
os limites eutre os municipios de Rezende e 
Arêas, e quo, tratando-:;e ag .. ra deste objecto, 
vinha a pruposito peJir-se que se tor_ne em 
o.:onsidaraçà.o a represe11tu•;:io da a:<semblea pro
vincial d•:. Ri o de Janeiro em qua pede se fix em 
defi 11 itivamento os limit6s eutr~ esta provincia 
e a de S. Paulo, em que se crHnprthenJe e~ta 
questão : que o uuico argumento q_ue se P''deria 
Hpresentar contra um tal requenmento era o 
que demonstrasse que nenhuma connt::c-ão te;u 
uma questão ~:om a outra; mas que dtstv uao 
ti e trat"u. ~6 se mostrou empenho para que 
não seja adu-.ittida essa repprosentaçà~) _da as
sembléa do Rio de Janeiro, o que e lmpvh
tico ..... 

O Sa. CAMPOS MELLO:......: Não ha tal re!•resen
tação. 

O Sa. SouzA FRANÇA diz que não ba tal repre
senta.;a:> pela tactica muita ~ vezes praticada na 
c;:::a de ~:>ubtrah i rem-se papeis da mesa .. • • 

O Sa. Dus DE CARVALHO (lo secretar-io):- Não, . 
etises pap~is não vierão á casa. 

O SR. SouZA. FRANÇA:- Não sei o;e isto toca a:> 
Sr. d~putaJo. 

O SR. GoMES Dos SANTOS :- Não pôde tocar á 
mesa actual, porque esses papeis forão reme:tidos 
ha 3 ou 4 annos. 

O SR. SuUZA. FRANÇA:- Estou fallanjo do casú: 
essa representação veio de muito perto, da as
semblãa provincial do Rio de Janeiro, e tenho 
lembrança de que se fez segunda. 

O SR. DIAs DA MoTTA. :-E' verdade. 

O Sa. SouzA FRANÇA: -Ora, senhores, póde isto 
conceber-se? Póde conceber-se que haja qnem 
queira despeitar a represent11ção de uma assembléa 
provincial t Não vêm os senhores quanto isto 
tem de impolitico? 

O orador, continuando, diz que, tenha üu não 
a assembléa proviucial razão na sua pretenção, 
o que não se deveria fazer era demorar por tanto 
tempo a sua uecisão, e muito n1ais quando a 
essa a~sembléa assiste, no seu entender, toda a 
justiça, p.:.rquanto quer salvar o thesouro pro
vincial de continuas frl\udes, por causa da 
encravaçào do territorio de Arêas e Bananal ; · 
fraud.;s provenientes de pa~arem os plantadores 
de café além de Arêas e Bananal o dizimo de 
café á prcvincia de S. Paulo, pot· lhes convir 
antes pagar o dizimo do café allí avaliado em 
1S200 a arroba do que no valor de 3S500 no acto 
da exportação. 

Conclue observando que, se a representação da 
assembléa provincial desappareceu, é mais uma 
razão p1na quP., por honra da casa, volte o pro
jecto á com missão, 1\fi.m de deslindar·se este negocio. 

O Sa. G<'MES Dos SANTos:- Q11e essa represen
tação veio, é uma verdade; o Sr. Va.z Vit:ira foi 
quem a apresentou. · 

Dá-se por discutido c requerimento; é appro
vado. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEl\1 DO DIA 

REFOR!IIA JUDICIAIUA 

Continúa a discussão do art. lo da propusta do 
governo. 

o S•·- 1\t:ar!nho:- Sr. presidente, em uma 
que~tii o ___ d_fl_tan~_a _j_!J',__p.!!._~t_ll,ncia ~v id atle ,_j_it9 _ _ 
difficil como aqu~< lla que occu pa hoJe a attenr;ão da ---
cam&ra, mui facil se toma .; lu~ar daquelle~ que 
têm tomado para si a uni<:·t tarefa dA apontar 
defeitos á pr.oposto~. que se discuttJ, que, desistindo 
do mais nrecioso direito oue temos como membros 
desta ca.sa e rtlpresentântes do paiz , não se 
encarrt'!g>lo de offerec<>r aquellas emr:mdas que, no 
seu entender, julguem melhorar o trabalho do 
governo, revisto e já emendado por uma com-
mi ,;são da casa. 

Mas sa a tarefa dos oppositores á proposta é a 
n1>1i s !acil que con::\ i·ierar-se póc:e, muito difficil 
sem duvida é a daquelles que a sustentão. A 
camara sabe que, d t• sde o anno passado, e:;ta 
questão tem si::lo ventilada na cas:\ ; Cifft3rentes 
commbsões forão encarregaJas de r ever diversos 
projectos apresentados por alguns Srs. deputados. 
E11, que fazia parte de urna dessas commissões, 
devo declrar á casn que ainda não me achei em 
uma discussão tão embarac~da, porque seis erão 
os membros das duas commissõ -~ s. e raro era o 
ponto em que se achavãn de accordo tres, e direi 
mesmo duas opiniÕds. A~sim pois, para formu
larmos o prvj.,cto que foi :mbmettido o anuo 
pa s~atlo á consid~ração da casa, foi preciso que 
cada um de nós cede~ se t:lil taes e taP.s princípios. 
afim de chegarmos a um accordo . Ainda assim, o 
resultado desse ~tccordo suba-o a C><mara qual foi: 
o mini.;terio <te entao julgou n >'io dever aceitar o 
projecto ; o nobre ex-ministo do::; negocies estran
geiros, meu amigo, de.::larou-se contra ell6, com
pronJettendo-sP. porém a apresentar na sessão 
immediata, que era esta, um trabalho a respeito 
da mataria. 

Satbfeitos com esta promessa, e mais satisfeitos 
ainda pelo conhecim ento que temos das luzes deste 
estadista, podemos ainJa dizer ao psiz:-esperai, 
esperai, porque emtim a lei de 3 de Dezembro, 
contra que tantos e tão justos clamores ttlm 
levantado >1. população, não continuará a reger a 
sociedade brazileira ; deixara de stlr uma lei do 
estado ou será sufficientemeotcl emendada e cor
rijZi ,1a. 
Ne~ta esp,;rança esta:vam0s, q Ut\ndo o nobre 

ministro deixou a gerencia dos n~gocios, e com 
elle todos os seus cou1panheiros. excepto um que, 
pel11 natureza dos negocias Que lha cumpria tratar 
como ministro, certamente não se podia encarregar 
des::~ e trabalho. 

Aqui fica jâ dada a resposta ao nobre deputado 
por G:•yaz, que pret .:· ndeu culpar ao miuisterio de 
2 de Ftivtlreiro, modificado pl!lo de t.l.nto;; de Maio 
do anno passado, pvr não ter apresentado alte
ração á lei dtJ 3 de Dezembro de 18-U. A -camara 
sabe e o paiz tambeu1 o sabe, que seria esta uma 
das propostas que teria de ~presentar esse gab~
nete. se por vantura cont!!luasse na gerencta 
dos negocbs. E11 piamente o acredito, P•>rque 
f~ço o mais alto e subido cGneeito do nobre ex
ministro dos ntgocios estrangeiros ; e fazendo-o, 
estou convencido que satisfaria ao promettido ; 
retirou-se porém esse gabinete, e o de 2 de ~!aio 
julgou ser um dos seus primeiros deveres apre
sentar ã camara as suas idéas sobre o que 
respeitA. á modlfi.caçiio da lei de 3 de Dezembro 
de 18-11. E stas idéas, formuladas na proposta 
que discutimos , forão cousidtlra:da~ por uma 
commissão da casa, e d~;sta commtssao faz parte 
o nobre ex-ministro dos negocios estrangeiros, 
cuja palavra estava compromettida e empenhac!.a 
na modificação da ltli de 3 de De~embro. O pa-
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recer da eommissilo existe sobre a mesa; al~umas 
modificações forii.o f·~itas ã prüpusta, nós della~ 
rt·Js occupe.remns. 

D6sejàra, antes de res;,ondtlr ás objecções apre
Stlntadas pei•'S nobre::> deputad,,s que combatem n 
pr<'POsta .• fazer·lbes uma perg1~nta •. e lh.?s pediria 
que m;, wter.r .. mpl!.ssem, que ""' de,si::u n :.sp"sta, 
afim de que puJ.:sse mellwr dirigir as minlws 
reflexões, ·,;,tnforme "sta re;posta fo~se de siw <lU 
n:io. Acr~ditfw <tS n.Jbrt:s depulatlos qutl a lt>i 
Je õ de Dezembro de lSH é tal que nãv deva 
solTrer modificação? s,~ acreditào, eu qu~;to cou· 
ven..:d-os, n.'io com a minlla autoridade, que bem 
ptJUCO peso tem, uem mesmo co111 a 11.utoridade 
do paiz, porql<e infelizmente ha muito quem 
duvide desta ~>Utoridade, uu pelo ml'nos qu'm 
dig;a qae os btados constantes t> COiltinut\dos do 
Brazil inteiro contra a lei J., :3 de D.:zernbro n:'to 
S~<) Oil brad<>S da :11aioria Óa nação; n;:;.s quP.rO 
conv.e ncel-os com a sua propria auloridade; quero 
cou vencel-õs com ll !1utL1·iJ .·•de do autor Jessa 
tnesma l~i, q11e mais effica.zoH:nte a sust~nlúra 
no senado. cvot a nuLor]dade do ::;r. senador 
Bernardo Pereira de Vasconcellos, que jà o anno 
}:la>'sado um projecto apreseotãra modificando a 
lei de 3 de Dtzembro; quero convencel-os com 
u autoridade do nobre minh•tro da justiça. de 41, 
que feliztnE\nte ten. hoje ~J.ssento uesta casa, o 
qual, ua susLoutaçào dessa lei, no ultimo discurso 
que fizera como epilogo de todas as :;uas opiuiões, 
bem claramente 111ostrára que a lei de 3 de De· 
zembro não era senão uma lei de circumstancia: 
qu.;; o convencei-os com a s.utoridade de um 
membro do supremo tribunal de justiça que hoje 
já não existe, o qual de uma destas cadeiras 
dissera muito francamente que votava pela lei, 
-porque emfint o govon,o dizia que não podia 
dispeusal-a oaquelle an11n, mas com a condição 
expr~:ssa de que a lei fosse r~ vista e modificada logo 
na S5SSào seguinte: quero convencel·o~ finalmente 
com a autoridade fie um membro da ruagistratuu 
o Sr. desembargador Moura Magalhães, que aqui 
trov.,j<)U formidavdmente contra essa lei, mas 
que votou por ella, declarando que o fazia, por
que o governo dizia não podér dispensai-a uaquelle 
armo. 

s,, por ventura não deixiio de cooheccr vs nobres 
dsputados li oecelfsidad& do se modificar a lei, 
éntào permittir-me·hào que lh€S diga que a maneira 
porque combatem a prop,,sta não1 manifesta sem 
duvida essa convicção : porque o deputado 
qu~ estiver persuaJido de que a lei de 3 de 
Dezembro de 41 não deve con~inuar a ser lei do 
e:>tado tal qual exi~te, que deve ser modificada 
e m~lhurada, tem como principal obrigação, 
restncta obrigação, de apresentar a.s modilicaçõP.s 
one no seu e11tender julgar ·mais convenientes. 
Pelo menos, senhores, a boa fé exige que se ataque 
uma c.u "Utra di~po~içã•J da proposta que no en
tender dos nobres deputado:; não ~t-ja conveniente; 
mas a boa fé prohibe qu10 se ataque toda a proposta, 
P.orque de um. ataque tão geral nasce nece~sa· 
r1amente a 1dea de que os nobres deputados que 
a~s1m procedem estão na convicç:1o de que a lei 
11ao deve ser modificada. 

Eu, Sr. pr~sidente, não preciso dizêl-o, a camara 
sab~ q~a,s siio as minhas opiniões a respeito. E 
aqu1 duei q':le não é de estranhar qne a proposta 
offereça motivos para ser c.:>mbatida, e, o que é 
ma1s, por um e outro lado da casa e mesmo 
por uma grande maioria de deputados ... 

O Sa. FERRAZ :-E' a prova da sua bondade. 
O Sa. ~fA1mmo:-Nem o nob~e ministro disse, 

nem &u d1go! nam algum de nos acredita que a 
prü~os.til SeJa o I'{Ue de melhor se possa [azer. 
Ped1re1 aos nobres deputados que se letr.brem de 
que o _governo, fortnulando a pruposta, devia ne
céssarJamente lutar com os mesmos embaraços 
cont que nós os deputado~ temos lutado; teria 

ncccssidt~de mesm., tal vez de fazer concessão de 
peo,-aroentos para obter assim uma maior somma 
de votos á proposta, procurando conciliar as 
dtfferentes opiniões q tl6 têm apparecido na casa. 
l\las -:u entendo, Sr. pre~ident~. e declaral·o·hei 
mutto francamente, qu& o governo fo.ria muito 
melhor serviç.> apresyn.tando uma prupo~ta que 
cOtltJvesse. tvdas as 1Jeas .• absolutamente tndas, 
que elle JUlg-asse convemcotes e uteis embora. 
cl.wcasse a _cnn_tt~ra inteira, . embora oõo' passasse 
n<!m uu~a so nrgula . .l\fas Isto digo eu porque 
sou deputado ... 

O Sn. Urm.\:;,<•1:-E que idtias serião essas que 
uào terião votação nenhuma da camara? 

O Sa. C.\MPOS l\IELLO:-Ddx~ o honwm fallar. 
O Sa. PaESIUENTE: -Attençilo f 

O Sa. ~hanaxo:-Eu dEisf'jo muito conserv~tr·me 
com calma . nest!l discus~ào, porque se eu me 
de~t::mban~.,lro (apoiados e risadas), temos dtl 
ounr motta c0usa l Eu até estou e<;ludando, 
fazen.do proposito de não dar certas respostas. 
íApotados .) 

::>r. pres1dente, digo que não é de estranhar 
quo; a proposta do governo seja. combatidn por 
~r·dus os la.dos. O art. 1•, por exemplo, offerece 
Já um mo.ttvo de combate; pela minha parte direi 
q11e votana de melhor vont.ade por este artigo se 
por ventura não fosse aind'' conservadc. o ch<:fe 
de policia com a attribuição d<J poder formar 
certos procP.sso~ quando o governo julgar con
venz~llte. Perm1tta-me o n"bre ministro da justiç!\ 
que !~e dtflll que conservar-~e ao chefe ue palicia 
a ~<ltnb~t~ao .:i~ proce~sar prmcipalmente n.,s cri
n~es pollttcos e .o que acho de muito mão, porqtte 
~ao P.stes os cr1mes em que o governo tem um 
int~resse í~1me•liato de iofiuir. Porém, senhores, 
devemos no:< por vantura legislar abstmct .. mente, 
sem attendermos às circumstancias da sociedade 
p~ra que l··~islsmos, ao estado do paiz em que 
VIvemos'? C.trcumstancias ha, e já t~m apparocido, 
em que SoJ't decessario que. o . chefe de polícia, 
c.~llocado ua. cap1tal da provwc1a, vi\ formar um 
processo muttas vez!ls em um canto della. Demos 
o caso, por exemplo, que um potentado d~ qual
quer _lugar se erija. em um faeeinoroso, que as 
autonda,te,; lccaes n:\0 se aoimf!m a proco~slll ·O 
a persegui l-o; eis-aqui um caso grave em quem; 
par.~ce que r estado. da sociedade exige quo1 se 
conserve a_ esse magtstr~ ·lo em quem se dove 
suppór '!'ais wdependenc1a, e me11mo por hso que 
es~á _nuus longe da seção do l11•:cinoro~o, a attri
buJçao de 1r ao lng~t do ddicto acompanhado 
mi:smo de uma es<.:olta, f·•rmar o compEtente 
processo. 

Este artigo foi .:r.>mbatido pelo mou nobre amigo 
deputado pela Parahyba. En acho bastante peso 
em alguns de seus argumentos : todavia o nobro 
deputado exag~rou bastante qu!\nd<) quiz comparar 
o chefe de policia "s~itn autorisado ns antigas 
alçadas .•. 

O Sa. FRA~ÇA. LEITE:-São identici)S. 

O Sa. MARINHo:-PErJ.óe-me o nobre deputado, 
nà<> são identicos .•. 

O Sn. FRA.NÇA LEITE: -A di:flerença & de nomes. 
O Sa. MARINHO: - A.s alçadas podião con-

demnar •.• 
O SR. F. LEITx:-Não podião, 
O Sa. PRESIDE~E:-Attenção 1 
_o SR- MARINHo:-Se o nobre deputado nega isto, 

nao posso argumentar ... 

O SR. F. LEITE dá um aparte que não ouvimes. 
O SR. PRESIDENTE:-Attenção, Sr. deputado 

França Leite I 

O SR. MARINno:-Entretanto que ao chefe de 



Câmara dos Deputados - Impresso em 14/01/201 5 15:35- Página 4 de 18 

SESSAO El\1 5 UE AGOSTO DE HS46 423 
policia compete apenas a organisação do processo ; 
e eis-aqui uma differença muito notavel entre o 
chefe de policia r, as alçadas, co11tra as quaes com 
justiça cl:l meu o nobre deputado. 

Outro ponto muito combatido pelos nobres depu
tados pot· G .yaz e Piauhy foi a alteração que se 
fez no que respeita aos juizes de paz e muni
cipaes. 

O nobre deputado pelo Piauby quiz tirar argu
mentos da constituição para mostrar que os juizes 
mun icipaes conservados p••la proposta são oppostos 
á mesma constituição. Eu não sei se o nobre 
deputado tem esta opinião, ou se apresentou este 
argumento unicamente para combater aquelles que 
achão na creação dos juizes mnnicipaes creados 
pela lei de 3 de Dezembro de 41 uml\ infracção 
ao artigo constitucional. Eu tambem penso que a 
creaçào dos juizes municipaes como fez essa lei 
offende o espírito da constituição, muito principal
mente porque a lei deu aos juizes muuicipaes a 
attribuição de julgarem afinal, creando assim 
uma inst.ancia que a constituiç:lo não reconheceu 
creando juizes, entidades que por maneira alguma 
são os juizes da constituição. 

Dizem porém os nobres deputados:-Por que 
motivo coue:crva a proposta estes juizes? São os 
mesmos juizes que são encarrPgados da organisação 
do pr<·C.:sso, que en1 verd11de é uma parte muito 
essencial do mesmo processo.-Eu reconheço isto, 
reconheço que a organisação do procasso é uma 
parte muito e-sencial delle; porém, senhores, por 
ventura não achais diff.,rença alguma entre a 
organisação do prucesso e o seu julgamento final 't 
Eu creio que ba uma differença immensa; onde 
é que a sociedade n!!cessita de mais ~arantias 
senão quando se trata do julgamento ? Pensão os 
nobres deputados que s~jàc garantidos os direitos 
da socied:1de quando a juizi'squatri•nnaes,I)UA ficiio 
continuando debaixo da acção do governo, mirando 
a sua reconducção ou a sua elevação, se entrega 
o julgamento de proces.os que decidem da fortuna 
e és vezes da honra do cidadão ? Por certo que 
niio. 

1\las porque ficii'l os juizes municipaes como 
preparadores do procPSSo? Jà dei uma razão: e 
perguntnrei nos nobres d~putados o que querem 
que se faça? Qual é a autoridade que julgào 
dever substituir Aos ju:zes municipaes? Indiquem 
uma autoridade que mais conform.; seja C<•m o 
espírito e letra da con~tituição, que nas circum
stancias acluaes do pRiz e do the~ouro possamos 
adrniltir, que nó,; abra~are : no,;. 

Quererão os nobres deput&dos que se cree em 
cada município do imperi-> um juiz de dtreito 
vitalici·), com ordenado sufficieute, encarrPgado 
de julgar as causas cíveis e as cauf:las polictaes, 
e a quem compita tambem a pronuncia dos cri· 
mino:<os? Isto não é posilivel. Quererão que o 
juiz de direito, R quem a proposta incumbe o 
julgamento final dos processos seja tambt>m o 
preparador delles? N:io é possível, porque então 
seria preciso multiplicar em uma propor,.li.o muito 
lata os juizes de direito. O estado da sociedade 
urge que se off~reça um remedio a esta nece.s
sidade ; e qual é <:ste remedio 1 O nobre ministro 
da justiça entendt:u que os juizes municipaes 
substitutos, nomeadcs pela maneira por que a 
proposta consigna, era o que de melhor se podia 
fazer, o que offerecia mais garantias aos direitos 
da sociedade. 

Dizem porém os nobres deputados:-mas estes 
juizes têm menos independencia do que os juizes 
actuaes, são mesmo menos proprios, porque 
emfim não se exige para que o sejão um titulo 
de formatura ; têm menos iodependancia, por
que tira-se·lbes o ordenado. - Ora, senhores, 
400,300, 200S de ordenado,como titulo de garantia, 
de independencia? I ••. 

Não tem um titulo de formatura. Senhores, é 
verdade que o titulo de formatura é, sem con-

tradiccão, uma habilitação !ndispensavel para 
aqudles ·1ue têm de ser eocarregadols de julgar ; 
mu5 prohibe por ventura a proposta que possão 
ser nomeados hachareis f0rmados, se os houver ? 
J)igào -mã os nobre:! deputados: quantos j11izes 
rnunicipaes formados exist~<ll no Brazil? Na 
minha província, que contém a quinta parte do 
imperio, não existirão nunca mais de seis ou 
oito juizes municipaes letr11dos ; toJos os mais 
termos esta vão debaixo da juris•iicção dos juizes 
municipaes substituto!<, contra os quaes tanto 
clamão os nobres deputados. Note a camnra a 
injustiça, que chamarei-revoltante ,-desta oppo
siçiio, porque se muito poucos são os termos 
occupados por juizes municipaes letrados, se todos 
elléa estão debaixo da administração dos juizes 
leigos, dos substitutos, não deão muito melhor 
garantidos os tlireito3 da sociedade, tirando se . 
a estes juizeH a attribuição de julgarem os pro
cessos até final seutença 'l Não fica muito melhor 
guantida a sociedade, passando-se para os juizes 
de direito os julgamentos que hoje são feitos por 
esses juizes leigos ? ••• 

O SR. C. SILVA: -0 decreto de 2! de Maio assim 
o determinou. 

O Sa. PRESIDENTE:-Attenção I 
O SR. MARINHo:-Pois o decreto de 21 de Maio 

não det.,rminou que naquelles te rmos onde não 
houvesse juizes municipaes letrados. os juizes 
substitutos prepardm os processos até a sentença 
que devia s~r dada pel .. s juizes n.ounicipaes? 
Logo, o que faz a proposta? Conserva esta mesma 
disposição mellJOrando-a, e melhorando -a muito, 
por•lUe tira aos juizes municipRes o direito de 
julgarem afinal, deixando esta &I tribuição para os 
juizes de direito. 

Mas dizem oP nobres dcput~dos:-i<to é igual · 
mente contra a constituição, porque não reconhece 
os juizes quatriennaes. -Eu lhes repetirei o meu 
argumento, apres o. ntem-nos um meio que perfeita
mente concilie as neces~idades , attenta~ ss 
circumstancias do paiz, com o e~pirito e com 
a letra da constituição ; nós voluntariamente o 
abraçaremos. 

E' atacada tambem- a proposta que pretende 
que os juizes de paz possào fazer corpos de delicto, 
e reunir a-; provas desses delictoR p3ra remettel-as 
ao juiz municipal que tem de oronuuciar os 
delinquentes : nisto achão os nobrlls deputados 
uma grande calamidade. Senhores, se ar~rumen· 
La111os, como eu creio, de boa fé ; se temos sómente 
em vista melh•lrRr a administração judiciaria, 
se não é nosso proposito hostilisar sem ra?.ào, 
Sllrn justiça, a propost•l do governo, é preciso 
que obremos com um pouco mais de franqueza, 
eu queria dizer de lP.alJade. Do que são encar· 
rP.g:ld üS os juizes de paz 1 De formarem autus 
de corpo d~ delict'l, d~ reunirem as provas desses 
delictos: não ó isto uma necessrdade tambem da 
acturllidade, attentas as circumstancias do nc-sso 
paiz? Pretendem os nobres deputados que haja 
em cada districto um juiz municipal encarregado 
de f<.lrmar culpa ? Ou querem qut~ nos distnctos 
não baj a uma autoridade que possa formar um 
auto de corpo de delicto, e reunir as provrls 
cot~venientes para o processo e pronuncia? 

Mas os nobres deputados aqui refugiiio-se no 
grande reducto; dizem-nos que os subdelegados 
offerecom muitC>· mais garantias do que os juizes 
de paz. E porque os subdelegados offerecem mai~ 
garantias do que os juizes de paz? Primeiro, 
porque hoje não ha homem nenhum sisudo que 
queira ser juiz de paz ; segundo, porque os sub· 
<lelcgados são da nomeR•;ão do governo. Meus 
senhores, se não achais homens sisudos ~ue queirão 
ser juizes <!e paz, qlle queirão a..:eitar esta sublime 
o1agistratura creada pela constituição do estado, 
que têm tão nobres funcções a exercer na ao· 
ciedade (apoiados), acreditaes mais facil achar 
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homens sisudos que queirii.~ SP.l' bele~uins? Oh I 
ssm duvida qu~ semelhante argumentução tran
seende todas as tt>gras da logi~a. 

E porque offerP.ce o subdelegado mais ~aranlins 
do que o juiz dB p~z ·? Porque o subd~legado e 
da nom6ação do gov~rno I Senhc1rPs, 'lualquer 
que E<<'ja o juizo q11P. SP, t•mha feito de meus 
priocipios polittcos, de minhas idéas, eu declaro 
franC•lrnente á can1ara que nunca Ílli nem sou do 
numero daquelles q üe julgão ver sempre r.o go
verno 11m inimigo publico ; entendo que o governo 
é o primeiro i .. teressado na mantença da ordem, 
na e!>tabilidade e prosperidada do paiz. 

0 SR. 1\1-EIBELLES:-Apoiado. 
O Sa. M.r.RINHO:-Porém. m6US senb•)res, de que 

se ! compõe o governo ? Compõe-se de homens. 
Porque motivo pois achr~is vós mai;; garantia oa 
nomeação do subdele~ado do que na elt>iç:lo de 
j11iz de paz? Os juizes de paz, dizeis vós, são 
sempre filhos de uma cabala; supp,•nhamos que 
a~;siln seja, que ni\o Jiaja lugar a:gum onde a 
eleição dos juizes de paz seja a fiel expre~são da 
vontade da maioria do districto, ao menos têm 
elles sempre em seu apeio os votos de uma pute 
dos cidadãos do seu districto ; ma:< qual julgais 
võs que possa S.cr a ol'i~em da grande mahJria 
dos subdelegados, ainda mesmo conct>dendo qne 
o gova1·no teuha a maior honestidade, o mdbor 
dssejo de acenar 2 

Eu perguntarei ao meu nobre col!Pga por Minas 
que f1>i chefe de policia se por ventura leve elle co
nllAcimento de tod.:>s os tres mil e tantos empr.-gados 
policiaes que trve de propór á approvaçiio dt>prP. · 
sideutil da província ·? Ntio, niiv õra p•Jssi<-lll 
ter. Perguntarei tambt~m ao 11obre ministro dn 
justiça que servia d~ chef<l de policia interinv 
da minh" prr,..:inda (f11ço .:sta per1(unta para 
moz>trar qu!l procedo com t<~da a imparcialid'lde), 
s~ nas dernis~õe,. " nomea(Õ<'.q que pr.1 póz tiulla 
eouh~cimento_ individual de todcs e~~es tlmpre· 
gados, d& capl\cidade dP!Ies. Lügo, c.1mo silo 
tatnl.e•n uomeatios os subdPlegaúos ? Eu que 
hahito um canto da p1 ovineia, e tenho affcição 
a um suj!1ito, porque tenho relações c•>m o 
pr~Ai<icnt<J. digo-Ih~-V. Eli:. çeja que aqui não 
ha uinguP.Ill psr,1 llttbdl-'lP.gado senão o Sr. Fran
cisco de P.mla C .rdeiro-e ahi vai o Sr. Cord~íN 
para subdelegado, qu~ •nuitas VPZil:' b.,m póde 
trvcar .-. nome de CorJ~iro pelo d<! L eão ou de 
l.,r,llO. Portunlo, meus >'ellh<1fi'S, se por ventnr!l 
púde lmva r:rro us el~iç:io, Lambem o gov~rno 
uão póJ,J s<!r ise"to desse erro. 

A opposiç:lo dos pobrAs àeputaJofl é tanto muis 
fora u., razão qunut<> é .:erto que a propu~ta nii·J 
qu'lr dar ~<OS juizes de paz tud·l quanto tirou 
aos ~ub.-tel~galios ; r.~t~;s pronunciaviio. os juizes 
de paz nRo podem pronunciar .•..• 

Ü:\1: SR. TlEPUTAuo:-Isto não vale naJa. 
O Sn. :iUARl!>H•):-Vale muito, é já u:n juizo 

preveniJo. Mas supponhnmos que seja assim, eu 
chamo os nobres ú~putndos para A~tfl terrenn ; 
dr::sejo que me provem qtts o juiz de paz ofie
rec~ me1!os ,garantia qu"l o subdelegado, porque 
aquelle e e.etto pelo povo. e este nomeado pelo 
gov~rnu. Mis .. ravel PvVa 1 Parece que não serv~Js 
senao para pag"r,!es lmp()8içÕe$ (apoiados) I !.. .. 

O Sa. 1lounA 1\hGALHÃIH·-:l:Iis<:ravel ~"•VO ! 
O . Sn. ~<iARINKo:-Sim, mise~a,·E: l po,·o, e se 

o nvbre. deputado qu •zer sab.->r a r,.z:\o por que 
o povo e tm~eravsl, eu tambem trag., aq!li o meu 
livrinho. 

Sr. presid€nte, é notavel que n'um paiz con
stituciúnal, onde um dos -poderes publicas do 
estado ou pel1> menos onde um dos rau.os dos 
poderes publicas do estado é to1o de eleicão 
tanto se clarue contra a tleição popular I Se~ 
nllores, se eutenJeis que esta nação es~a tão 

d~gradada, tã() prostitui la, que Mm ao menos 
póde nomear homens capaz~s de sArem ~nc~rre
gados de fazêr corpos de J elicto, de reunir provas 
par~ subrnsttêl-ns á consideraçilo dll um juiz 
qua d~ve sobre ellas exarar uma sentença de 
pronuncia, sêJe coherP.ntes, acllbai com a:-s ca
ID>\ra~ muaidpaes, acabai com tudo, acabai com 
as cRmaras legislativas (apoiados) ; tende a fran
queza de proclamar o àesp ,•tismo puro e simples, 
de f11rda vermelha, é o q11e nos couvém .... 

O Sa. NuNes MACHADo:-A.ve-Muia I 
O Sa. M.r.RrNa:o: -E' a C()nsequencia que rt~

sulta de taes principins ; J>(IÍS se o povo não 
tAm >I necessar1a discrição para nom<Jar homens 
corn quem tem de lidar constantantemeote, se 
não é C:lpaz de no seu di>~tricto eleg':lr homens 
que tcnhiio habilitações para ser juizes de paz, 
com•> se póde comprehllnder que este povo pns~a 
nom~ar deputados e senadores 'l E' uma con
~radicção inconcebivel I 

_ Poré1n, _ Sr. presi dento, o que é para notar 
atndll. ma1s é que no tempo do puro e simples 
depotismo tanta injustiça se não fazia a este 
povo {apoiados) ; no tempo do puro e simples 
dPspotismo llavi<l ju1zes ortiir1arios, e c·sSt!S juizes 
orctmariol>, erão da nomeação du povo. Aquelies 
nobre~ deputados q11e pensão que a sociedade 
nes,;P:_ tempo caminhou muito bem, aquelles que 
pens!lo que a maior felicidade do Brazil seria 
revt!rter a P.sses ditCiso~ tempo~, aceitem pelo 
menus estas renHJt~s lembrenç ,}s do ubençoado 
desputistno. 

O que é para lastimar ainJa, Sr. pre~identa, 
é que ua tempo do despotismo havia juizes da 
vif!tEna q_ut! faziào aq~illo que os nobres deputados 
b")e n,;Rao que po,.sao fazer os jub:es lie paz I 
Ubinam gentium swnus I Quanto temos vollado, 
mtu D~us, sem o sentir I 

O Ss. MttiRELLE;:-A.p:~iado I 

O SR. MARtNIIo:-Isto é que se chama cahir 
docP.mente _no fundo do nbysmo ! O despotismo, 
quHo ~~p .. ttr outra vez, a<imrttiajuizes ordinarios, 
da ~~~1çao tio !;><JVC; o despotismo aolrn ittia que 
os JUIUS da vmtena pu ;Jess.;rn formar autos dõ 
corpo J~ ddiclo, r eunir provas para um processo; 
?'1 r.amnra dos deputad<J~ ha Qu em <liga quA os 
JUIZ~,. lia paz, elettns immediatamente pelos cid~· · 
ai\os de. um d_istric~"· niic tém, não p<l•l"rn tP.r a 
necP.e;~tt.na suffi.:tenCHl para f•.1rrnar a•tLos d-3 corpo 
d-3 t1elicto, para rettnil' provas ele um proct>sso I 
Lúu v .• do s~Ju DimS I {Ar,oiados e ,.isadns . ) 

_E11, Sr. preaidAnte, pur ntuit•) incommodlldo. 
nau puJe vuv1r hontern o resto do discurso do 
nobr~ ~eput_ad •? pelo Piauby ; a parte que ouvi 
cons1stl<1 prmc1palments "tn Rta<:ar a creaçno dos 
juizes tlllulícipaes cr~ a<J,,s pela propo>~ta, e a 
:lltribuiçào que el!a dá aos ;uizes de p~z para. 
for .narem autos JP. corrw àe delicto, e reunirern 
provas para o p~ocesso ; a ist•' creio que tP-nho 
re,;pond1do suffic1entemc1nte. Mas parece·u1e que o 
nobre deputado tambem db!'o algu.ma cousa a 
respeito da~ relações. 

8r. presiJe:1 te, em verdade eu acompanho ao 
nobre deputado em alguma parte . tambem entendo 
q~e alguma das rela~ôes indicadas na proposta 
pode dellcar de ser creada sem inconveniente do 
serviço public•.l, por exemplo, a rt>laçãu de G~yaz. 
E_~n ver,da<itl me parece que naquella pNvincia 
nao pvaem hat>er pr•)CE>ssos bastantes que levem 
~' C(•rpo Iegislntiv" a crear lllll'l r,;laçit•J alli, por 
tsso que para estes como para os de Matto·Grosso 
a relação do Rio de Janeiro poderá ser suf· 
ficient<'. Digo do Rio de Janeiro, bem que, no caso 
de C':_ear-~~ uma .relação em Minas, fique esta 
rtlaçao ma1s prox1m" dessas -provincia!', porque 
rn~ parece que ellas quererão antes pertencer ao 
R1o <!e JanPiro. para. onde concorrem nas suas 
relaçoes commerciaes. 
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SESS10 EM 5 DE AGO~TO DE 18-lG 
Assim nüo lerei duvida em votar contra a cr~açiio 

dessa relacil.o se por ventura alguma emend:> 
a.ppareccr neste s entido. 

O nobre deputado por G~ya~ atacou tambem a 
prnpn~\a. pelo quP. pertencu fiM anlnrirladcs uu 
t>·lS•oas encarregadas da !ormaçlio da lista dos 
jut·ados. Tamhem não Ih" ncho r"z!il) ; me parece 
eer C\lntra t oldi)S os principioa do dirt'!ito publico 
que so dê no gove-rno a influencia deci•ivll na 
formaçiio de uma bl lista. ::lAguindo a opinião 
de publicista.~ de bna nota, en quizera que nr, m 
n1 eamo os juizos de direito fize•sem parte da 
junta q<lalirtcadtlta : entret:10lO olho taml:>em pRra 
as ci reumslallCi ll,; do pniz, conheço quo p~dem 
na v erda<te nessa formação desenvolver-se palr<'
natos, amizades, etc .; e bem que seja outra a 
minha opinião, não recuso o meu v ntn, afim de 
que o juiz dt> direito pos~a tatnbnm ter parte 
nA~sa qualificaçiio. Nisto mostro M n obre dP.pn 
tado que s ustE-nto a pro-posta nn melhor l o!. 

Sr. prcsi ·l cnte, s u dE>claro a inda uma vu: nilo 
me recuso a votar p or qualquer emenda q ue 
a p pareça ou snpprimi nl\o q nstl '}nf!r artogo, on 
mfllhorand o algum outro , uma vez que me eu 
co nvença de q ue esta cmenJil vai melhornr o 
prcj ectn. O nobre ministro da justiça j;\ doclarou 
multo frllncamen te que ell~ me~mo pela sn ~ part~ 
es tava disposto a aceitar quaesquer em&ndas que 
b""" lhe parecessem. Se os nobres d"p4taa~a 
j"11lgoio, por exemplo, que. se niin d evo~ deoxar aos 
juizes munielpaee a attrlbuiçilo de pronunciar , 
talv~z n iío haj,. J!rande inconveniencia e•n darm os 
ao~ juiz•s de dtr~íto esta faculdad e com app~llac•io 
p11n n rel»ç:lo do districto. E' uma IMR que 
~alvez se podeo·ía approva.r. E' verdade que ahi 
l"em o grande inconveni-.ote de d~vorPm a~ juit~s 
de dlrel t•• depois pr~sidir ao jul~amento dos rlloR, 
inoonvenie•llO que ~e torna ma1s sahonte se p·;r 
v~ntura fór conseroç-a..la a di<posiçiio da lei d~ 3 
de Dezembro d~ UlU, anturisando os juizes d oJ 
dir~lto a in terpórem Nppellac~o das >1entença~ do 
jury, quando no eP.u entender e11tas sanwnçns 
íOrtlDI proferidas cuntra a verdade re~ullQnte do" 
d~bntes . 

Nesta díecussilo, Mmo di•se, em matoria doata 
lmporlancia, nllo é onutto que noa a chemos por 
t odOR o~ lados emharaçud<>ti ; •lu&IQUflr qu~ s nj11 
o idêa que s~ .aprPo\entto, traz muitos incon Vd• 
nient~s : ~ eill por o;ot<t d isan no principio do mf!u 
d i~cu rao que mul to racil se t or n11va o lar~f.• do · 
qu>!llel qu~> têm tum ndo parn si untoament e '' 
a ovPr do combnt~r a proposta som ao mesmo 
t.cmpo apret~P.ntnr aquella>~ ea~end.oa ut~ia que no 
eeu entond~r lht:a parec6rão maio• convomentee, 
R\11ia u teio; à "dmilltgtru~à,, da just iça. 

Vuu agora, 111ous sonhnre~, unicament~ ptara 
d.r " monhn opluii'io, dizr.r o que entend <> a 
re~petto do a rt. M, que foi pelo n obr e deputado 
p or G.,yo\z com lllltillo dtl uma maneíra tão VIolenta 
tal qut~ ello quiz achar na apresentação des ta 
nrLigo uuo plano combinado de fazer-se g11erra 
ã classe de mngistratuu, e, o que dever' s er 
mai~ doloro~o, o nobre deputado até descobrlo 
n essa apresento~çfio nma submissão céga do par te 
do governo ãs decisões ou decretos d~ um ptll'tido 
qu~ elle diZ qua M reune em cluba e qu e pre
tende ímpõr a lei ao pa1z, que quer formar uma 
ca•na ra. de pobres de espirit•. • para pod 2r conseguir 
oseu6m •••. 

O Sa. D. MANOEL :-Eu dis;;s.,... facção. 
O S:a. MARnmo:-Aqui é que se pOd e dtzer que 

o\ pcior a emendt\ que o soneto. Não ser ia 
\ahe• mu\iO deRairoso ao g.nerno se, tllndeacen -
4 enclo co m á s opiniões, com os votos d tt um 
partido que o. sustentasse •••• Nesta questão entro 
com muito medo. entro nellu como Re entra6se 
em 'IIm mntto onde s upuzesse haver cobras (r ó
•ad<l•), entro com muito cuidRdo. Yu ~a direi 
que talvez niio fosl!& injurioso ao governo se, 

TOMO n 

cnnd-.sceodendo com as opiniões, com os votas 
d -. am . P!l!Lido que o sustentus-.. apreRent11sse 
umd .opuuao que fosse d est.e partid·J ; mas suppór 
quo o governo, para condesc"" der com as ex i 
R~nclas d~ uma facçilo manlreatadas no§ clubs 
t~nto se dAgradQsse q ua .,.i esse apresentar A de
lib• raçl\o d~ corpo le~isl~tivo uma matllria tão 
gra~e . é •em duvida nenhuma (azer ao I(Ov~rno 
a maior injuria (apoiados), o moior de todoq os 
ln~ultos. {Apoiadas.] O noi.Jr e de putado ni'io t P. ve 
a Intenção de razêl-o, mas é o qu~ sabe de suas 
p11lavras ainda ha pouco prr.C~rid A ~. 

Senh nres, a opinui.o de dividirem s.s functões 
l •'Rislativns das !uncções judieie.rias é uma opinilio 
qne una suslentão e que outrns hostilieifo ; n ão 
A portanto d" estrBnhar que o nobre miníatro da 
justiça, que tonstantemonte prt'Jf"ssou cst.ll opiniiio, 
qunnd<> se acha n~ p<~tl•r apreser.ti\•sc A consi
deração do r.orpo legis lativo nma idé!l cuja reali· 
saçiio ollo ju lga intere~sante a o paiz. 

Ea railo m~ posso est ender neste topiço. por
Qile a pr esença do no bre minis~ro m'" ,-ut!a; 
totlllviA dir ei qu " nesta cnsa se aehR.o alguns 
eompdnbeiros meus que juntos !uncetonámo~ na 
as~omllléo provincial de .Minas no sessào d~ 1836 
juntamente com o Sr. miníslro t:la justiça , e qne 
Htloptãmns uma opinião qua;;i semelllante tanto 
quanto a nssemblén p rov inci9.1 podia; decretàmos 
u•nll lei I') Ue di•p•n•ava do exercici<l áquelles 
magistradua qu e f,Jssem membros do Mrpo le
gi >l~tivo ~mquanto durassem n!; fomcçces de le
gislador: era tudo qu:1nto a ns5embléa provincial 
pod io\ fazer . O nohr" min;stro d"' ju-liç< votou 
ost~ lei c"m roo•co ; ~a fai quQm a pre•o ntou o 
proJecto, e o no~so eollegn qu1- não c.stá na casa, 
e tambem mRgistl'tltÍ\l : o Sr. Dr. Ov~ta Pinto, . 
fJi q u••m a """cmootou. Ore.anl<H pois os julz~s 
•Ubdti tutos quq devi>io servir n ns vagns : o meu 
co lle ~.ta pnt· Min •• s , o Sr. V asconcellos, foi um 
desse" juize" au!J~tituto~. o m€u collega e amigo 
o Sr . Go<to1 foi outro Jlllz ~ubstituto ; o Sr . 
Vasconcellos foi nam~a·ig juiz dot dirêlto , por qu e 
er n JUIZ llltbs~itliLO, porque a rne sma lei tl -.ter· 
minava que os .Presidentes de pr ovínci a que entiio 
nomE>ârdo o a J ui2P.o d e direi to preferlesem os 
s nl.ostitutos ou simpl es bachareis . 

Ora, nõs quH em IS31l tiv6mos esh opinlàll e 
que a rcalidmos quanto esLP.vP. em nõs, po
damos ser censurados por s•tstent.l l•t\ hoje 1 

O no~r~- deputado p•lr G•lyaz tant/1 exagerou a 
sull. o ptmao sobre este artig·l, q ue ag~ra é que 
eu )ulgo eo.r bem cabJ.l·l o tera~o- cougom -, 
tP.ve a coragem de d izer ne:~ta ca:~a que a as· 
aoonblée. pr\lvineial de Miou'"• dirigindo ao p11der 
l egislativo uma repres entação pedindo a deer e· 
taçilo de uma semelhante lei , fórn arrattad:~, 
nb~tlee.'ra a. i nsinuaçõcs, fóra subjugada . Per dO> 
ao nobre deputado o insulto, e per<\Oo, porqn~ 
niio costumo eündemnar as ocçÕ·l~ quando nella s 
n ão concorr er em todos os req uis)tos naceesarioa 
para que devi\o •er eondemn•daa; não ae dio 
som duvida todos os requísit\la para se poder 
eondemn11r " opinião do nobre deputado, porque 
e lle não conhece de que elementos é composta 
tk auembl~a provincial de !t!inas -G~raes , 

Se " nubre deputado soubosse que essa re-pre
ttção foi votada pelo" pro prletorios, capitalistas, 
h omens indP.pendentes da minba província, q ue 
compoem a actual assemllléa provi ncial , do cer to 
não lhe (arh tão grave insulto. 

Sr . presiden te , eu querú declinar um nome, 
por •JUS em verdade a Injuria feltR i osscmblea 
provincia l pelo n obre deputado foi 111Uit11 gr11ve ' 
eu d evo empenhar-me para eonven;:er á camara 
ds que a ~ASsembléa. p rovinci11l de Minas .obrOll 
por impulso de suas convicçõell verdadeiras. 01l 
erroneas, na minha opiotão, verdadeiraa ~ obWn 
~r sentimento prupno.. que nào tave iaalnua• 
çõe•. e que menos foi arrastado J>l.r& ltar o piiPO 
q ue deo. (.Apoiadot.) 

f) ' 
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Sabeis, senhores, quem redigio esta represen
tação ? Foi um daputad •> provincilll a respP.ito 
do qual não póde haver sombra de suspeita ; foi 
um •ieputado provincial que tem sido magistr••do 
(apoiados). que servio na magistratura da minha 
província com zélo e honra exemplar pelo espaço 
de sete ou oito annos ; é um moço de cuja intel
ligencia e probidade a ninguem serll licito duvidar; 
é o Sr. Dr. Marçal José dos SantiJS. O Sr. Dr. 
Mar~.al José dos Santos, que foi magistrado, e que 
deixou a carreira da magistratura (o que é para 
lamentar), porque para com elle se praticou a mais 
revoltante de todas as injustiças, deix,mdo-se 
de lado um bacharel de luzes e de propriedade 
incont~>stavel, que tinha servido na província de 
juiz substitituto não sei se sete annos, que era 
juiz municipal da capital da província, hav.mdo 
vagas de ju1zes de direito em Minas e no Brazil 
inteiro, foi deixado á margem, porque emfim 
não se podia contar com o Sr. Dr. Març:ll para 
o complemento de vistas mesquinhas que então 
dirigirão esCJas nomeações. 

Aproveitarei a occasião p:lra lembrar ao nobre 
ministro, que tanto conhece esse individuo como 
eu, (\Ue, sendo. como acredito . que são, as in
tenções de S. Ex. dotar o paiz de magistrados 
honestos e independentes, não se esqueça do 
Sr. Dr. Marçal, se tiver oeeasião de o em-
pregar. . 

Sr. presidente, foi este magi.;trado, roi este 
deputado provincial, que com toda a justiça pôde 
suppór-se talvez um candidato a deputação geral, 
que redigia esta representação, que com todas 
as.... eu queria dizer com todas as suas forças, 
pretendia sustentar ; mas não foi preciso, porque 
a votação !oi unanime. PortantC>, deixando de 
parte o indagar se por ventura a assembléa 
provincial de Minas, apresentando um hl pe
dido ao corpo legislativo, exigio o que a jus
tiça reclama e os publicos intereil~es, devo dizer 
tão sómente que a assembléa provincial não 
obrou por insinuação ; quo esta representação 
foi, E>U o r•pito, filha das convicçõe~ profundas 
e dos sentimP.ntos os mais sinceros dos depu
tados que 11 vatãrão . 

Sr. presidente, qual é essa facção que tem 
tanto poder t•ara arrastar comsigo o minister io 1 
(Apoiados.) Onde está el!a 1 E stá dentro ou 
fóra das camarus ? Em um systema de guverno 
como o nosso, conceba que nJ paiz haverá reu· 
niões de deputados e senadores, de homans que 
têm os mesmos princípios para se combinarem 
para um fim ; e chamara i:>to o n •bre deputado 
- club tenebroso que quer arra!!lar o govoruo- 'f 
Não ; porque estes tendo tu~a.r na tribuna na
cional, . é. aqui que elles podo:~m dar direcção 
A admmtstração do estado, por moio diAS di:~
cus• õet~, e até mesmo por ntein ue suas vot~tções. 
Haverà 11lgum gabinete secreto 't Não me consta 
que haja: qual é pois essa potencia? De que meios 
dispõe ella 't Que tem ella para dar e poder 
ad9uirir adeptos ? E qual é esta facção ? Não 
extste facção alguma; os homens que desde 18·!4 
tem estado no poder, na administração do es
tado. creio que podem ser arguidos de tudo. 
menos de deslealdade ••.. 

O Sa. MEIRELLEs:-Apoiado. 
0 S~. MARINHO: - •. •. de nutrir pretençÕPS 

que nao descobrt~m : talvez a demasiada fran
queza desses bomeng, talvez a sua sinceridade 
que. me . const" _já ser, com ingratidão, tachad; 
de mepcza (apo&ados), lhes possa ser lançada 
em rosto; mas um procedimer•tn occulto nutrir 
e alimen~ar princi_pios e idéas que nã~ mani
festem. d1sto com JUstiça não podem ser accusa
dos. 

O nobre deputado fallou em elubs : qttaes são 
41ll~s? Onde se reunem '! E' preciso termos muito 
çu1dado em não trazer para a tribu.na aq11illo 

q11e existe na nossa ima~inRçiio. Consta-me que 
hf) uve eon um destes dias uma reauião de depu
tado~ com o fim de tratar tl m das emendas á lei 
de eleiçõe;: . F.ll não assisti a esta reunião porque 
della~- quasi sempre resulta nada ; e será esta 
reum•IO que o nobre deputado accusa? 

O Sa. D . MANOEL acena com a cabeça que 
não. 

O Sa . MAai:o<no : -Pois devia accusar era 
talv_ez just:l a accu.'iação. (Apoiados.) Es;R re
unlao teve por fim o acto mais sublime de 
dedtcação e desinteresse do que talvez se apresen
tem poucos exemplos em paizes constitucionaes. 
(Apo~ados .) Veja pois o nobre deputado quanto 
e m]usto quando nos lança em rosto aquillo 
pelo que nos devia render agradecimentos. Não 
deix.ar~i de mencionar que, posto nii.o estivesse 
n~ssa reu_niii_o, meus amigos sab ião qual era a 
nunha nplmao; eu as h"-via communicatlo. Os 
nobres deputados talvez digão que eu sou um dos 
clubistas, entretanto eu não fui á reuniã,, em
qua!lt__o que assistia a ella um deputado d~ op
postçao. 

O Sa. MEIRELLES :-Um só? 
O Sa. M:A.RINl-t·l: - Purtanto, meus s ~ nh . lres, 

liquidemos I.Jem estas cousas; é ju.;t., qtle o paiz 
nos conheça taes quaes somos. (Ap oi ad<>s . ) 

Trouxe o. nobrtl deputad·> por Gf)yaz a opinião, 
que eu mmto r espeito, dos Srs. Alves Branco o 
Limp? de. Abreu para provar qu~ esta propo~ta 
e:>tá. mte1ramente e!l1 opposição com as opiniões 
destes _nobres estadistas. Sr. presidente, não sei 
como e que o nobre deputado póde achar em 
opposição a opi.niã~ do Sr. Limpo de Abreu. 
subs_crevendo hoJe a proposta, com a opinião que 
mamfestára en1 seu relutorio, e não sei tambem 
como pôde ~char em contradicção a opinião do 
Sr .. _conselheu-o de_ estado Alvds .Branco. O que 
d1z1a~ estes estadistas? Que era preciso uma 
aut?r!dade que offerecess~ u1ais garantia que não 
os JUIZ de paz, . para processarem e para pro
nunczarem os cnmlnllsos: o que f~z a proposta? 
Dá por _ventura aos juizes de paz o direito de 
pronunciar? Não, aem duvida; creão-se autori
dade que po·~ ··m ser aquellas quu os Srs. Alves 
Brl\nco e L1mpo de Abreu t1verão em vista 
indicar. Demai ~, note o nobre deputado as cir
cumstancias diversas do pniz. Julga o nobre 
deputado que o officio de legislador deve-se eir
cumscrever, d_eve-se limitl\r a propõr e sustentar 
sómente aqulllo que elle lê, aquillo que acha 
muito bom e muito bonito, ou aquillo que em 
outros paizes têrn produzido benefico>~ resultados? 
O ~stado d!' sociedad<J, suas circnmstancias pe
culiares, nao dttvem ser attendidas ? Se~nhorel! 
póde-se dizer:. que o estado do Brazil hoje é Ó 
mesmo de 1<:~36? Eu vou ler uma opi uiào de 
que muito gostei. corn éO qual, não só pret~ndo 
convencer aos nobrt;s deputados que obrão com 
inj11st1ça, se não admittem a s modificações á lei 
de 3 de Dezembro de 18!1, ou se julgão dever 
sustentar sóaneute :1quillo que em 1836 foi opinião 
dvs Srs. Alvts Brancll e Limpo de Abreu. Esta 
opinião é de 1841, é opinião do nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro, que era então ministro da 
justiça. O qu~ dizia elle (Zé)' 

« As instituições ju•iiciarias não se devem con
siuerar em abstracto, mas sim em relsção ao 
estada do paiz, e á intluencia que t>Odem exercer 
sobre o estado actulll da sociedade ; assim a 
legislação que dt!Ve reger !'. :sociedade que se 
acha em seu estado norma', na qual as molas 
governat~vas se. movem regularmente e têm a 
nec_essana elast1c1dade, nà,, póde reger outra 
eoc1edade qu~ se_ ache em circumstt~ncias op
postas. A legtslaçao uão é pois estacionaria, e 
deve ~moldar·se às circumstancia" e &.) estado 
dO p&IZ. » 
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(Apoiados da opposiç6o.) 
M~ito bem; aceito os apoiados. Agora nerg11n· 

t~re1 ao nob_re d&putado, dirigindo-me a V. Ex., 
pó;le elle dtzer que o estado actual do Brazil 
seja . o _mesmo !le 1836, quando regencias fracas, 
des~ttutdas, . nao só d~ts . prerogativas. porque 
asstm o dev1a s~r, que hoJe está em pleno gozo 
a coróa, mas ainda impedidas nR sua m~rcha 
por leis que forão as consequencius necessarias 
de ~ma revolução c~mo a que teve lugar em 7 de 
Abnl d~ 1831, estuvão a braços, não direi com 
os partidos, mas com as facções? Acreditão os 
nobres deputados que aquillo que se exigifl em 
1831 é o mf_;_smo que hoje se deve decretar? Qual 
era a razao que dRva esse nobre ex-ministro 
p~ra que se appro vasse a lei? A fraqueza da 
let, a frt~queza _do . p_oder, que havia ainda muito 
pouco tempo pnnclptárR a ser exercido pelo chefe 
da nação. 

E', senhores, hoje, que felizmente a realeza 
está na posse de todas as prerogativas que a 
constituição lhe déra, hoje que tem um poder 
fort_e pelo prestig~ da mesma realez!l, forte por 
m ullas outras razoes, querem os nobres deputados 
qu~ as ~ircumstancias sejão as mesmas ; que a 
legislaçao que então Sb fize1·a, tendo em vista 
aq ue!le outro estado da sociedade, ni\o seja hoje r e · 
forro sda, quando este estado essencialmente 
mudou 't 

. Em !841, o ministerio de Março vio diante de 
SI uma cam!lr!l c~m cuia maioria não podia 
contar ; o mm1steno de Março sabia bellameutc 
que nada o podia salvar senão um golpe de 
estado : porque desde que as camaraa se reunissem 
o poder lhe havia ser tirado · o ministerio de 
Março tinha diante de si UtrJa 'forte opposição : 
ainda mais, em 1841 tínhamos uma província em 
perenne rebellião ; podia-se temer que estas idéas 
pudessem infectar o Brazil ; em 184L estava muito 
proxima a lembrança das desordens da Bahia e 
do _Parã ; mas em 1846 de que é que S'l póde 
recetar o governo 't Será por ventura do!l seus 
mesm~s- am!gos? Não. Será. da opposição ? Esta 
oppos1çao tao legal, que ms.JS de um milhão de 
vezes nos diz, e eu acredito, que outro genero 
de com_bate jámais dará senão aquelle que lhe 
autonsao a dt~r ~s _leis e á c~nstiluição 't (Apoia
dos.) Essa oppos1çao (eu nao posso deixbr de 
congratular-me com o Brazill, essa opposíção que 
lança em rosto a nós os governista~:~ de sermos 
men;)s governistas do que ella 1 (Apoiados.' Sb 
tae~> são as circumstancias do paiz, porqu~ não 
havemos de modificar uma lei feita unicamente 
para essas _circums~ancias peculiares, uma lei que 
eu chamare1 excepcional e da qual nenhum" ne
cessidade ba ? 

Se estas são as cireumstancias do paiz, se já 
não subsistem as razões que fizerão decrfltar a 
lei .de ~ de Dezembro, para que conservar t:ata 
legtslaçao marcada com o sangue dos brazi!eiros 1 

Sr. presidente, éu não vi ainda ministerio mais 
feliz ( ~ _parece-me que elle está convencido da 
sua felicidade). Eu tenho ás vezes minhas des
confianças. quando vejo, por exemplo, que na 
minha l!rovincia, .el!'- tempos de conciliação, 
quando nao ha oproos1çao, procedendo-se á reeleição 
do. nobre . ::n~nistro da justiça, a opposição não 
quiz_ desperdiçar um voto com elle. Aqui respon
d7re1 ao nobre deputado que o outro dia em seu 
d1scurso perguntou se já estava com medo I Não 
tenho mede., emtim alguns temores, •• Senhores, 
se em tempos de conciliação, quando a opposição 
nas camaras declara que francamente apoia o 
governo, eu vejo que ella não quer desperdiçar 
um '!"te? com um ministro, eu vejo t}ue na minha 
provancia .s~ apresenta um protesto constante contra 
essa conctbação da parte dos seuhores qae estão 
fóra do poder, faço este juizo:-Ora, se nós que 
eatamos no poder, e aos queremos conciliar, 

somos assim hostilisados, que resultado terá esta 
conciliação a~sim que o poder passar para outras 
mãos? Eu creio q11e o result'lào será uma estron
dosa gargalhada sobre nós, por nos termos 
der:~ado emhalar com tal conciliação. (Apoiados 
e ruaàas.) Eu def'ltonfio da conciliação ; alli ap• 
parecem cousas de que não gosto, vejo, por 
exemplo, levantarem-se Jeputados daquelle lado, 
protestarem alto e bom som:-nós s6mos mais 
governistas do que vós, e a prova é que votámos 
para que o governo tenha um orçamento por dous 
anno~.-Mas, quando quero combinar e,;te minis
terialismo con1 a opposição que vejo fazer-se á 
proposta do nobre ministro da justiça parece 
qu13 me morde um ju•leu (risadas) que ~e diz:
tome sentido. Em verdade eu votei contra essa 
emenda, e votei contra porque sou puro e leal 
governistas (apoiados) porque se o ministerío tem 
de ~urar até a p~oxima r.eunião, não tem que 
recatar de seus am1gos (apo1ados), havia de ter a 
me~ma atltorisação que eile teve neste anno : 
logo, em beneficio de que governo foi e~t~~ voto ? 
(Apoiados.) Peço-lhes que não facão disto grande 
merecimento. (Apoia.dos.) Este voto póde-se inter
pr_et!lr dEsta ~orte:-como póàe acocte~er que o 
mtmsteno ~áta, e que a camara na sessao seguinte 
hostilise o ministerio que póde succeder, vamos 
habilitar esse minístcrio, que vira con1 lei de 
orçamento. (Apoiados.) Nós já temos aceitado 
tantas idéas de conciliação, que para nos conci
liarmos qão é preciso que até queirão que sejamos 
patetas: isto é uma tyrarwia. Eu s11st~nto o 
governo, eu não faço separação de ministro. 
(Apoiados.) Sustento todo o ministerio; os meus 
principius a respeito são muito francos: hei dê 
sustentar o ministerio emquanto existir ; sustentei 
o ministerio de 2 de Fevereiro ; modificou· se esse 
ministerio, sustentei o que se lhe seguia ; or
gllnisou-ae o ministerio de 2 de Maio deste anno, 
eu o sust•mto inteiro como se acha organisado, 
e digo com toda a franqueza sem fazer excepção 
de ministro. 

O Sa. OTTONI :-Apoiado. 
O Sa. MARINHO:- Se por ventura não votei 

por esta emenda não foi porque não depositasse. 
mui_ta confiança no nobre ministro da fazenda, 
ma:> f•Ji porquo em Maio se viesse para aqui, 
me acharia o nobre ministro prompto a vot.ar pela 
continuação do orçamento. Ainda ha uma outra 
razão, e é porqu~ eu quizera que se mandasse 
um outro orçamento para o senado, aindl\ que 
fosse senão a copia daquelle que nós decretámos. 

Eu peço licença para dizer duas palavras a 
respeito do art. 8!, sómente para ter o prazer 
de citar um trecho muilo bonito do Sr. Gonçalves 
Martins. Eu apoio o art. 34, porque a camara 
já sabe, é esta a minha opinião de longa data; 
porém, senhores, com toda a fidelidade da minha 
alma, declaro que entendo que se por ventura, 
passando esta medida. eU" uão fór acompanhada 
de muitas outras, bdm longe de ser util, será 
funesta. (Apoiados.) Apoio o art. 3! pori(ue não 
tem por consequencia immedtata repellir dos 
bancos das camaras a importante e íllustrada 
classe da magistratura, porque magistrados ba 
QUe talvez queirão continuar a aceitar o lugar 
de deputado, ap·JBentando-se na magistratura; 
mas eu entendo, e hei de otrerecer emenda neste 
sentido, que uma tal disposição não pôde ser 
adaptada liltom que ss consulte de uma maneira 
solida e conveniente a sorte dos magistrado. 

O Sa. URBANO dá um aparte que não ouvimos. 
O Sa. MARINHO :-Eu não falto do nobre depu

tado, nem de Pedr., nem de Pa11lo, eu fallo pela 
magistratura. Senhores, quando fallo nesta 
questio faço conta de que aqui na c&mara oio 
existe um unico magiatudo, porque não faço 
a injuria de auppOr que 01 nobres deputado& 
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eetejão aqui advogando uma propriedade sua; 
sustenta se um direito naciona!, ~n~endem ~ue 
esta. disposiçã•) dfende aos . pnnctplOs constttu
cionaes · portanto, porque d1z o nobre deputado 
que hto' lhe é iruiifterente? Assim, ;.e não paS$ar 
uma emen ia considerando melhor os ordenados 
dos msgistrados, se não pass"r outra que melhore 
e garanta a estabili.iade dos lugares da magis· 
tmtura, porque declaro francamente que o 4ue 
está na proposta acho insufficient~. não me 
parece muito sustentavel o art. 3i, porque se 
tem dito, 'e tem querido convencer o pa.iz de 
que uó.> sustentamos este princbio porque 
queremos uma camara de pobres de espirito. 
Eu declaro francamente que entendo que pelo da 
indP.pendencia a camara perde; eu. considero a 
experiencia, porque deste que existe corpo legis
lativo no Brazil, o paíz tem visto constantemente 
nos bancos da opposição muitos respeitavei:> 
marristrados; digo qile tenho visto firmes e 
constantes nas cadeiras oppnsicionistas muitos 
magistradús; logo, pelo lado da independencia 
a camara perde. Neste caso bem vê a camara 
que eu desejaria de preferencia a exclusão dos presi
dentes de prcviucia, dos inspectores de thesou· 
raria, de nossos procuradores fiscaes ... , 

UM Sa. DEPUTADO :-Dos padres. 
O SR. MARINHO :- 0,; padres, não vejo raziio, 

exceptv St3 f0s~ern parochos; posto que s~ja muito 
mais facil a substituiç,'io d<l um parocho do que 
a de um magistrado. E' o inter<'ssa da ,aJmilliS
tr<~çào da justiça, Sr. president•.l, qu() nos leva 
a sustentar estas idé<1s. Per;.:unLard á camara, 
quer uma magist•atura indepenJente? S·J a 
carn;:u·a quer, ba opin i:l<J tio n·.~bra deputado pela 
Bahia, devd excluir os magistrados do corpc1 
legi:;;l&tivo. O uobre deputado, na ses;ão de 
18-!8, sustentando um acto que sempre quali
fiquei de atroz, de attentado commetttdo contra 
a mag1straLura, deu como razão de sust~ntar esta 
ídéa o que <~U vou lêr (Zé) : 

« Falla-se aqui sempre na independencia do 
poder judiciario tod••s a~ vezes que as pessoas dos 
magistrados são oJhndídas em seus direitos. Esta 
acçào era mesmo neces-;aria desde quando este" 
jndivíduos não ficáriio igualm.,nte isentos das 
intlnencias populares e t'leitoraes, dessas inl:l.uen· 
cias que muitas vezes mflsmo não são na•:ionaGs. » 

Eis P"is que, n3. opini:i0 do nobre deputado pela 
Bahia, não se póde garantir a independ~ncia da 
magistratura emquanto ella estiver sujeita ó.s 
influencias eleitoraes, que muitas vozes nào são 
mesmo nacionaes. 

Sr. presid~nte, eu não sirvo para a politica, 
tenho dito isto aos meus amigos, nã.) sirvo por
que ouço muitas vezes na camaN um bello 
principio, decõro·o,-digo, que magnífica doutrina I 
-tomo-a como um axioma; dshi a pouco ouço 
aquelle que a proferio dízllr o contrario. Eis porque 
não sirvo para a política. 

Senhores, convém ou não constituir a classe 
da magistratura por tal fôrma que a acção do 
governo não seja perenne e constante sobre ella, 
convém em utilidade publica, por preceito consti
tucional 1 Se convém, não sou eu que o digo; 
é o nobre deputado pela Bahia, que disse que é 
preciso tiral·a debaixo dessas influencias elei· 
t01'aes, que muitas vezes não são nacionaes. 

-Di,;se o nobre deputado por Goyaz que o art. 34. 
é o frncto de um plano combinado, de uma guerra 
systematica feita á magistratura, que se admirava 
que estivesse á frente dessa cruzada o nobre mi
nistro da justiça igualmente magistrado. Senhores, 
achareis nestes bancos aquelles q11e por actos 
constantes e repetidos têm d'9scoilceituado a ma
gistratura 1 Achareis nestes bancos aquelles que 
têm aposentado contra direito des~mbargadores e 
que os apresentão ao paiz como ladrões 1 {Apoia· 
ào1:) Não são esses que mais de~considerão e 

atacão a magistratura do qull aquelles que simples
mente pretendem separar as funcções de legislador 
daa funcções da magi5trado afim dll que o paiz 
tenha boa administração da justiça? Achareis 
ez:tra os que hoje sustentão e,; ta opinião aquellas 
qtte, contra a letra expressa do constituição, úe· 
mittirào magi~trado:;;? Achareis alguns q11e susten· 
tllssew essas atrociu•1Jes? Não os• achareis; lílas 
estenJei os braço-; e vós O$ a~otovelareis. Achareis 
nestes bancvs aquelles que arrancárão magi:>trados 
honrados pua lançai-os nos porões dos navios 
pau os ex!-latrie.~em ? Isto porém não é fazer 
guerra ó. magi~tratura, ist·) não é hostilisal-a, não 
ti desconct1itual-a : mas dizer que as funcções de 
le.,bl&t.!or para utildade publica devem se1· sepa· 
ra~Jas das dú julgador, oh! é horrível attentado 
c.ontra a magistratura. 

Co!ll justiça, meu;; senhores, reconht:çamos que 
o art. :~4 não 6 stlnão o resultado da profundas 
convicçõas, que 1uda iufiuio para a apresentação 
delle, que nada infiue para a »ua sust&ntação senão 
e~S·LS convicçÕdS. 

E11 não fal!arei mais nest11. questão, mesmo sinto 
aca:1bamento, tenho-me arrependido de me atra
vessar adiante da illustre commi,.sfio e de alguns 

· outr•)S nobres orador"s que necessariamente hão 
de sustentar a proposta ; u1at< firma no meu prin
cipio de dizer francamente n:1 occasiiio que Srl me 
o!fereco tudo quanto sinto a respeito da questão 
submettida á consideraç<lo da casa, eis a razão 
por qU·! me ap,.essei a pedir a p:üavra: não desejo 
fali ar mais nesta questã·); entretanto talvez que a 
istu seja arr:.tstaào, porém, eu nà·J o desejo, tenho 
ditn que hei de votar pelo art. 3-!. 

Sr. presidente, a carnara deve e~tar cansada e 
aborrecida de me ouvir (não apoiaàt~s), mas eu 
tentw de ajustar umas contas com o nobre depu· 
t•do p•)r Güyaz: t:lle conduzio-se por tal maneira 
em S(!U ui~curso, que U!l lliÍIIha parte pareceria 
p<>uco cavalheirismo, desattençào e imprudencia 
d,;ixar t.!e considerar algumas dus proposições do 
nobre deputado com o fim unicament<J de chamar 
a sua lllustrada razão a considerar a,; suas e 
minhas proposiçÕ•lS, porque estou muito conven
cido que o n,1bre d-eputado ha de altamente re
conhecer qua foi soberanamente injusto para com 
aquelles a q11em elle se dirigio com tanta acri
UI•Jni~. Eu. tenho aqui apontamentos do topico do 
discurso do nob1·e deput<1do, em que tax JU de 
pl'•lcipitação o nobre ministro da justiça porque 
sóuJent~ com dous mezes de ministerio se julgou 
su!licíent~nlellt•' habilitadu para apresentar uma 
proposta que tem por fim reformar a lei de 3 
de Dezembro. O nobre d.;putsdo p•trece que está 
convoncido q11e ni .. fluc,m pôde vér neste mund•J 
sonii•J com olhaM do ministro ; quem não é 
ministro não vê nada, de sorte que um deputado 
qud tem !dto constantemente parte da commissão 
de justiça criminal, um homem que !oi lente de 
direito criminal em um dos cursos juri•licos, um 
magistrado entrando para o lugar de ministro da 
justiça uiio póde sem nota do precipitação apre
sentar á consideração da casa aquillo que é o 
fructo, o resultado de idéas e convicçõ11s de 
muito tempo: isto porém foi suffi.eieutemente res
pondido pelo mesmo Sr. ministro. 

O nobre deputado disse que a proposta era a 
censura a mais violenta que se podia fazer ao 
gabinete de 2 de Fevereiro, do q11al tambem se 
havia feito o maior dos elogios. Não sei se o 
elogio que continh'l o TO to de graças ao ministerio 
de 2 de Fevereiro era tão grande como jámais 
houve outro ; mas o que digo com convicção é 
que ainda nenh11m houve mais bem merecido : 
esta é a minha convicção ; não sei onde esteja a 
censura. Por ventura por que o ministerio de 2 
de Fevereiro não apreseutoll uma proposta segue
se que o ministerio que s11ccede e:steja inhibído 
de apresenhl·a, afim de que não pareça censura 
a seu antecessor ? Estenda esta Lheoria a todos 
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os ramos da publica administração, e diga o que 
ficão sendo os ministros. 

Vou t•Jcar em um topico, no qual não destljáru 
antrar; mas o nol..re deput,<do não perde occasiilo 
de trazer sempre a esta casa os successos de 
1'8!2, e, o que é nulis, ameaça-nos sempre Cü!ll 

a rAvelação de atrocidades que só elle sabe. Eu 
peço ao nobre deputado, em meu nome, como 
compromettido nesse movimento, e creic- que 
po:;so pedir em nome da todos aquelles que nelle 
se comprometterão, que revele todos os hora-ores 
de que tenha noticias ; é um serviço que nos 
fará. Eu, bem que sinta uma t.mdencia irresis· 
tivel para o nvb1e deputado, quando o ouço fallar 
nesta materia quasi c1ue tenho des~jo de o pro· 
vocar de uma maneira efficaz, afim de qu!l diga 
tudo quanto sabe a respeito. A hi:;turia desses 
acontecimentos, o archivo, Sr. presidente, de 
todos esses actos que tiverào lugar na revolução, 
and>l publicado por pessoas uão suspeitas, e quem 
quizf:r fazer um juizo acertado do comportamento 
desses homens, compulse es;;es documentos , e 
convencer·se-ha que ainda não houve· n,) Brazil 
uma prova tão decidida de lealdade, monarchismo, 
e de moralidade como foi o successo de 20 de 
Ag-osto de 1812 : ahi verão factos dos quaes 
talvez bem poucos exemplos apresente a historia; 
ahi acharáõ que aquellP-s que dispunhão aiada 
de forças consideraveis por que entendiào que a 
prolong,1ção da luta niio podia trazer senão a 
desolação da sua provi nc:ia, abandonárão, não 
s;;guirão essas forças, e que quando lhes foi 
frauco o caminho, tlpresentárão-se ao general 
tri umphante, e disserão :-aqui e.stamos; quere
mos responder perante os tribuuaes dos actos 
qu11 praticámos. 

Deveremos agradecer &o nobre deputado o pro· 
vocar-nos a entrar n~sta discussão , porque em 
verdade, Sr. presidente, para todos aquelles que 
a encararem, que a medirem pelas idéas nobres 
e magníficas que representa, serão foa·çados a 
dizer que esta revolução conduzia-se com hon· 
ra lez e moralidade de que hoje ha poucos 
exemplos. 

Sempre se procura in><inuar que ha alguma 
cousa contra a monarchia, e até na prCtp••sta 'C 
enxergou uma cousa contra a monarchia. Se
nhorell, é umt1 censura l!IUito grave aquella, e 
quem a fez tem a rigor<'Sa obrigação de mostrar 
quaes são os factos, onde estiio contidos os prin
ciph;s contnuh;s aí mouarchía; mas quando se 
analyse, o que é que apresentào os nobns depu· 
tados de contrario á monarchia? ~omeação de 
juizes municipaes pelos presidentes de província, 
aquillo mesmo que d~cretou a lei 3 de Dtlzembro 
de 18!1. 

Senhores, não são os presidentes de província 
de immediata nomeação do poder executivo? O 
nobru d!lputado pelo Piauby vio nisto um cercea
mento das regal1as magestaticas. Restabeleçamos, 
meus senhor.,s, o equilíbrio que deve existir 
entre as attribuições de lodos os poderes, não 
queiramos exagerar, porque desde que desap
parecer este equilíbrio a sociedade periga, ha de 
arruinar-se. A:;sim pois, não l!e dig'\ que se 
attenta contra as prerogativas magestaticas, que 
se deixa aos presidentes de província o direito de 
11omear juizes substitutos. E,ta censura é tanto 
mais grave <juanto é ella feita com ú fim delibe· 
rado de se apresentar no paiz a cettos homens 
como inr~naoK á monarchia. 

UM Sa. DEl'UTAoo :-Isto ó interpretar as in· 
tençõell. 

O Sa. MARINUO :- En juiKuei que nilo entrava 
nE.s iuteuçõe11, porque a&ll pllll&va• 111iu t1io clara~, 
os antecedentlla e cnnllllQUtHillll tliu marcado&, o 
nobre deputado por Guyau 6 LAo fr11nco , que 
ninguem póde duvidar qut~ u lli u llm ó t~•L• ; mu 
se isto é entrar Dal intençõea, recl11mu cuntra. 

Sr. presidente, eu concluo: julgo qu.o a minha 
qualid>lde de deputado governista, que satstenta, 
que deseja que p:1sso a propostEl, me inhabilita 
de prolongar a discussão . ou levai-a a outro 
terreno que não sej 1 a4uelle em que dt1va estar; 
as3im, poi,, arrependo·me do meu pr,·,posito; dou 
as conta:; por justas com o nobro> deputado. 
AssenLo·:ne, declarando que vob pela proposta, 
mas que v0tarei tambo>m por algumas emendas 
que fôrcm offerecidas e qur: ;->arecerem mdhurar 
a lui de 3 de Dezembro de lSU. Declaro que 
obrando assim nãn ;;ó obt!d~çv ás mhhas convic· 
çõe.s, pvrém satisfaço tambem á vontade mui to 
pronunciada do paiz , e se é isto que o nobre 
deputado chama-compromisso,-então eu declaro 
que tenlJG o mais ardente des•:jo de satisfazer a 
esse compromisso. 

Quando os meus amigos, aquelles que me man
dárão para e::.te lugar, apezar de QUtl sejão h 'je 
en1pregados da lei de 3 de Agosto de 18!1, reclamão 
com a waior insbtencia a modificação desta lei, 
eu julgo um dever muito rigoroso ~atisfnzer essa 
ex:igencia. Direi mesmo, Sr. presidente, que, 
tendo da:! o ao paiz uma lcii de eleições, senão tal 
qual necessitava, R•J menos qual estava em minhas 
mãos dar-lh'l\; acredit" que será o preenchimento 
de um d&ver mui to rigoro.so dar-lhe umn boa 
organisação judiciaria, ou pelo menos modificar a 
lei de 3 dA Dezembro naque!les artigos em que 
ella ~r.ais offende as garantias e os direitos sociaes. 
Nem eu es:noreç·J, Sr. pre;;idente, que a proposta 
passe; não sei que futuro antevejo, que até me 
parece que os nobres deputados que combatBm 
hão de apoiar a proposta, hão de votar por ella; 
t·lllho esta esperança, porque, assim como a lei 
de eleições que n:in tinha uma unica vírgula 
digna de approvaçào. fui honrada com os votos 
dos nobres deputados, a proposta juuiciaria talvez 
mereça igu1l aceitação: eu espero qne não seja 
falso propheta. 

o sr. Paulin.o:- Sr. presidente, eu defendi 
no senado e nesta camara todas as disposiçõtJs da 
lei de 3 de Dezen1brCJ 11e lSU. Cumo ministro 
coube-me pôl-a em execução. Não posso, portanto, 
deixar de tomar parte na discussão de uma 
proposta que tom por fim alterar o systema 
daquella lei. E este dever é para mim tant•l mais 
sagrado, porque estão fóra <iesta ca,;a muitos dos 
meu' amigns políticos que me aj udárão uaquella 
longa e ditlicil tatefa. Grando é pois a respon· 
sabilidade que tem de recabir sobrcl uquelles que 
sustenlárão aqudla lei, S<l a~ accusações que contra 
ella se fizerãn fõrem f11ndadas e verdadeiras. 
Grande serà tamb~m a responsabilidade do:! que 
fornwlárão accusaçõ~.s tã11 graves e tão violentas, 
se as suas palavras, s~ o setl procedimento de hoje 
niio C:lstiverem em harmonia com as suas palavras, 
com seu procediUiouto daqu"lle tempo. 

O Sa. ME:<;DES DA CuNHA:- Muito apoiado. 
O SR. PAULINo:- A miss:1o da oppc;sição no 

systema répr~sentativo não con,;istc em destruir, 
em de!lacreditar perante o paiz os meios de 
govern:4r e aquellas leis e instituições que ella 
conserva e de que se serve quando sobe ao poder. 

Disse qua mui gruves e mui violentas tinhão 
sido as accusações feitas á lei c.i.e 3 de Dezembro. 
E é verdade. Ouvi-a reproduzir tantas, tanbs 
vezes, que não será necessario grande esforço 
para recapitular aqui seus principaes pontos, afim 
de averiguar se essas accusações, se esses cla
mores farão consultados e atteudidos nesta pro· 
posta. 

Dizia-se que a alteração feita pela lei de 3 de 
Dezeuabro no capitulo do codigo Jo processo que 
trata da" buscas destruia a inviolabilidade da 
casa do cidadão, garantida pela constituição do 
impsrio, 

Dizla-11e que a di&J?OBição dessa lei relativa aos 
pauaaportes era inqwsitorial, vexatorif e tyran· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01 /20 15 15:35 - Página 11 de 18 

!30 SESSÃO EM 5 D.E AGOSTO DE l84.6 
nicn, que ia acabar o direito conferido a todo 
o cidadão pr.lo ~ 6• do art. 179 da cousti 
tuição. 

Allrgava-se que essa lei ia aggravar a n_ossa p~
sição financ.-ira com uma despeza de mats de md 
contos de ré i~, e a pautava -se c" mo conseqnencta 
della a palliJa banca-rota com todas as su"s 
mis~rias E entrHanto, examinando-se o orça
mento da justiça ultimamente apresentado ã casa, 
mouta a despeza que · · xig·~ R tuesma. lei a 23l:) 
conttlS, St1mllla menor à quart;.~ parte daquella etn 
que tão e:tegsradamente a orça vão. 

D izia-se que o artigo dessa lei, que se couten· 
tava C<'DI duas terças partes de votos para a 
imposição .ia pena de morte, fôra escripto com 
sano-ue, e era digno de figurar entre as leis de 
Dra~o, o mais cruel dvs legisladores. 

Que a abolição do primeiro conselho de jurados 
era coutraria á constituição, que afiançava esta 
instituição, a qual ficava reduzida a un1 mero 
simulacro. 

Dizia-se que es.;;a lei ceutralisava toda a acção 
judictaria no juiz de direit1, juiz de 2• instancia 
n·a m!lxima parte dos casos, e muito principal· 
mente porque, incumbindo-lhe a formação da 
culpa nos crimes de respons>ibilidade, incumbia· 
lhe:~ tambem o julgamento final, arrancado assim 
inconstitucionalmente ao tribunal dos jurados. 

Dizia se mais que a attribuição d •1ua ao chcftl 
de policia, de f.:Jrmar culpo!. e de julgar certos 
crimes em toda a proviucia era uma verdadeira 
alçada, instituição autiga e odiosa, e incompatival 
com 11s forma:; de um gov~rno livre. 

Que a appellação ex offi.cio que pôde interpôr 
o juiz de dirt:ito, quando entende que a decisão 
do jury é contraria a evider.cia resultante dos 
deLates, nullificava o jury, tornava aquelle juiz 
superior a esse triblllial, e sómente servia para 
conservar o iunocente na prisão até á decisão do 
recurso. 

Que a lei creava magi~trados, isto é, os juizes 
municipaes, quP. não-tinhào independencia alguma, 
contra o principio da constituição, que ::,ómente 
admitle juizes perpetuas , dando·lhes todavia 
attribuições de grunde importancia. 

Dizia-se finalmente ~ue essa lei accumulava 
nas mãos da mesma uutoridade a policia j11di· 
ctaria e a aduunistrl\ti\"a, e a faculdade de 
jul!:tar. 

E ao mesmo ttlmpo que se proclamava quo 
ella deixava a innocencia no mais completo des· 
abrigo, era accusada de multiplicar as instancias 
e os recursos. 

Tae>~ erào, em resumo, as principaes accusa
ções que se fa:diio á lei de 3 de Dez~ rubro, e que 
repercutião em todo o paiz. E~sas accusações doião 
muito. Doião muito, porque inculcavão naquelles 
que defendi~o a ld um animo cruento e hostil 
ás liberdades publicas. 

Perguntarei: a proposta que discutimos atlendeu 
a ~sses clamores, julgou-os fund!tdos, acotbeu-os? 
A nenhum. Conservou todas as disposições da 
lei a que se referem as accusações que acabo de 
enumerar. 

Assim, !<cnhcres, essa proposta uão salva os 
compromettimeotos que a illustre materia con· 
tro~hio tão solemnemente perante o paiz. 

Creio mesmo, Sr. presidente, que os homens 
que tanto combatêrão, em outro tempo, a lei de 
3 <!e De~embro, e com os mesmos argumento>~, 
estao hoJe em completa d6sharmouia sobre esse 
assumpto. A ~aioría desta casa apoia a proposta. 
Entretanto v1 hontem no Jornal do Commercio 
un1a especie de pr<>testo, ou pelo menos um 
~ompleto repudio, feito á mesma proposta por um 
lllust~e senador que partilha os principias da nobre 
ma10na. 

No que tenho dito, Sr. president€, não me 
r~firo ao nobre ministro da justiça, qu~ está 
presente. Creio que elle sempre teve a respeito 

da lei de 3 de Dezembro opuuoes muito mode
radas. O nobre ministro enten•üa, sel!undo me 
informão, que essa lei tinha introduzido meliJO
ram C; ntos na administração da justiça ; que tinha 
defeitos, mas que não erão taes q11e ju~tifica•sem. 
tanto,; clamCtrtls. (Apoiados.) 

Uma das queixas mais vezes repetidas que se 
jazião contra aqulllla lei consistia em que ella 
accumulava nas mãos de autoridades policia~s a 
po·li~ia a.dmini-,trativa, a judiciarill e a attribuição 
de JUlgar. Mas qnando, senhores, forão essas 
diversas especies discriminadas entre nó:;? Não 
fui certamente na legislação anterior ao codigo 
do processo. Não é certam~.nte na legislaçii•l das 
mouarchias absolutas, onde se dá a Mnfusão 
dos poderes, que encontrareis es5as dilferenças 
e divisões, as qunes são uma garanua. Pt~ln 
codi_go do processo essa confusão existia, porque 
os Juizes de paz, que erão juizes de policil.!, 
ti;;b.ào attribuições de policia administrativa, de pu· 
licia judiciaria, e julga vão afinal em certos crim es. 
Apenas foi proposta a lei de 3 de Dezembro, 
essa accumulaçào, em que até então não se tinha 
feito reparo, passoa a ser uma cousa horrível, 
um defçito imperdoavel da lei. E entrt:tanto a 
simples discriminação, a simples nomenclaturll 
dessas especies era desconhecida nas nossas leis. O 
regulamento de 31 de Janeiro de 1842 é o primeiro 
documento official nosso que adaptou aquella 
divisão, uão porque deixasse de recon!J.ecer que 
as attribuicõ~s de policia administrativa, de 
policia judiciaria e a de julgar, estavào accumu· 
ladas pela lt~i de 3 de Dezembro nas mãos da 
mesma autorida•itl, mas porqne julgou conveniente 
separar a natureza das diver;;as atttibuiçõe:<, 
classificai-as, naturali>ar entre nós essas distincções 
11tilissimas, e concorrer para que ellas fo,;sem 
adaptadas e desenvolvi<:las nas leis futuras. 

E por ventura a proposta nãu accumula tambem 
nas mãos das autoridades policiaes attribuiçõcs 
de policia administrativa, de policia judiciaria, 
e a faculdade de julgar? Por certo que sim. 
A proposta conserva os delegados a subdele· 
gados. 

(Ha um c.parte que não ouvimos.) 
O Sa. PAULINO:- Digo que a proposta conserva 

os subdelegados e delega los, porque ella revoga 
sómente a lt:i de 3 ds D~zembro na parte que 
concede áquel!as autoridades a attribuiçào de 
for_mar culpa e de julgar certos crimes. L'lgo. 
ficao subsistindo todas as outras attribnições. 
Co.>nservão a de obrigar a P.ssignar termo de bem 
vivér, de segurança, que pertence á polícia adtni· 
ni:;trativa ou prtlventiva. Couscrvão a de fazer 
corpo de dll licto e de prendar os culpados. a 
qual, pela sua natureza, pertence a policia 
juuiciarta. Pela mesma proposta tambem os juizes 
de paz accumulão funcçÕb:l de policia adminis· 
trativa e judiciaria. Qu,mto aos juizes munici· 
paes, não só mente accumulão es:;as, <:o mo tambem 
a faculdade de julgar ''s crimes mencionados no 
art. 12 ~ 7• do co digo do processo. 

Note-se porem que eu não censuro por isso a 
proposta. Julgo essa accumulação ate certo ponto 
inevita.vel. Se recorrermos á legislaçao de nações 
mais civilisadas, eutre as quaes a justiça é 
muit<> bem administrlida , veremos que nella 
tambem se dt\ essa accumula•;ào. Po~la lejli:~laçiio 
ingleza os juizes de paz t~m attribuições de 
paliei a administrativa ou preventiva, de polícia 
judiciaria, e tambem julgão aq11elles crio1es qua 
têm pena de prisão on c&sa de correeção. E 
supposto se reunão em sessões para julgar, o 
caso é que julgão. Pela legislação franceza os 
juizes de paz e os maires têm atlribuições de 
policia judiciaria, e julgão as c.ontraveoções de 
policia. 

Mas serão os subdelegados e delegados agentes 
de policia, porque são nomeados pelo govemo ! 
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Não; porque não é o modo de nomeação, mas sim 
a natureza das attribuições que ex•Jrce, que 
constitue o agent~ de policia. O juiz muuicip •l 
exerce todas as attrihuições de policia. Logo, 
é agente on juiz de policia. O juiz de paz está 
no m~smo caso. Portanto, a accumulação arguida 
:\ lei de 3 de Drzembro de 1841 tambem existe na 
proposta. 

Dir-se-ha porém: -os subdelegados e delegados 
são nomeados pelo governo, e demittidos ao seu 
~:~rbitrio.-Logo, o m~:~l n:io esta na accumulação, 
está na nomeação. Formulai portanto a vossa 
accusaç;l:o de outra maneira. A questão está na 
nomeação. Todo o mal vem de ser a nomeação 
do governo. 

Reduzid<l assim a questão ao seu verdadeiro 
ponto, não me alargarei muito sobre ella. Obser
varei porém que os subdelegados são tirados 
d'entre os mesmos individaos d'entre os quaes 
são tirados os juizes de paz. Quando o paiz não 
está no seu estado normal, quando a~ paixões, 
o espírito de vingança domina nas locnlidades, 
a eleição depara muitas vezes nomeações peiores 
do que podem ser as do governo. Ha porém 
uma differença: se pelas eleições os juizes do 
quatriennio são mãos, é prec1so soffrêl-os P•Jr 
essA tempo ; se um1 administração caprichcsa e 
violenta nomêa homens apaixonados, outra que 
lhe succeda mais j11sto. com facilidade dá remedio 
ao mal. {Apoiados.) 

E qual é, senh~res, a alteração que a propnsta 
do nobre ministro faz na instituiçii<l dos dele
gados e subdeleg>ldos? Tira-lhes a faculd\lde de 
pronu11ciar e de julga•· n:>s crimes de que trata 
o nrt. 12 S) ?o do codigo do processo, isto é, tira
lhes justamente aquellas attribuições de Gue não 
podem abusar; porquanto a pronuncia do~ de
legados e subdelegados não pôde produzir etfeito 
s1nn a confirmação ou sustentação do juiz mu
nicipal. Assim, pela lei de 3 de Dezembro 
ninguem pôde ser levado á prisão sômente pela 
pronuncia do delegado ou subddeg:tdo, mas sim 
em virtude da sustentação do juiz municipal. 
Pela proposta, tambom ninguem póde ser preso 
sPnão em virtude da pronuncia do juiz municipal. 
Pela proposta estamos no mesmo ca,;o, no mesmo 
terreno. Isto pelo que pertence aos crimes afi!lnça
veis. Pelo que toca aos crimes inafiançaveis e 
aos casos de flagrante, pela lei de~ de Dezembro 
podião O-i subdelegados e delegados prender antes 
da prontmcia. Mas tambem o podem fazer pela 
proposta, porque fi•:a·lhes salva a attribuiçào de 
fazer corpo de delicto e de prender os culpados. 

O mesmo acontece pelo que r,:speita no julga
mento dos crimes de que trata •l art. 12 S) 7• do 
cotllgo do proces~o. Os subdelegados e delegados 
os proferião pela lei d~ 3 de Dezembro. Se a 
parte não appellava da sentença, é porque a 
achava jttsta, e a lei não tem de acudir a quem 
não lhe pede auxilio. Se a parte appellava, a 
appellação tiuha tffeito suspensivo. A appellação 
é para o ju.:z de direito. Assim ninguem podia 
sofft·er uma pena, em virtude de uma sentença 
do subdelegado •lU delegado, senão quando con
firmada pelo juiz de direito. Era a sentença 
confirmatoria do juiz de direito que se executava. 
0 mesmo acont•!ce pela proposta. 

Senhores, a maior parte das difficuldades com 
quo lutamos nestas questõ-.s nasce de um defeito 
considerava! quo tem a no~sa legi~laçiio. Eu Jieço 
à camara que me permitta entra.r a este res:peito 
em al~tum .Jesenvolvim~nto. 

Creio qUI! 11. maior difficuldndo de re~ular a 
altribuição. de julg"r destas autoridades policiaes 
nasce da classificação do uosso codigo penal e do 
art. 12 S) 7• do codigo do processo. Este artigo, 
que regulll a alçada e jurisdicção das autoridades 
policiaes, não está em harmonia cem aquellas 
classificações. . 

Qu·•ndo foi feito e publicado o codigo. penal, 

regi~ a antiga legislaçiio de processo. As classi
ficações daquelle C'ldigo não podião portanto Stlr 
feitas em harmonia com sssa legisl<1ção, que não 
podia ser couserl."ada, estabelecido no paiz o 
regirnen constitucional. 

Quando se t~z o codigo do processo estava 
aquella clo1~sificação feita, e era tal, que não 
podia servir para determiihr a alçada e ju
risdicção das a•1toridades policiaes. N ãa foi esta 
portanto regulada" pela qualidade Llos delictos, 
mas por cert•) grào de p•1na, emboril o delic~o a que 
ella correspondia não fos,;e policial. Nesta con
formidade foi f~ita a di,;posição do art. 12 S) 7• 
do codig0 do processo, artigo defeituoso, q11e para 
maior verg.mhn faz menção de penas que não 
existem no codig•> penal, que tem servido de 
limite entre a autoridade de julgar do tribunal 
do jury e das autoridades policiaes. 

O exemplo da legislação franc~za tornará mais 
clat·o e mais saliente o que quero dizer. Essa 
legislaç;to parece ao menos nest\ parte m••ito 
simples, muito methodica e muito perfeita. Não 
me refiro ã l.:gislação ingleza, mais irregular, 
sômente propria e especial do paiz que rege. 

O codigo de instrucção criminal da França, pll· 
blicado em 1808, estabeleceu tres especies de tri
bunaes: tribrmaes de simples policia, tribunaes 
correccionaes e o de jurados ; tribunaes de simples 
policia para conhecer das contravenções de policia; 
correccionaes para conhecer dos delictos punidos 
com penas correccionaes ; jurado-; para conhecer 
dos crimes a que correspondem penas affl.ielivas 
ou infamantes. 

Em 1810 foi pu blicndo o co digo penal, e em 
inteira harmonia com aquell'outra, fez a clas
sificação geral seguinte: a iufracçào que as leis 
pun.,rn com penas de policia é uma contravenção; 
a que é punido. com penas correccionaes é um 
delicto; a que é punida com penas affl.ictivas ou 
infamantes é um crime. E na parte quarta desso 
codigo tratou-se exclusivamente das cvntravenções 
e ptnas de policia que nào podem exceder a 
cinco dias de prisão. Essa classificação regula 
o. competencia daquelles tribunae~ e está em com
pltta harmonia com o cod•go de instrucção. 

Applicai porém o art. 12 SI 7• do nosso codigo 
do processo ao codigo penal e ás suas classifi· 
cações, e vereis que os antigos juizes de paz, 
e hoje os delegado;~ e subdelegados, todos auto
ridsdes policiaes, podem impõr até seis mezes de 
prisão, e que aquelle artigo vai comprehender 
crimes publicas, crimes particulares e crimes 
policiae~, classificação esta gero.l do codigo. 
Vereis que ha crimes policiaes cuja pena está 
comprehenJida naquelle 11.rtigo, que são julgados 
pelas autoridades policiaes , e outros crimes 
policiaes que, por não cab~rem no mesmo aitigo, 
são julgados pelo tribunal dos jurados. Assim 
os jurados julgão crimes policiaes e as autoriàadei 
pvliciaes julgão crimes publicos e particulares. 
Julgão, por exemplo, o crime publico do art. 100 
do codigo penal- Impedir que se vot~ nas 
eleições, etc.- crime este de natureza política, e 
cujo julgamento devia pertencer a outro tribunal 
que não fosse de policia. Julgil:o, por exemplo, 
o crime particular do !lrt. 180 do t:~esmo codigo 
-Impedir que alguem faça o que a lei permitte; 
e isto de mistura com llS violações Je posturas, 
e com crimes de natureza méramente policial. 

Emquanto o julgamento pelas autoridades não 
fõr reduzido a crimes de natureza méramente 
P•Jlicial, emquanto prevalecer a disposição do 
art. 12 ~ 7• do codigo do processo, haveis de 
encontrar gravissimas difficuldades na organisação 
dos tribunaas de policia. 

Rererir·ma-hei aqui a uma parte do discurso 
do nobre deputaJo pela província de Minas Geraes 
que me precedeu, e que não pretendo acompanhar 
em outros pontos. Disse elle que os proprios 
autores da lei de 3 de Dezembro reconhecião que 
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ella dovia sr·ffrPr m•'d!firações. Por cPrtn qull 
sim, porque uno a suppunha,) perf~ita St>, por 
exemplo, ,1 codigo penal sotfres~e ~lg~Jma!< alte
raçõ~s no "entido que acabo ~e wJ1car, .se .as 
suas cla5sificac;ões fos;:em modlfi~ndas, sena Jll· 
dispcnsavel alterar a IE>i de J d(< Deumbro para 
pô l-a em harm onia, e Pnt:'io s~< pod.,ria intro·luz1r 
11ella considera"\'eis melboram•·nto>~. Mas, na época 
em qu<l ella foi feita, niio era pos1üvel o>mpre
}Jender aquE\lle trabalho. Não era poss1v!'l f11zer 
tUdO de um SÓ jacto. 0~ quo SU.St<)nt{lrall a lei 
de 3 de Dez!lmbro entend1i'io que elln ainda dAvia 
receber do tempo e da rxperi,~ncia consid.ernveis 
melhoramentos , que devm ser aperfeiçoada. 
aperfeiçoadas outras partes <.la nossa l~gish•ção 
que com ella jogão e prenrlem PStreit,.mente. Mas 
por certo qne 11HO se refc:rião a modificações 
semelhantes às da proposta que altera o sy5tema 
daquella lei sem , melhoral·o. . . , _ 

Senhores, consi•Jerou-se contrsr1o á constJtutçao 
a instituiçãü dos juizP.s municipaes pela mane1ra 
por que os estabele~eu n l~i d~ _3 de Dez.embro, 
e para isso deu-se á constitUiçno uma lnlelh
~encia com a qut~.l não me P•ISSO conformar: 
Hoje aquelles que pa~a combater _aqu r-~la l~l 
adoptavào e sustentHvflo aquP.IJa Jntell!genclfl 
vêm·se enret.!ados, emmaranhados nas suas cou
sequeneias. A constituição diz (U): v O poder 
jncticiario é independente e será Cclmposto d~ 
juizes e jurado~, os quaes lerão lugar assim no 
civel como no crimo, nos casos e pelo modo 
qua os codigos det·,rminarem. 11 N'ls f.'asos q~e 
os coJigos determmarem, d1z o arllgo. Mas nao 
se quiz dar sigmficaçiio 11 essas p:.lavras, como 
se ellas não estivessem ahi tiio claramente 
escriptas. Entendeu·se, estab~leceu-se a rP.grn 
sem excepçào, que todo o julgamento que não 
fosse prof~rido por juiz perpetuo era contra a con
Hítuiçào. Entretanto ella admitte que possa haver 
casos em que julgamentos pr,ssão ser proferido~ por 
outros que niio os juize~ perpP.tuos e os jurados. Taes 
são aquell~s delictos que pela sua naturez:l, pouC;l 
entid·1df! pelo. sua influencia, na sociedade, pel.a 
qualidade e posição social das pes~oas qu~ ord1· 
nariamentil os commctt~m, e por outras clrcurn
stancias, não requerem garantias tlto importantes, 
e podem sem perigo ser deixados ao conheci
m~nt.J dos tribunacs de policia. Admittidn esta 
intelligencta , que suppõe qne as palavras. do 
artigo constituci c.nal, uos ca><os QUe os cod1gos 
determinarem , querem dizer alguma cousa , a 
quest:lo não e mais de cnnstitucionaJi,Jade, mas 
de convenienda. Aqu~:lles que professarem opi
ntões mt~.is liberaes hão de alargar o mai~ possível 
a escala dos crimes dê que conhv.cem )uizes e 
jurados, devem E:streit .. r quanto puderem a da
quelles qu~ fõrem reservadus a outros tribunaes a 
que não presidem juizes perpetuos como são GS 
tribunaes de polici:1. 

A proposla do nobre mini~tro d:1 justi<;tl parece 
porém basear-se na inttlligencia que :tcabo de 
combater, e qull suppõe que t0do o julgamento 
que nfi.o e prAerido a1nda JllP.smo em 1• instancía, 
por juiz perpetuo é inconstiluzional E para 
evitar as <llfficu1Jad€S e a~ contradicções em que 
essa intellig•·ncin o collocaria, vio-se obrigado, 
qu~uto ao civel , a separar a tJreparaçã.o dos 
processos, da ~cntença, dundo aquella ao juiz 
municipal, esta a.l ju:z perpetuo. 

l\1as, contrudictoriameute, a proposta conserva 
ao!'! juizes municipaes, qua não sflo verpetuos, a 
attribuiçlio dt! ju1gnr <'il erimr,s de que trata o 
art. 12 $ jo do C<•<ligo do processo, porqu~; mio é 
possível que sejào julgados por juizes 6 por 
jut·ados. Conserva aos juizes munic1paes a aUri
buição de substituir ao juiz dE- direito nas c<Jmarcas, 
e quando elles exercem e~sa sub,tituiçào, julgão 
afinal, têm tvdas as attribuições dos juizes per
petuos sem o serem. Por este modo todas as 
comarcas em que os juizes municipaes substi-

tuirem os jnizes dP. direito ficiio privadas das 
garantias da constitniçiio pP.lo que pertence ao 
poder . judiciario. Taes são as contradicções etn 
qu e Stl enreda a propostQ, nascida da intelligencia 
qu" ella dú. a<) art. 151 dn constituição. 

E em virtu<te dessa into>lligencia tirou ella aos 
juizP.s mnniclpaes a attribuiçii.o dP. julgar afinal 
no' pr••cess•)s civeis, e passoU-'1 para os juizes 
de d1reito, porque E-ntendeu que aquelles, por ni\o 
serem pPrp.,tuos, não offerecião p;arantias. Co~t
servou · lhes tod >lVh as e-x~cuçõe!'l. 

Note porêm n c~>mara que as causa~ que bs 
juizes tnunícipnes julgãn :1final têm na maxima 
parte appelltlçiio suspensiva para a relação do 
districto. Se a parte contra a qu~<l a sentença foi 
pr,ferida não appella , ó porque entende que é 
jnsta, e o>ntão a lei, como ha pouco disse, nii.o 
deve auxilio e soccon·o a quem não o pede. Se 
appel111, a sentença do j1\iz municipal não se 
ex~cuta senfio quaudo contirmada pela relação do 
districtf), tribunal composto de magistradol! per
petuo:>, que offerece todas as garantias. Niio é a 
sentença do jui:r; municipal que se ex~cuta então, 
é a dtl relação. 

A pruposta desconfia dos juizes municipai!s, 
porque não são perpet.uos; não confia delles 
sentenças que não podem ser executadas s.mão 
depois da ccnfirmação do tribunal superior, e 
entrct:,nto deixa ·llJes a t:xecução das sentenç~s 
nas quaes tanto mal se póde fa~er !>E:m remedio 
ffficaz e opportuno. A camara niio descon!lece 
a severidade , a asp6reza das nossas leis que 
reguliio as execuções. Nellas pólle praticar as 
maiores violencias e abu~os um mão juiz, e é 
sempre tardio o remedio. Em uma execução p6de 
um juiz reduzir uma família á miseria, póde, por 
exemplo, desmantel:\r um granJe estabelecimento 
d" lavoura , fazer indevidnmentP. arrematar os 
escravos, as terr11s, os gados, etc. Ha remedios, 
mas são tardios. Qu nndo chega, muitas vezes 
e:<tão os escrnvus dt;:seminados pdas mãos de 
va1·ios senhores, as terras retalhadliS, divididM e 
vendidas a outros. E quando se torna a obter 
tudo isso é com gr~nde prejuízo. 

Toda via os juizes municipaes o1fdrecem garan
tias pnra essas execuções, não as otferecem para 
pr.~. fel"ir sentenças que não podem ser executadas 
sem a confirmação do tribunal superior. 

Para evitar as difliculdad~s que crea essa 
intelligencia da coustituiç.ão que R proposta adopta, 
procurou ella s~puro.r tambem no jui:r;o dos or
phiios o qutJ chama preparação do proo:es~o da 
sr;otença final. 

Mas, :<enhores, na longa serie dos actos que 
p~rtencem á jurisdicção dos j!!iz.:s dos orphii.o:> é 
summamente difficil, s.;nào impossível , instituir 
uma sepan;ção exacta entre o que é preparatorio 
e dr,finitivo. O juizo dos orphão~ é hoje um juizo 
inteiramente adwinistrativo. 

O SR. MINISTRo D~ JusTIÇA. dá um aparte que 
não ouvimos. 

O SR. PAOLtNo : - O nobre miní~tro lembra o 
decrettJ dA 2! t.!o Março ce 18~3 ; mas esse 
decreto não estabeleceu essa separação qu~ suppõe 
" proposta, como eu mostrard depois. Cou10 se 
ha de descriminar em nutos de inventario ou de 
contas de tutnrt:l!l o que é pr.,paratürio e o que 
e definitiv->? O juiz dus orphàos faz o invPntario 
dos bens, munda ·os avaliar, faz a partilha e 
divinP- os quinhõ~s. Isto é preparação. O qu~ é 
a sentença . !inal neste caso 7 Uma simpleR for
n;u\a que se reduz a poucas palavras : - Julgo 
por ,;eut<?nça n partilha para que 8.s cumprn, etc, 
-Incumbe ao juiz de direito sómenl-3 proferir 
essa sentença? Nesse caso, a separação não traz 
nenhuma vantagem. Incumbe-lhe deliberar a 
partilha, ingerir-se nella 'l Nesse caso prepara. 
Os mesmos embaraços e difficuldades se encon
trão nos· autos de contas, e em outros actos que 
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são da compotencia do juiz dos orphãos. Essa 
separação traz tanta.• complicações r.es>e juizo, 
que é merau,ente administrativo, que a dispo· 
sição provisoria que a Pstabeleceu no juizo 
municipal não se atr~vP.u a iutroduzil a no juizo 
dos orphãos. Os que elaborarão a legislação de 
que ainda nos servimos no civel e orphãos certa
mente nunca pensarão que a jurisdicção de pri
meira instancia seria assim dividida, e por isso 
essa legislaçiio não está preparada para · essa 
separaçao, não se presta a ella facil e commo· 
damente. Dessa separação assim estabelecida t~m 
de nascer um sem numero de questões de compe
tencia e de nullidades. Ora, um despacho que o 
juiz municipal ou de orphãos der como perten
cente á preparação do processo ba de ser annul
lado como tendo natureza definitiva. Ora, outro 
dado pelo juiz de direito como dE<finitivo ha de 
ser reputado interlocutorio. Dahi questões de 
com petencia, coufiictos e nullidades. E as incom
p•. tencias e n11llidades têm arruinaào fortuuas. A 
uossa legislaçào no civel e orvhãos jà é compli· 
cada, dà lug<tr a muitas questõ~s e duvidas. 
Para que &ccrescentar-lhe novas complicações 
dividiMo uma instancia entre dous juizes sem 
utilidade? 

Dando a!lsim a prc.post.\ aos juizes de direito 
mais attribui~:.ões, é indispensavel estreitar as 
cou;arcas, e por isso peJe o nobre ministro auto· 
risação na sua proposta par-a alterar essas divisões 
judiciarias .•. Esta alteração é portanto uma base 
essencial da proposta. 

Ora. eu susteuto que nessa parte a proposta 
é evidentemente contraria á letra Jo acto addi· 
cional que da ás assembléas provinciaes exclusiva· 
mente a attribuição de legislar sobre a divisão 
judidaria das províncias. 

Sr. presidente, eu fiz parte da commissão que 
apreeentuu a interpretação do acto add icional. 
Quando a meditâmos, tom:ímos em cousideracão 
as difficuldades qu~ o exercício daqu ella attri· 
buição pelas assembléas provinciaes traria ao 
pcder geral na organisaçào dos codígos e da 
JUrisdicção dos juizes. Pvrquanto essa organisação 
depende muitr' da maior ou menor extensão 
das divisões juJiciarias, com as quaes eleve estar 
em completa harmonia. A proposta reconhece 
isso. Pcrém o artitzO do acto adJicional que con· 
fere aquella at.Lribuição ás. as><embléas provinciue!l 
é tüo claro, t:io ter;ninnnttJ, que não admitte 
interpret.•ção algu:na nem outro sentido que não 
seja aquelle que as suas palavras dcnunciã•J com 
tanta clarr:za. Era preciso appellar pnra uma 
rdorma. E cumpre notar que aquella nttribuiç<iO 
6 o,xclutií'l'a tl~s assembléas provinciaes, porque, 
dand•l o acto ••ddicional attribuiçÕPS cumulativas 
ao poder gGral e ás ditas nssembléas sómente 
em àous CIH'OS, c>ssa excepção firma a regra Pm 
contrario em tudos t s outro!' casos. Essa base 
essencial da proposta é portanto manifestamente 
contrarit~ a uma disposição clara e terminante do 
acto addicion ai. 

E tem além disso extraordinario alcance. Sendo 
o governo antori::;ado para estreitar as comarcas 
ex1st~ntes, e para crear novas, necessariamente 
essa alteração ao de dar lugar a consideraveis 
mudançãs na magistratura de primeira iastancia. 
Teremcs infinidaJtl de remoçÕAS s.;m a od;osi<!ade 
da" remoções, porque essas remoções em masl!a 
serão justificadas com a alteração das divisões 
judiciarias. Por outro lado, pa~sando a pro· 
post.a fica o governo autor\sado para alterar 
a nomeação de todos os juizes municipaes. 
Pelas disposiçõPs da mesma proposta, relati'l'a às 
relações, pôde o governo muàar para as que se 
creào os membros das €xistentes. A proposta 
importa a deslocação de todo o pessoal da ma· 
gistratura, tanto ua primeira como na segunda 
instancia. E' a sorte de toda a magistratura do 
"{lRiz que vamos entregar nfls 1J'Iãos do governo. 

TOillO ll 

Reconheço no nubre ministr,l um caracter sisudo 
e honrado, e amor á justiçs. São qualidades que 
lhe conheci em outro tempo em gráo eminente, 
e creio que ainda as conserva hoje. Mas o nobre 
ministro é hon1em político, e e::~ta medida é de 
confiança, ãe pura confiança, de illimitada con · 
fi~nça. Não lh'a deva dar, não lh'a dou. 

A proposta crêa em cada município um juiz 
municipal e cinco supplentes; que serviráõ •pelo 
tempo de 4 annus. Acbo-lhe nessa parte muito 
pvuco desenvolvimento. R•lVoga ella por ventura 
todas as disposições da lei de 3 de Dezembro, 
relativas aos juizes municipnes? Revoga a que · 
dá preferencia aos bacbards formados, a que 
lhes dá ord~nados? 

Da letra da proposta não se colhe isto; mas 
D arece ser esta a sua intenção. A lei do 3 de 
Dezembro dá a prcferencia aos bachareis formados, 
mas não obriga o governo a nomeat-os para todos 
os lugares, e ainda mesmo que não sejão idoneos, 
e uão tenbão a capacidale 6 probidade necessa· 
rias para bem administrar justiça. Se o termo ·é 
populoso, SG o expediente das varas do civel e 
orpbàos é sufticiente para occupar um individuo ; 
se os emolumentos juntos a.1 ordenado são suf· 
ficieutes para proporcionar uma sub~istencia d·e· 
cente ; se o governo encontra para esse lugar 
um bacharel idoneo, nomêa-o. Se não se dão 
essas circumstancias, se não convém reunir vs 
termos, deixa-os com os substitutos de que trata 
a mesma lei, e que são os juizes municipaes da 
proposta. Que inconveniente ha nessa legisl~ação 1 
Deixa so governo um arbítrio de que elle póde 
fazer utn uso proveitoso . 

ToJavia par~ce que a intenção da proposta é 
revogar on inutilis••r essa faculdade que a lei de 
3 de Dezembro deixa ao govdrno. Não pretendo 
invorter as intenções do Sr. ministro, mas creio 
que a intençàl) de S. Ex. na proposta é excluir, 
ou pele menos arredar dos lugares de juizes 
municipae.- e de orpb:ios ()S bachareis formados. 
·, não ser este o seu fim. as disposições da lei 
-..e 3 de D~zombro siio mu!to completas e admiltcm 
os supplentes que a proposta converte em juizes 
dfectlvos, em toda a parte. Mas porque não é 
ell11. mais explícita e mais clara, e nãe tem o 
necessario desenvolviolent,, 1 c~rtamentt> porque 
ora muito dilllcil dizer ·-niio serão empregados 
nos lugares de juizes municipa~s e do orpháos os 
bacharcis formadvs, ainda 4u<1 os haja iJoneos 
porque estudáriio as leis. A revvgação clar:1 e 
txprcs~n da lei de 3 de Dezembro 6quivaleria a 
isso. E por is.,;o a propnsta niio os exclue clara
mf.nte, exclue· os indirectament~, arreda-os. 

E note-se que por essa maneira Vlli·se acabar 
inteiramente com a responsabilidaJe desses juizes, 
garantida pela constituição do imperiu , que allança 
a responsabilidade d •JS empregados· publicos. Sei 
que ella é hoje lllusoria (apoõados) ; toas tenhamos 
ao menos a consolação de não a vêr proscripta 
nas leis. O que é a responsabilidade de juizes 
leigos? NaSl questões complicada>~ de direito civil, 
ou ainda mesmo nas simples, porque não es
tudàrào as lci 10 , recorrem a um assessor. Quem é 
o re~ponsavel? O asse:>sor 1 Não é empregado 
publico. Na maxima parte dos crimes de res
ponsabilidade impõe o codigo penal as penas de 
suspensão ou perda dv emprego. O que ha de 
perder o assessor ? O exercicio accideutal de 
assessor em um ou outr.> processo ? Será res
ponsavel o juiz 1 Como; se não foi elle quem deu 
a sentença ? Será punido por não saber lei~ quo 
uão estudou ? 

Sr. presidente, quan1.o se discutia a lei de 3 de 
Dezembro de 1841, entendia eu e entendião outros 
muitos, qtie, quando e !la não . contivesse oUtro 
beneficio senão o restabelecimento das correlçõês~ 
traria um grande melhoramento na administra(tãQ 
da justiça. A proposta extingue as correições·, 
porquanto, eupposto não diga claramente, es'l\ 

00 
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exlincção é uma necessaria consequeneia. Jui:r. 
de corr~í~iio é juiz snperiM. Os juizes dP. di· 
reilo, corr.:geúort"S pela lei cte 3 de D~zembro. 
pa~ . .,ão a ser juize!: d>J primeira inst<~ncia no cível 
e orphilos, pu• feri udo sentenças definitivas nesses 
juizos. Estão pvrtanto c'xtincta;; as correições. 

tudo exclui\-os, assegnmndo ao mesmo tempo a 
s c.rte c a ind ., p en c! ~nci" ·la ma~< i slratura. Poroí 
do; parte o desenvo1lvim.mto d~stas 'lu estões. 

Tambem nâ<l me entranharei na discuss:io da 
maneira pGr que a proposta crea r•·lac;õ.:s. 
Parece-me d<Jf<>i tuosa. Ignoro as base;; que tom •>U 
o noobre ministro para fazer essa creação. Não sei se 
elle attendeu a•> n11mero da proce~:;o-s q•le 
npn:senta annualmente cada o1ma das pro>incias 
em qne essas r~bções são creadas, para que 
não acontecr cre.n·-s., uma rehç>'io para decidir 
no anno 60 a SO processos, quando cinco juizei! 
na relaç!io dest:?. córte vêm no mesmo espaço da 
tempo mais d<, 300. M><s corno esl:1 discu:;s:'io 
ha de ter lugar em artigo s~parad(), guardarei 
para eutão o que tinha a dizer. 

Mas dir-se-ha: -As correições t.,rnão-se muteis, 
por issv mesmo que esses j11izes ju\gão afinal.-
0 beneficio que poderiãl) fazer na~ c0rreiçÕ•!., 
fazem-n'o aos julgamentos . Assim <\ uaquell"-s 
inventarias, naq,u::llaR cont<\s de tutores, na· 
quelles proC•Jssos que vierem ao sen conheci· 
m•:ato. E quand<> esses i~:ventari,• s se não 
fizerem, e quando <'ssas conta~ se não tomarem, 
quando os juizes fórern cor.niveutes e protectorcs 
dos UJ>lis tutor<ls? Todas essas negligencia-;, 
t•·das essas pre\"'aricações, ficaráõ sepultadas 
na pQeira dos cartorius. O juiz de Jireitl) 
sómente tomará conhecimento do que lhe qui
zerem mnndar. Pelas correições n:i. • acontecia 
assim. O ju1z de direito ia ao lugar, exatni· 
nava os cartorios, os processos, os livros, 
inquiriR de tudo, descobria e fazia r~parar as 
negligencias e emendar tudo o que não estav11 
em regra. 

Quando se approximnva a época das cQrr~ições, 
os escrivães, os juizes inferiores tratavão de 
pôr em orden1 e a bom caminho todos os 
negocios que lh<ls corrião pela< mãos. Eu appelh 
-para alguns d ns nossos collegas presentes que 
fizerào correições: elles que dígiio as vantagtns 
que della usultào para a boa a •imiuistraç:'io 
da justiça. São ellas o unico meio de corrigir 
ou de attenuar os inconvenientes que resultão 
de ser adwini::~tra·la a justiça em muit:)S lugares 
por homens leigos. Sl'io urna institniç:io antig•, 
afiançada por uma \o11ga exp.;riencia, e tirada 
da nossa antiga l<'gislaçào, que contiuha muita 
sabedoria, e era muito protecwra da orpbandade. 
Se não dava protecçào política, ao menos a 
civil era muito mai~ ampla f! bem r<~t~ulada do 
que a que dão ns uossas lêis de hoj~. 

NãC) me estend~rei, Sr. prcsideute, sobre a 
questão dus incompatibilidades. Como a camnra 
resolveu que a discuss:io da proposta St.l fizessll 
por artigos, qnan.io chegar a daquelle que trata 
de;;~a tualsria, lerui a honra de des<:~nvolver a 
miuha opinião. E'tB nssumpto requer uma 
dtRcussão muito lar~:a (apoiados), uma discu~s:lo 
só para cll•J. (Apoiadas.) Cr'lio que é um mal, 
um Rra,.de mal, que nma cla~se, qualquer que 
ella ~eÍ ' '• prepond.;re em numero nas Cl\m!lras 
lv. gislativas. (Apoiados.) CaJa classtJ t~m se•Js 
inll,resses, seus preconcE>ito~, s"'us pr•' iuizos. 
Por mni:! 1lll1slradas que sejão as pe~s()as que 
&s compo~m, nem s~:mpre a su:1 razão pôde 
de~as~ombrar-se de prMve~tçÕe!l e do espírito de 
classe. :.Ias tambGm creio tirmemente que o paiz 
não póde ser represP.atado devid11mente, se na 
re~resenta.;ii:o nacivnal não tiverem or~ãos todas 
as classes, todo:~ os iuteresses. (Apoiados.) Creio 
que não se trata sómente do direito que tem 
o magistrado como cidadão de representar o s~u 
paiz ; trata-se tambem do direito que tem o 
paiz de aproveit :; r-se das luzes e da expe
nencin de todos os seus filhos. CL'mo rcpellir 
do recinto onde se fazem as leis aquelles que 
pelo:·s seus estu.lo~, peh sua experiencia, pela 
sua profissão, estão mais habilitados pa!'a Mnhecer 
as vantagens e defeitos dc~s leis existentes. ou 
da·~uellas que se propoem para substituil-as? 

Não sei mesmo !!e as incompatibilidades ad
mittidns na Inglaterra, se a doutrina con\ que 
são todos os ljnnos apresentadas e sustentadas 
pela (oppo!'içiio na tribuna francezn, é muito 
applicavel ás nossas circun1;tancias. Creio mesmo 
que ainda se não procurou averiguar se ha meios 
indirectos qut>, sem grllvar o the!louro. como o 
indicado ua propo;.ta, conlribuãv para reduzir o 
lllll!l(;ro dos magistrados na camara, sem com-

Esquecia-me res"pondcr a um aparte do nobre 
ministro da justiça, que teve a bondad•e de 
l.,mbrar-me o decr•·b de 2! de Março d~ 1813. 
Esse decreto não ju;:tifica a separação que faz a 
proposta de preparação do proc~>sso da sentença 
tinal. Não h a paridadt~. o~ supp\entes de 11 ue 
trata esse decreto, estabel~cLlos ú. sen1elhançtl 
dos antigos juizes ortlinaríos, não proferem todos 
o~ despachos interlocutorios, mas sómente os 
necessarios para dar an.Jamento aos processos, 
para quo não párem, ernquanto o juiz mu11icipul 
letrado es-til. lóra do termo, 011 para quo; as 
partes ni'o sejão obrigauas a ir pNcurar d~s· 
pachos de tarifa e i usignificant~s nus t~ruhls 
visinh •>S· E qaand ·J o juiz municipal letrado está 
110 ternl<l, r~assumo a jurisdicção para pre;Jar 1r. 
NàJ ha portanto paridaje entre uma e outra 
cou;;n. 

E' com grande injustiça, Sr. presidente, que 
Ianção <>m culpa á ltli de a de Dezembro factos 
que em lugar da serem praticados em virtu~e 
della, constituem violaçüos flagrantes dessa le1. 
N •m essf!,, fact•JS se podem considerar como 
11busos delln. O abtlso nem sempre ataca a lti 
de frente. Usa de ambrtges, e de roueios, procura 
fal~ear as palavr,ts e o espir!to dl.\ lei, torce-as, 
aproveita uma ~xproJssão vnga ou equivoca, ou 
uma lacttna. O legisla<.lor póti~ precaver-se contra 
o abuso, t,>rn a n<.lo a 1111 clara, rodeando-a da 
cautelas. Contra a violencia aberta flUe ras~l\ 
a lei. .,u Ralta 11 pé .i juntos por cima Llella 
n:tn ha rtmtedio, pnnci palme.nte quando o go
verno su~•remo ou e complice dess ts violações, 
ou r c cu 1 por medo diante daqu~lles que as com
m·~ttem. 

g• o quo t~m acontecido C•lm a lei de 3 de 
D,Jz~mbro de 1811. Apontllrei disso al~uns exem
plo~ que servem ptlrll illustrar esta dHlCU~siio. a 
irei buscal -os á provi•tcia do Rio de Janeiro, da 
qual lenho mais conhecimento. S~rvirnõ para 
provar que muitos 111alt--s que se a~lnbue:n a es.sa 
1.-,i não vêm della. Emqnanto as lets [orellt as~:;tm 
aberta e impunemente violadas com scieneia e pa
CiPocia do govdno, nenhum r~mediv trarão outras 
l·li~. Fazei as que quizerues, serão viol&.das como 
as primeiras o foriio. 

Quando ~e discutia a lei de 3 de Dezembro de 
18H, e se argumentava contra a !alta cie garantia 
qut:l ofiarecião os juizes municipaes , dizia-se 
sempre que ofte1·<)ciào garantias porque, suppo:'to 
não fossem pP.rpetuos, s~rviào p •·r quatrn annos, 
durante os qu~ses não podião ser removtdos. 
Qu11nclo s'l organisou o .-egulamev.to de 31 de 
J ,tneir ,, deter•ninou·soJ ahi que sóment.e puiessem 
perder o lugar ou por sentença ou por acces~o ~o 
lugar de juiz de direito. Pois _bem ; na pro~u~c1a 
do Rio de Janeiro, vnde havta 15 ou lG JUIZes 
tnunicipaes l.otratlos, f·.1rão removidos onze na 
época das <lldções. 

O Sn. ACAUÃA :- O nobre deputado f.,j o pri
meiro que drlu o exemplo. 

O 8R. PAULINO :- Cr.,io c;ue estã enganado. E 
ainda betn que na casa existem informações 
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o1Iidaes a essa respeito, vindas da secretaria da 
justiça no anno passado, a r equerimento do Sr. 
F·~ rraz. Dellas se vê que removi varios juizes 
municipaes a seu pedido. Um uuico o foi s em 
pedir, e foi o nobre deput11do que me interrompeu, 
e íst•l pí•r que oiio foi paro o se11 lugar, ma;; 
Rim para Pernambuco, e o pre!'idcnte da pro
víncia representou que era preciso preencher o 
lu:::ar. 

freguezia, e chamando a si um tal processo do 
p0de r de ._,uom se achar, proceda ácerca del!e como 
entender de direito, podendo logl) susp P. nder qual· 
quer autoriJaJ A que a isso S•l opponho, e tomar 
toda>~ as mais mediclas quo julgar convenientes 
para levar a tffeito etita diligencis .-5 de Setembro 
de 18!-1.- Sr. chefe, etc. » 

Os ~upplentes dos juíze,; municipaes serviã•l 
por quatro aunos, e durante esse tempo não 
podi:\ o ~e r demittido!<. Pois foriio- n'o Hlf(tii1S na 
pruvincia do Rio de Janeiro, e tendo re!Jri'sentadp 
ao govemo geral , apr~zar de se apoiarem em 
do JS avisos que declara vão que taes demissões 
niio podiào ter lugar no quatriennio, nunca forâo 
atten ,Ji.!.-:s. 

Os juizes de paz são electivos, e por isso 
entendc-f>•J que offerece muitas garantias essa 
instituição. S·:rá ao; im; mas forãll suspensos ou 
r emovidos do quarto anno 17 na épCica das elei
ções na província do Rb de Janeiro. Um até 
foi suspenso por um jniz municipal em nome 1le 
S. M. o Imperador. E esse juiz, em lugar de 
fier reprehendido, foi depoi~ designado para s c•rvir 
de juiz do direito. D uus juizes de paz foriio 
declarados suspensos por um subdelegado, que 
nem -se•1uer foi repr~hendiJo , e continuou a 
servir com grande applauso. Alguns desses 
juiz1,s forão susp•msos sem estarem em exercício, 
e sómente por que os immediatos serão mais 
condescendentes. 

A lei de 3 de Dl·Zembro autorisa o governo a 
mandar o chefe de policia formar culpa ou julgar 
certos crimes em toda a provincia, ma:> não o 
antorisa a n1andar arrancar ao tribunal dos ju
radJs os processos, cujo conhecimento lhe está 
devolvido. Puis isLo tl,z-se, e f<~ i publico. 

No anno de 18-11 foriio pronunciados em um~. 
das freguezias desta província vario.> ind1viduos 
por crimes de morte, de f.;rimP.nto~, de arrum
bafnento de cadêa. Essns pro :1uucias não podião 
neu1 levemente S•J r attribuidas a motivos -pc,Jiticos 
e eld toraes, porquanto a ultima eleição tinha tido 
lug-ar em 18!0, e as iwmedia tas tiverão lugar em 
18!2 pela dissolução da camara. Esses hnmAns 
forào absolvidos logo no primeiro conselho dos 
jurados. Porém como onze juizes de f11cto não 
quizcssem de modo algtlm asaig-nar a decisão do 
jury, nem m-3~mo como ve .. cidos, e houvessem 
outras irregularidades, a relação deR ta cõrte , 
para a qual fora o processo app ellado, annullou 
a1udla decisão do jury, e mandou qua o pro 
cesso fosse remeltido ao juiz mnnicipal res
pectivo para sustentar ou revogar a prununcia. 
O juiz municipal (que depois foi re1nvvido) 
sustentou· a. 

P urétn esses homens assim pronunciados erão 
as autoridades policiaes do lugar, o tinhão de 
largar a jurisdicção por causa da pronuncia. En
tretanto >~s elt'ições appruximavão->le. 

E o que se fez então 'l Expedio-se uma por
taria ao chefe de policia para que fosse ao 
lugar e chamasse a si aquelle pr<lCesso. O chefe 
de policia assim o fez, e o processo não appareceu 
mass. 

O SR. Souu & OLIVEIRA :- Isto não é exacto. 
ü Sa. PAULINO :-Tenho aqui as portarias. 
O Sn. SouzA. E 0Lt>EIRA : - Estimarei qu~ as 

apres•nte. 
O SR. P&ULINO : - Eil-ss ( U j : « Chegando ao 

conhecimento deste g•lVtrno que na freguezia do 
Arrozal se está procedendo a um summario sobro 
o arr0mbamcnto e aesas;:;inatos qui! tiverâo legar 
na cadêa daqualla freguezia, mas que nesne 
procediu1ento não se tem em vista seaã•> satisfa
zerem-se udios e vinganças particulares, ordeno 
a Vm. que parta immediaLameute para a diLa 

Eis a portaria do chefe dil p•)licia (l~) : « O 
escrivão d<> juizo Joaquim Manoel d~ Sá me 
entregue e fa~-a c o ncluso~ os antos de summario 
:1 que se proctJdeu pelo arrombamento e assassi
natos que houverão em 18-H na cadêa do Arrozal, 
pao a s E> guir sobro elles o que me ordenà o g•Plerno. 
-Piraby, 7 de S,;tem~ro, etc. » 

O Sn. SuuzA. E OLIVEmA : -Isto é mandar abafar 
o prucesso 1 

O SR. PAULINO :-Eu nãr; disse que a portr.ria 
tinha mandado abafnr o processo. Disse que 
tinha mandado que o ch~ fl:l de policia o chamasse 
a si. O chef~ ue polici-a chamou -o, o processe, não 
nppl.l receu UJ ais, frü abafad•>. Eis o facto que não 
c " mment~ . 

E que autoriJadtl tinha o chefe de policia de 
chamar a si um proce!>so snjeito ao conhecimento 
do tribun al dos jnrados 1 Sustenta•1a a pronuncia 
peh• juiz municipal, sõmeP-te havia recurso para 
o juiz de diteito. Esse r ecurso não tinha sido 
interposto. Era portanto o jury o unico compe· 
le ute para conhecer do cabo. 

Expedião-:;e ordens de-;ta natureza (U): 
<<O masso itJcluso de cedul;1s que junto lhe 

envio, Vm. as fará ass ignar por todos os domi
ciliarios de seu quarteirão. indo por casa de todos, 
sabendo delles: lo, se têm sido já convocados 
por aiguem para votar em passoas oppostas á 
ord P.m do governo, ou por amizade ou por ofterta 
,! e algum qualquer cabalista. Ordeno-lhe mnis 
que os que não quizerem aceitar as cedulas que 
Vm. lhos apresentar, logo pelo official qu'l dov9 
andar em sua compsnhia os prenderá e m'os re
mett.lrá com auto feitn, como presos em flagrante, 
po1· se uchár•Hn incursos co art. 101 do codij:(O 
criminal. 11 

E estr\ outra (l~): 
«Vossa lliercê, á or<lum do Sr. chef~ de policia, 

e se fõr recusada esta, á or.iem do Exn1. presi
dente da província, e se ainda osta mesma fõr 
rccusadl), á ord~m de S. M. Imperial, prenderá 
a Justiniano Lucas dt1 Souza, digo, a Justiniano 
de tal, lilbo do fllllecido Lncas, ll S•1brinho dtl 
Ant•H:i.o VJiz \lo E.ouza; o resistindo, po.lArá 
UMlH" de todo o rigor até não havendo outro re
m~dio TlRAR·LHK A VIDA (?tO que deve gUilrdrzr toda 
a mode1·acar) : a o mesmo pr.1ticará com toda e 
qualquer vessoa que se lhe opponha ao cumpri
mento desta ordem. » 

(Ha um apart~ que ntlo ouvimos.) 
O Ss. PAOLINO:-Eu não culpo a nomeação. 

Podia ser um erro. Podia ser teita r.a. melhor 
fé pússi vel. 

O Ss. SouzA E OLrvErRA:-Foi demittido. 
O Sa. PAULINO:-Foi demittido, sim • .Mas por 

que e como? Foi demittido por uma portaria que 
correu in;pressa nos jorna""s d<;sta côrta, e na 
qual aquelle procedimento el'a attríbuido a zelo 
pelo serviço do governo e do grande partido na
cional l Isto é o cumulo do cynismo. 

Nullificou·se completamente o habeas -corpus, 
expedindo-se circular a todas as autoridades po· 
liciaes pan. que fi.zP.ssem t•Jdas as prisões á 
ordem do chefe de policia, embora este não ti· 
vesse dellas o menor conhecimento. Pela lei de 
3 de p.,zembro não p6Je o · habeas-corpus ser 
c.:Jucedodo senão por juiz superior ao que ordenou 
a prisão. Se algum individu.-. requeria habeas· 
ca,·pus a algum juiz de direito, a autoridade 
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inferior 'r~Spondia-lhe quo o paciente não estavil. 
preso á sua ordem, mas ~ _do chl:!~d ~e policia_. a 
cortava assim qo mesmo JlllZ de daeitú os mews 
do tomar conhfcimento d•> caso. 

Tod•Js oStt!S f.1ctos não podem ser attribui.Io.s á 
lei de :~ de Dazambro. s~1o antes manifesb1s vj,,. 
laçõe~ della. Outra qualquer lei s~ria igualmomte 
viohda. São violações proprias de tempos cala· 
mitosos como forão os d11 administração plls
sarla. 

Não culpemos portanto a lei de 3 de Dezembro, 
e appellemos p:ua melhMes tempos. Quando o 
~overno tiver JUStiça e mor11lidade, qunndo n'1o 
!ôr complica de taes violações, ou quando o medo 
o não fizer recuar diante de· certos homens re· 
pulados poderosos, as leis hão de recuperar seu 
imperio, e a de 3 de Dezembro bem executada 
poderá fazer á administração da justiça aquelles 
beneficios que so>u autor e seus defeusores espe· 
ravão ver dimanar delta. 

O Sr. Jonquolra.:- Sr. 
pedi a palavra sobre a proposta, 
causa em geral sobre as idéas 
apresentadas. 

presidente, eu 
e direi alguma 
que são ne!las 

Eu entendo que a proposta não tem senão tres 
idéns principaes ; uma qtle diz respeito a tirt~r 
as attribuições ,judiciarias e administrativas doJs 
subdelegadrJs, e confiai-as aos juizes de paz : a 
outra i·1éa é a que nrgunisa as relações, e a idéa 
principal é a da incompatibilidade dos magis
trados que e:x:erc~rt< m ou contiauarem a .;xercer 
coujunctaml)nte o officio de magistrado Ct'm o de 
legislador. 

Esta proposta, Sr. presidente, veio de cert-1 
maneira justificar a llli de :3 de D,lzembro de 18U, 
porque em tudo quanto diz essencialmente não 
toca nesta lei. A idéa de ltlrar aos subdelegados 
a policia judiciaria e administrativa que tinhão 
para a conferir aos juizes de paz, pareceu ser 
uma idéa applaudio.ia, que era reelamalla, por 
isso que abusos prati..:avão os subdelegados. Mas 
os subdelegados eriio nomeados para as eleições, 
elles fazião parte essencial das eleições ; elles 
erão nomeados para vencer eleições, e por con· 
sequ~ncia não se proc.uravão homens honestos do 
lugar par.t serem nomeados subdelegados : pro
curaviio-se ordinl\riamente bomen~ atrabiliarios, 
aquelles que erão capazes de pór em pratica 
todos os moios, os mais indecorosos, corntanto 
que pudessem vencer as eleições, quaesquer que 
esses meios fos~em. Já vê V. Ex. que neces· 
sariamente a justiça que esta v a na mão dos 
subdelegados não podia ser bem administrada, 
e dabi nascêrão ns saudades dos juizes de paz 
para serem outra vez empossados das attribuições 
qu6 lhes forão tiradas ; porque tambem muito se 
fallou, o paiz inteiro se levautou contra os juizes 
de paz, de modo que não fazemos senão andar de 
um lado para outro; sem que· po>samos colher o 
verdadeiro resultado de uma lei, porque as cir· 
cumstancias do ' paiz não são normaes ; são cir
cumstancias e:x:cepcionaes , circumstancia~ que 
provêm de um es1ado de reacção, resultado de 
revolução, de commoções. Nestas circumstaucias não 
ha lei ·alguma por mais bem- feita que sejà que 
possa ter bom resultado. Porque tanto clamárão 
e clamão os nobres deputados de Minas e S. Paulo 
contra a lei de 3 de Dezembro 1 Ell digo que na 
província da Bahia, onde !llço parte de um tri
bunal, ju\gQndo com esta lei , não lhe tenho 
encontrado estes inconvenientes; antes vejo que a 
seção do governo e da justiça é muito mais forte 
e prompta do que era anteriormente. 

Os juizes de paz vão tomar essas attribuições; 
o que se ganhar~ nisto, quando hoje os juizes de 
paz ·são os que têm de intervir essencialmente nas 
eleições 't O juiz de paz, grande eleitor, tendo de 
intervir e f1lzer todo o processo eleitoral, vem a 
ser al}uelle que vai · ~~.s:~umir ' as attribuições judi-

ciarías e administrativas l Diriio que é muito 
pouca cousa fazçr corpos de d~licto e C'>lligir as 
provas? Na vordade tiv~mos um juiz rlavintena 
e os juizds ordinan()S. Esta é a organisaçiio qud 
eu Jescjll.va v...,r act•1almonte instaura.Ja; quo 
houv~S:llltn juizes ordinarios, com ooltra de•tomi· 
naçi•l; o juize<~ da vintena. Os juizes de paz fazem 
as V'lz~• de juiztl:> Ja VÍ11tena, e os juize,; ~u.ni· 
cipaes, segun·lo o projt:cto, ft1rão as vezes de JUIZes 
orJinnrios. MJ.ii em qtta é que o projecto actual 
v11i m~lhor•1r ,, sy~tdma da lei da 3 da De::llmllr 
nesta parte? Em cous:l nenhuma, porque pela lei 
de 3 d<J DP.zeulbro os juizes t i\U tlÍcipall~, no lugar 
onde n:io es~a o j tlÍZ proprietario, o r~' nisa váo ú 

proces•o. e P•lf CO~Sil•jllt.lllCiil. ra;z:i~o a par~e. dos 
chama:.!Js juiz,J'I orJIII,HlOS, e os JUIZes mumctpaes 
nos lugares mu.is púp~t~so~, onde devem ti~ar_ os 
juizes l~traJo;, onJ~ e mdt$pensavet qu., exr6tao, 
fazern o offi.cH? .quo anti~•ltntlnte .ft~zi~o os juíz~s 
de fóra e os JUlZ~S de dtreoto, formao o que .se 
chamav>l antitT'll061tt6 corregedores. Esta legls· 
!ação antil7a %ntunito •:U que mais se conforma 
com a nos$a organisaçti.o judiciaria.. Diz-se que o 
juiz rle pRZ é eleito pelo povo, que _póde melhor 
conb.ecer o in di vi duo habtht.ado para 1sto. Os quo 
p03nsão as,im dizem que a nom.,e:ç~o do governo 
traz o inconveniente de S•~r um JUlZ uomeado e 
d.emittido quando o governo qu!lira,_ ~ assim não 
off,Jrece garanti:~.; mas tamb~m os J u1zes de _paz, 
uma v~z que o go..-erno quetra usar dos me1vs, 
conforme acabarão de ouvir lllr pelo nobre dtlpu
tatlo pelo Rio de J,tneiro, que garantias o!Itlrecem 'I 
Ou.ie, p')is, altet·a inteiratllente "!- força qun deve 
ter na nomea~i'io '? Por cunsequa~tcla fica o governo 
com acçào nos juizes de paz: elles são act.ual
mente, C\lmfllrm" a lei das eléições, os mais 
entr!llaçados no processo da eleição; e ~m que 
melhora o projecto que não haj'' subdelegados e 
qne sejão Ol! juize:i de paz? Que grande m~lhora 
é esta ·1 Tambem a resptHto da org<tnisnçao dos 
juize; municipaes? Em que ve~ a proposta 
reforrnar essencialmente essa magrstratura? Em 
cousa nenhuma. Logo, como eu disse e rúpilo, 
est.a prop.:lsta vem a ser o elogio da lei de 3 de 
Dezembro de 18U, porque são tão pequenas as 
alterações quE~ faz, quo ~e limttão por assim dizer 
a mera redacção ; não tocãõ na base, deixão-se 
todos aquelles fundamentos que forão aqui dllcla· 
rados pelo~ nobres deputad,ls como otfensivos 
das publicas libe:dades, inttliramente os mesmos 
que ~rão aquelles qlle podião ser agora refor· 
ma•ios c não o forão. Por cousequencia e11tão 
contente!! com a lei de 3 de Dezembro ; ella não 
tem portanto estes graves inconvdnientes. Era 
necessario appuec13r esta reforma , porque se 
tinh:l dito · que ella drJvia apparecer. Esperou-se 
por ella no anno passado, e a que então appareceu 
ta;nbem era neste sentido. Em que alterava ella 
na cssencia a lei d<:~ 3 de Dezembro ? De modo 
qne a idéa saliente, a idéa unica do projecto, é 
justamente a dn incompatibilidade, porque, quanto 
ás relações, peu.-;o mesmo que não se importão 
com a sorte dellas, ou se creem ou não, porque 
bem se conhece que não se precisa de relação em 
GDyaz, Oeará, etc. Se eu trouxesse o ralatorio do 
Sr. ministro da ju~tiça, abi se verião os processos 
que forão julgados de Goyaz e Matto Grosso, e 
mesmo do Rio Grande do Sul, muito puucos ; de 
modo que a creação das relações foi uma idéa 
trazida sem que se possa dizer que ella foss.e de 
nec<3SSi•iade, porqu~ a idéa d•l incompatibilidade 
é a saliente, é a unica priocipal da proposta. 

A.lg11mas palavras se disserão antecipadamente 
em defesa deste artigo da incompatibilidade. Eu 
algumas palavras tambem diria contra isto. 
Houve uma idéa que o nobre deputado do Rio de 
Janeiro , que fallou anteriormente , lançou na 
casa, e que é muito justa, e que foi a seguinte. 
Porque não procurárão por meios indirectos fazur 
c:om qu.e niu prepondensde. tanto n11 camara dos 
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deputados a classe da magistratura 'l Sabem quaes 
erilo e,;tes meios? Erão tvrnar a magi~tratura 
independente a dar-1he garanlins não só na estabili
dade de s' ·us lugares, lll :IS IIOS weios d~ viver 
decelit~mente. Se déssem estes meios e garantias, 
não viriiio aqui muitos deputados que vêm garantir 
seus lugures, que prccurão ser deputa :los para 
que não sejão lançados por meio -de remoções 
para Iug11res muito pei(lre:l. Lançii'l-Se na política 
por nec~ssidade, porque são instrumentos della. 
P.nque não lhes dão garantias primeiramente para 
que os magistrado!! não de"~j.ml tanto ser depu
tados? StJ o fiz~ssem, estou que n camara n{io 
teria tantos magistrauos feitos deputados: muitos 
nã'l quereriãu d1sputar a candidatura. 

Enteudo portanto qu<J a proposta é cor,forme aa 
vistas do nubre ministro. Consta-me que elle não 
tevtJ outras idéas ;;enào as que e8tào consignadas 
na proposta; ma;( como elle é muito moderado, e 
nunca partilb:.u extremos, nunca enxergou tambem 
na lei do 3 de Dezembro e.ste monstro horrível de 
que se queria ter tanto med<J. 

Ninguem se atreveu a dcrogar inteiramente a 
lei de 3 de Dezembro. Os uobres dtlpUt>\dos que 
tanta vontnde têm que passe a proposta, quaes 
são as idéas manifestas que têm em vi~ta a favor 
du liberdade do püvo? Mostra·se nesta proposta 
alguma idéa em favor da llbt-rdade do pcvo ? 
Q11ando por exemplo se dá aos chefes de policia 
a attribuição de conhecer dos crimes políticos á 
vontade do governo, bem so vê que i~to níio é em 
favor d'l. liberdade do puvo. Mas era necessario 
apre$entar uma. reforma, e não vejo eslas garan· 
tias, porque jl\ disse que os juizes munir:ipaes 
são da nomeação do goveruo, e quanto aos juizes 
de paz, removem·se cumo se tem feito, altera-se a 
ordem ; o governo faz tudo isto, e por consequen
cia não se ganha em garantias. 

-0 meu systema é o seguinte: sobre a organi
sação judic1aria que nos grandes termos onde ha 
bastante q11e fuzer, haja um juiz l~trauo com orde· 
nado para servir independente, e que nos termos 
mcul'rl!s onJa nüo haja tanta affiuencin d" negocias 
hnja juizes muuicipaes qne po~siio ser homens não 
formatiufl, q11e substitu1io os antigos juizes ordi· 
nar1os os homens bons do dit~trictu. 

Quanto ás comarcas, nlio concedo que o seu 
numero seja llugmentado ; antes enteudo que deve 
ser diminuido, porque CllllSidero qu~ um julz pôde 
percorrer um termo extenso, porque não faz 
sen:io corrigir e presidir aos jurados, o os juize:~ 
muuicipaes julgãu os procússos como antigamente 
os juizes de fóra. 

Uma idéa applaudida que vem na proposta é que 
o julgamento tiual seja dos juizes de direito, 
porque têm mais garantias, têm mais tempo de 
serviço e têm lugar perma~ente, e por isso podem 
melhor julgar os processos afinal. Accrescen· 
tarei que, adaptando esta idéa, os juizes de 
direito não perdem a pratica de julgar as causas 
cíveis. Por muito tempo, seudo juizes de direito, 
não julgão causas cíveis, e podem ir esquecendo. 
Esta idéa, supponhamos que não passasse~ nem 
por isso haveria gmnde alteração no systema ; 
mas, bem que seja um rcmedio, é uma idéa de 
menor escala, a.:eideatal; porque o juiz municipal, 
uma V(::Z que Se lhe dê garantia, que seja con
servado no :;eu lugar, uma vez que tenha estabili
dade, póde dar ben1 a sentença, como já ião 
dando. 

Eu peço desculpa á nobre commissão para lhe 
perjZuutar como é que uma relação com sete 
membros póde bem julgar 't A proposta dava nove, 
e a commissão apresentou sete. Um é president~. 
outro é procuradt'r da corôa ; ficão cinco ; que 
decisões podem dar' Não póde hlver bon1 julga
mento cum tres juizes. O sy!!tema antigo sempre 
foi de cinco ; os feitos dev1ão correr pvr cinco 
aggravistas até haver tres votos conformes, e 
muitas vezes ião ainda a outros juiza!!. Ea peço 

ao nobre deputado de Mina!! que está presente, 
ex-ministr<> dos negocio~ .;strangeiros, que haja de 
declarar como é qu~ havemos de ter bons julga
mPntos .:om tres juizes ~ómr.nte . Eu nán o con
ceh·•- A relaçiio da B:llli:l, quan lo fui creada no 
tempo eu~ _que havia menos feitos, foi sémpre 
d•l nove JUIZe". Noto que a proposta assim orga
ui,;ada é contra ns idéas de liberdade a favor 
do povo. O pov-1 estava acostum lldo a obter pela 
nova ~órma . do_ processo r~cusar os juizes que 
lhe erao suspe1tos, e os qu ~ pronutwiavão não 
entravão no julgam•mto: agúra não; o juiz que 
pronuncia julga igualmente. 

Em uma palavra, a~ alterações que eu vejo 
8•1Ui, se passarem f:\rão tant11 bem como se não 
pas,;assem. Para mim é problematico se os juizes 
de pnz farão tnelh•:.res corpo~ de delicto, e jul
garáõ melhor as provas do q tle os subdelegados, 
uma vez quo subdr.legados estão fóra rias eleições, 
que era o grande mal. Actualmente ni\o têm 
nada com ellas ; hão de pois ter mais estabili
dade. Não vrjo que sejão melhores os juizes de 
paz. O juiz d~ paz depende do povo, esta mettido 
i!ssencialmente com o povo ; c dep0is o gover110 
não altera a ordem, não faz o que quer? Qnal 
é a consequAnch rtisto? Não fica tud•) como elle 
quer? Que 6Stabiliriade, que garantias terão os 
juizes de paz? As mesmas que os subdelegados: 
não haverá differança alguma ; serão as mesmas 
entidades. O que eu queria sim era apartar da 
j11stiça tudo o que é eleição : ser delegado e 
subdelegado, e ao mP.smo tempo fazel' a eleição, 
não p •àía ser. Mas hoje é o juiz de paz, e o 
resultado vir& a ser o mesmo. Portart to, senhores, 
não vejo alterada a lei de 3 de Dezembro nos 
pontos essenc1aes. . 

Falltmdo com rra.nqueza, direi que era ueces
sario apresentar a refurma, e apresentou-se esta; 
ella não contém nada de mais, não dá maiores 
garantias aos juizes municipaes, porque não lhes 
dá iudtlpendencia ; o ordenado de 400$000 em 
lugares que não rendem nada, não diio para 
viver, e agora até se lhes tira esse a:es'}uiuho 
ordenado. Não é possível deixar de dar alguma 
cousa ás justiças ordinarias. Um juiz letrado não 
póda estar em cada freguezia ; elle deve estar 
nos lugares de maiores povoações, e nos outros'" 
lugares devem eshr homens que !ação as vezes 
de j11izes ordinarios. 

Quanto á questão essencial da incompatibili
dllde, eu res~rvo-me para a discusRão especial, 
por.1ue a hora está muito adiantada. :!!:' um 
ponto para onde convergem todas as idéas; é 
a sal-:acão do paiz, segundo muitos Srs. depu
t.ldo.~. Deos queira que a camara, ficando sem 
n1agistrados, dê molhar resultado nas suas decisões, 
e sirva melhor o paiz. Entrotanto disse que não 
é por amor das camara~. porque estas perdiã<> 
não tendo magi~trn•ios, diziJm que é por amor 
da justiça. De passagem direi que o magistrado 
que sabe desta casa: sahe mais esclarecido, e 
adquire mesmo certas idé:t!i do governo represen
tativo, com que fica habilitado para poder adian-

. tar a civilisação do povo nos seus lugares. 
Não terão elles efl'ectivamente contribuido para 
o a•liantamento das idéas co11stitucionaes nas suas 
coml\rcas? Creici que sim. Mas emfim, esta é a 
grande delenda Carth12go : sem el\a o paiz não 
se salva. Eu me reservo para a discussão es· 
pecial, e desejo ver os meios que têm de ser 

-ofl'erecidns para garantias dos magistrados. Por 
ora digo que o artigo é indlfl'erenLe, tanto faz 
juizes da paz como delegados. amb~s aão da 
nomeação do governo. Sem ordenados porém, e 
ordenados correspondentes ás necessidajes da 
vida, não haver!\ juizes municipae~ nem magia· 
irados qne offereção as gar11.ntias necessarias á 
boa administração da justiça : organisem o sya
temll judiciario de m0do qua haja poucos juize!l, 
porém inàepandente.:t. · 
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A discussiio ficn ndíada pela hora. 
Lc vanta-~e a ses~ão ás :l horas da tarde. 

Acta de G de Agosto 

pnESIDE~Cll. LO SR. OTTO~I, VICE: I'EESIDI!CNTE 

A's 11 b ·OI'SS da m.-.nlli\ pr•oc od~u- s_e a chama•in. 
e como não estiVt'~sem presentes tantos ~rs. de
putados, quflntos são precis,•s para que S ê possa 
de!ibdrar. o Sr. ,•icc-presidcute lkclara qne n ?,o 
ha se:<são, e então vaifica-;;~ que só se achão 
pre~entes os Srs. StocklH, l\fachado de Oliveira, 
Tnbias, Carrão, F~!icio, Limpo d<> Abreu, Godoy, 
Ar.tiio, !\IeirellPS, Marinho, José F"liciall\>, Dias 
dP. Carvalhn, OJorico, Cerqueira LPitP, Ottoni, 
Alvarenga, Santos Azeved·•· D. 1\Ianoel, Magalhães, 
Vieira da Cunha, Carvalho !l!endnnça, Saturnino, 
Affonso Ferreira, S •luza Franco, S 'lUZa M:artins, 
l:louza Ramos, Pinto de Mendoncn, Pamplon1, 
Secco, Soar ;es B ,,zerrn, Castro e ~ilva, Queiro?. 
Coutinho, França Leite, Lopes Netto, C>lrvalho 
tl Silva, Nunes 1l!l.chado. R~boucas, Oliveira 
Lisboa, Amancio, Ferreirn França, Ribeiro, Souto, 
Barbosa de Almeida, Josinn, V:lldetaro, Souza 
Fr,•nça e G::mes dos Santos. 

Faltiio com causa participada, os Srs. Muniz 
Tavares, Frar1co de Sá, Veiga, M:nniz B1rret·>, 
Sa11tos Barreto, Costa Pinto, M:ello Fraoco e 
Bricio. 

Faltão sem pRrticipação: os Srs. Paranhos, 
1\lc.ura Ma~Znlhiies, J;\nsen, Santos e Almeida, 
Alencar, p,,mpêt>, Acauiia, Toscano de Brito, 
Cof.!ho. Büstn:>, Ayr.~s uo Nascimellt•,, Uchôa, Rego 
M:ont~tro, M••ll<', Peixe!!' rle Brito, Vilella T>~vnres, 
Jnsé p,Hiro da ~ilva, Mendes da Cunha, Urbano, 
Mnriz, 'ravare.; Bast0s, Lopes Gama, Francisco 
JO!;•\ da Silvo, Barros PimE'•ltel, Ferraz. Gonçalves 
)bt!ius, Runiro, C·Juto, Jun:'jUCirR, \Vantlerley, 
l'acca, Am•nnl, l\lonjnrdim, hispo C('Ddt>, Paulinn, 
Camp•JS M.-.11 .. , G11viiin, Snuza Queiroz, R•1drigue;; 
dos Sant••R, C•H·Ih·>, Drn!l da I\[ottn, Tones Homem 
Gét.nlin, Ftrr••in\ P~nnJ\, J••st'! Jorge dn Silvn: 
Vrtsconcellos, Oarvalho e D ll<l, 

O _:sn. V1c~>: Pn~;siDI>:NTI:: declarou que não havia 
SCS8110. 

Sea~111ào ena 1' de Agosto 

l'RESIDE~ClA DO Sll. !dU:SlZ TAVARES 

Smn!A~Io.- E_xvedi~nte.-Dit"isa entre as pro
vmclas do R\o de Jo.nei1·o e S. Paulo.-- Re{orma. 
judicíaria. Discw·sos dos Srs. :V . Manoel 
Mal'inho e Can·âo. ' 

A's 10 hora:« e tres quartos da manhã abre-se 
a ~>CShàO, lê -se e approva -Re a acta da antece
a€nt~, e bc;m assim a du dia em que não hcuve 
sessao. 

EXPEDIENTE 

R_emette-se á commissão de fazenda a represen
taÇ:.\0 da administr_ação do llospicio de Pedro li, 
pedtndo a concessao de uma loteria aHnual. 

Vai _á commissão de_ assembléas provinciats o 
requenmento de . Dyonlsio Alves Rezende, apo-. 
sentado no lugac de secrelano du "overno da 
pr0vincla do Espirito Santo, em que p'edll a.lcruma 
providencia que melhore a sua sorte. 

0 

Não ha mai~ expediente. 
~êm - se os_ seguintes pareceres, e julgão-se 

ObJecto ds dehberaçao as resoluções a dles junta~: 
" A segunaa ~"'mmi!lsão de orçamento, tomando 

de novo em cons1dcraçao o requerimento de Candido 
Bllrges Barreto, Cllrreio da academia de t:iCieucia.s 

S<1ciaes e jurídicas da cidade de S. Paulo, em 
qu•J pede au:;:mP.nto ue ordrenadn com que serve 
est« lug,u, e ccmf•nmand•l·Se com :i informação 
d;~da pelo direct•Jr interino da mcsmll academi<l 
sobre e;;ta pretc: n.;ão, jalga que tem lngar o aug
me•• trl requerido, addicionando-se à gra!ificaeão 
qu<J tem o s:.pplicante a quantia de GOSOOO; ll 

porque em idt'nt;cas circumstancias se deve achar 
o correin• da academia de Pd·nambut.:•J, s••nd;J 
prllva\'el que igu;\l requi • içi'io venh» da parle d.ssto 
ao saber qu.; o de S. Paulo ttlm solicitado essu 
augnu~" to, a•.tende tamb <•m a commiss;1o, qut! dt:vo 
ser elle cxl.:nSlVO Rü Jaq uella acaJemi<l, e n•;sta 
sentido propõe o SPguinte projacto d<J re~olu çiio : 

cc A assemuléa g<, r ,< l legislativa resolve: 
cc Ficõ.l. addiciona·Jtl á gratificação que \'encem 

o3 correiOS dos cursos jtuidico> ue S. Paulo e 
Pernambuco, a quanti.l aunu~l de 60$000, a cada 
um delles ; revog11das as disposições eu~ contrario. 

<< Paço d ·\ camara dos deput-ldOR, 6 da Ago,tc) 
de 18!1).-J. J. Z1Iachatlo de Oliveira.--souza 
F1·anca. » 

<< A_ com missão _ de nssombléas provinciaes tendo 
exllnnnado a le1 Ja asse;nbléa lcgi~lativa da 
província de Santa Gttthnrina, n. 216 de 26 de Maio 
de 1815. approvando as posturas da camara mu
ni.:ipal da cidade do Desteno, cujo art. lo impõe 
a multa de 20$000 aos que re.,usaretn re,·ebclr a 
moed,l papel, e sendo uma tal m~dida evidente
mente exorbitante das >1ltribuir,ões d<~.:> assembléas 
provinciaes, e muito mais das que competem às 
camaras municipaes, julga dever propõr para o 
seu annullamcnto a seguinte re~olucão: 

<< A assembléa geral l~g~slativa resolve : 

« Arli~o un~cn. _E' nulla a l•li provi,lcial da 
assemblea legtslahva de S:1nta Catharina n. 216 
de 2l> Je Maill ue 18!5, approvanJo as p,-•sturas 
da camara municipal da ciJade du Dclsterr,>, quarito 
ao primeiro artigo das mesmas posturas. 

« Paço da camara dos deputad<lS, em ·1 de A,.ost•1 
de 1'>16.-Joaquim .b'1·anco de Sá.-J. F. s3uto. 
-J. Viei-,·a da Cunha. ,, 

« A resoluç;\o n. 8! J e 10 Je Outubro de 1812 
da a~semuléa pr<lVincial Jo Rio Grande do Norte, 
c·mce·le ao arrematante ela venda de carnes verdes 
e seccas o pr·ivilegio de sei' o unico q~e po!<sa 
ter talhos publicvs ; e sendo esta lei, como pa
receu á rcspilctivu secçiio Jo con~elho de esta<io 
cuja conl'ultu acompanhou o c•fficio do governo' 
dirigido á •·sla augusta camara em 26 de Juub~ 
pn•ximo pnssndo, insusteuta\· ~1, por se achar em 
manifest!l <:PJ?OSi~ão_ com _os S)~ 16 e 21 <i•l at·t. 17\J 
da constttuJçRo do unpeno, a commissii '' de as
sembléas provinciacs ó de par<'cer que seja f:lla 
revogada; prop H><lo portanto a seguinte resoluçã-1. 

« A as~embléa geral legislativa resolve: 

« Artigo unico. E' nulla a resolu;ão n. 81 d~e 
10 de qut~bw de; 1842, da l\Ssembléa iegislativa 
da provwcta do Rto Grande do Norte, por offensivo 
~os ~~ 1() e 2-1. do art. 179 da c.;nstituição do 
tmperw. 

« Paço da camara dos deputados, êm 4 d.e Agosto 
de 18!5.-Jvaquim F,-anco de Sá.-J. F. Souto. 
-Joaquim Vieil"a da Cunha. » 

Tambem lêm -se os seguintes parecer~es: o pri
metro dos quaes entrando em díscu~sio é appro
vado, e o segundo fica adiado: 

_ n ~oi pres~n~e á com missão de assembléas pro
vmcJaes o dlicto do governo p~la repartição da 
justiça, de 10 de Julho dtste anno, acompanhando 
uma repr~sentação_ ~o bi~po dll Illatto- Grosso, 
sobre ter stdo supprumda pela assemblé>\ lPgislativa 
da mP.stna província. a verba do seu orçamento 
para o_ pagamento d;1S congruas do vigario geral, 
e proVISOr do b1spndo, e solicitando uma declaração 
a respeito, visto p:~orecar ao mesmo prelado que 
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depois do actCI addicional, e da lei de 11 de 
Outubro de 1840, que igualoa os ord<;11:1dos d•l 
tndos os bi;;pM<, á ass<llnbléa provi11cial, qull 
não a ell~. incumbia S•' tnelhante desp eza. 

" A cornmi~•ão •le accordo com o voto do pro· 
curador da corôa, soberania, e fazenda nacional, 
E:xaradn r•a me~ma rnpresentaçào, entende que 
nem pelo at:to acto addicional, uem pela lf-li d•! 
ll J ,l Outubro d•! 1840 foi rev.1g:\dO o art. 2• da 
ll'i de :3 de Novembro de 182i da creaçào da diocese, 
quil expre•samente sujeitou a congrua do bisp·J ao 
onns d~ sustent•1r os rderidos e.npregos. A cnm· 
missão portanto julga que nenhuma medida l~gis
lati~a póde ser l<'mada cot!lra o acto da assembléa 
provincial de 1\Iatt•J·Grosso, que motivou a repre· 
senttçáo Jo bisp•l da mesma província. 

« Paço da camara dos d~putad·•"'· 4 de Ago~to 
de 18-lG.-Iuaquim Franco de Sá.-J. Fe•·reira 
Souto. -J. Vieira da Cunha. » 

« A.' commissão de fazenda foi oresente o re· 
qnerim~nto em que Vic~nte Antc,Ilio da Custa, 
ollicial da secretarh de estadn dos negocios estran
geir.,s, pede se lhe mnnde pa~nr dtl~<le 1828 a 
gratilicapo de 800$000, qu-. pelo rP.gulam~nto dado 
á mesma secretaria em 15 de M.<rço de lSH fui 
nomeado chefH de secção da contadoria, creadc 
na mesma rApartição. E porque ao governo 
c .-;mpcte, e niio ao corpo legisli\tivo, apreciar os 
S•;rvtços dos officiae,; da socrdaria de estado, 
e propõr -lh•JS a recompensa que merecerem, en
tende a commissão, e é seu parecer, que se 
r.;metti\o ao meRmo governo os papeis d11 suppli
c ,wte, para d!ir-l!tes o d<J feriment•> lJUe fór justo. 

<< Paço da c 'mara dos deputados. 1• de Agosto 
de lSlG. -Souz-a M m·tins. -Sou.za Franco. " 

VOTO Elr SEI' ARADO 

« Parece me qne em lugar da rel'l1essn dos pnpeis 
nn g<Jvllrn'"l, dev~m est~l< s<'r entt·egu<l~ aCJ suppli· 
cnnt~ com o Jespa..:ho. -R'lqu~ira a qnem compete. 
-ll! al'iz. ,, 

E' lido e apoiad•l o seguinte requodm.•nt~ da 
cowmiss•lo de es~atí$tica : 

« Apt>rovan•lo n ctLm~<ra o reljuarimouto para 
que voltnsS•l ú c-•mmissiio de ~statislicn o parec~r 
dado pela coinuJil!siio transacll\ Rollr•l un dí'liRatl 
das pNvincins de 8. P11ui.J o Rio de Jau<dro, 
alim •le St! I'<!IH utl•' lh.\i<I>IS US rt•preSHIIlaçii~ll da 
as~~>mbló.ll l••l:(isi:Itivn det~ltt ultimu provwciu n 
r<Jspci~•> d,, tal objt cCL•'• 11 mesma commist~•io, nito 
leud.> en.:ontrad•J IIP.Ul na r• spectivo. pasta, ucm 
n.1 secretnriR da camara s~mduanl<1 . .; repre,;<!n
taçu .;s, requer que s11 P•'Ç<I no g.:vérno qU•l ~~~ 
exija em cópias : lUtllt!nticu~ da S<!aP.Lllria d:~ 
rdenda :~ss••mbléa provinci11l, a niio existirem 
e lias na secr,·taria Llú esta.lo tl· ,g nego cios do 
imperio, !Jara que P·1Ss :\o S•lr transmittid .1:; á 
camar;t e se proceda na f0rrna vencida. ,, 

O SR. DIAs D~> CARVALHO (1• sec1·etario), não 
se oppõe :\ parte essencial do requerimentD, mas 
de;ej:\ra. que a camafa procedesse neste neg.Jo:io 
de outra ntaneira. 

Obst"lrva qall, quand ·1 se dis ,:utio o requcriment.J 
do Sr. Gom('s dos Santos, o mesmo 8r. deput'ldv 
e outro por Minas (o Sr. Dias da ~:J: ,ltta) diSsPrào 
que havião sido preseRtc:; !I ::amara representações 
da ass,mbléa do Ri•J de J meiro sobre tal 
assumpto, qu.l, não tendo siJo c<~nside ,:adas pela 
commissão, convinha que o nP.gocio voltassd á 
commiss:'io para serem por ~>lia ••tten .iidas. N:iv 
se recordando o orador de que tae!'l repre.;entações 
.tiv.,ssem vindo á. casa, assirn o d~ciarou, nld> 
insistH1-Se •jUe vi .. riio. A.' vi,ta di'lsta insistencia, 
dirigio·s<' ao Sr. official-maior, afim d~ saber que 
destino taes representações tiuhào tido ; e esto 
senhor, consultando todos os registros da secre
taria, assegurau que semelhanLes representações 

nunca vierão á camara. ·Firm~ nesta declaraçilo, 
quando na camar-1 s~ <iisse que estas represen
taçõqs não !lpparecião, poque havia tactica, 
costume ·ie sfl dfl<encaminharl'lm papeis da mesa, 
respondeu do seu lugar : - N:io, taES papei~ não 
vier•'iO. 

Lembra estas circumstancias, que de~ejaria 
deixar passar em silencio, se po:r ventura este 
silP.ncio não foss~ offensivu a alguem ; suppõe 
ter direito a tiCr acreditado dizendll que pupel 
no>nhum sobre qualquer negocio se dr::sencaminha 
da me~a com consentimento seu (apoiados), nem 
tamb11m que da secretaria <lesappar.,~;ào papeis, 
pois ha todo o escrupulo, toda a vigilancia para 
q•1s tal descredito não recaia sobre a casa. 

Com esta vista offerece 1:1tna emenda ao r~que
rinlcnto da commis9iio para que primeiro a se
cretaria informe em que dia, mez ou annu foriio 
presentt!S á camara essas reprt!~entaçõ ~s da as
sembléa do Rio de Janeiro, que Jestino tiverão 
ellas, e, quando nàCJ se achem na secretaria, se 
peçào então ao governo. 

Apresenta11do est,, additamP.nto, tem por fim 
esclarecer uma qu.:stão, provar que tae~ repre
Sel:tações não vierão á casa. E neste lugnr nClta 
que muitas vezes 11as di~cussões os l:lrs. de!Ju
tados referem -a" a papeis que mostriio que mandão 
á mesa ; mas dos quaes não se faz menção ele 
tae~ papeis nas actas. O offkial ·maior, que não 
assiste ás s~ssões, que só pelas actas Be diri~e, 
não toma nota, não registra semelhautes do
cumentos : e, assim, bem póde ser que se fizesse 
menção dessas representações da assembléa do 
Rio de Janem.>; mas quo entretanto ellas não 
fossem consignadas nas act~s. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do nobre 
~eputadu: 

« Que a secre:taria informe: lo, em que dia, 
mez e anno forão prostlntes á camara ag rer.re
s~nta<;Õell da assembléa provincial do R:o de 
Janeiro; 2o, que destino tiverào; 3•, no caso 
de qu.J não se encoatrtllu na secretaria, ou não 
fus~en1 remetlidas á ca:;a, se exija copiai! ao 
govt~rno pela respectiva secretaria. » 

o Sr. Nuno• l\1acll1ad~> acha doloroso 
trazor-;;:e á ca~a estas quesLões de extravio de 
do..:umentos, porquanto muitas razões, o razões 
plausíveis, podem se dar p.:.ra justificar um 
facto desta orJem, como ror exemplo, o que 
}(•mbrou o Sr. 1° secretarin. 

N•io julga reguln,· o ad Jitamento que acaba de 
ser >lpoiado ; isto é, qu·~rer suj<litar á votaçà<J 
da casa a exig~ ncia neste a<idítam ento contida; 
pllrquc o nobre s,•cretarin, como chefe da s•cre
taria da cn:nara, póde informar-se do que ha a 
este respeito, consultar os regis~ros da mesma 
secretaria para ~êr se por VP.ntura os papeis a 
qtle S ·~ al!ude tiveriio c<1m c:fl'dto entrada na casa, 
e depois distn informar a camara afim de se 
votnr o requerimento da nobr<J commissiio. Se do 
registro da secretaria nada constar ácerca de taes 
papeis, nem a mesa nem a secretaria são res
ponsaveis por elles ; porquanto p·Jderá haver 
urna ser,retaria muito b :~ Ol montada, poderáõ os 
trabalhos de urna secretaria qualquer ser muito 
bem dirigidos, porem melhor do que a secretaria 
da camara dos deputado5, o ora•lor se desvanêce 
de dizer qu·~ nli.o conhece nenhuma. (Apoiados.) 
A secrillaria, •:ontinúa :l orador, que tiver um 
chefe intelligente, zeloso, act ivo, entendido nas 
mat•3Tias de sua obr1gação, h a .i e ser como a 
secn;taria da cam-\ra dos Srs. deputaJos (apoia· 
dos); V. E)(. e a carnam conhecem até qu<J ponto 
ch·· gll. u geni•J coordenad<Jr e systematico do nosso 
official~r.\ai:lr (apoiados) ; por consequenda eu 
dev.> acreditar e mesmo affirmar que taes papeis 
não entrárào uesta casa ; cumpre p.)iB não faz~r 
passar como perdidos papeis que para aqui não 
vierão. 
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o orador acredita qull esgas representações se 

fizerão, porque as~im o afiirmã.o dous. ~obres 
deputados membros da ~~semble,. prov_mc1al do 
Rio de Janeiro ; 01as pod1ao ellas ter s1do f.,lt~s 
e 11ào sarem remettidas para a camar.a ... Pela 
sua parte repugna, não admitte a poS8lbihdadc 
de extravio de um papel qualquer da camara 
par vontade de alguem. 

o sr. campo"' l\Ie\lo diz que deveria ser 
elle que apresentasse o additamento, pr._rquanto 
quaudo fallava o Sr. Sc·uza França e _d1z1a que 
a commissiio impuguRva a apresentaçao des,as 
representaçõe~, elle orado!: em ~m ap~rte obser
vára que taes representaçoes nao hav1a, ao que 
o Sr. S ouza França respondeu-não ha ta_l ro· 
pr.,sentação pela tactica muitas vezes prat1c:1da 
na casa de subtrahirem· se papeis da mesa . 
Cpmo o orador havia t omado parte na discn~são~ 
e impugnado o. requ~rlmento do S:r. Gomes dos 
S»ntcs, devia tmmedtatamente pcd:r a palavra e 
pedir explicação d' qu~ havia ditll o noo_:e 
deputado pelo Rio de Jantliro; como porém nao 
póda ter a palavra então, aguardava o momento 
em que B commissão aprEs entasse o seu reque · 
rimento para ofierecer um addltame!JtO no sen· 
tido daquelle que acaba de ser apotacl.o. 

Julga que a easa_e~t:\. muito bem informada. 
que taes papeis n&'J extstem na s~cretar1a, 9ue 
nunca existirão sobre a mesa ; p•wem, como 1sto 
consta particularmeutP, cumpre que officialmente 
se declare que fique cons ignado na acta isto 

rnc~~~rda com o nobre deputado que o precedeu 
que a secretBria da camara ê mu~to hem mo~
tada, quP. nella ha todo o zelo poss1vel ; mas nao 
obsttmte, deseja q11e passe o additamento para 
qu e officialmente conste_ se vierii.o. 011 nã~ . taes 
papeis ; e no caso de nao terem vmdo, _ex1gtr-se 
cój)ias delles, afim de que a comm1ssuo possa 
tomal-os em consideração. 

o Sr. Goxnos dos Santo,. vota pelo rE:que
rimento e pela emenda additiva, a quRl, uiio 
emb•1raçando em nada o reqU<'rimento da com· 
mi~siio, proporciona um meio de salvar a r~putucii•> 
da secretaria. D~n:on~trado q1te tac8 pap~is uiio 
pnrão na secretnri•l d" cam nra, pr·>curnr-~e-ba 
sBller se c:xistc-m na sccrf.tariu do imperio ; e so 
ainda ahi nãn ~stivertJ III, tnandar Sol · hiio vir úa 
província do Rio de Janeiro. Deste 1110d•'• I'O 
a;sim succcder, toda n rc:<p••nsahili<la•JIJ vir;\ a 
l"•'cahir no então prcsiJentu d:~ pruvinci•l .J,l Ri•"l 
ele Jane iro, que n .io cumprio com u ~<U•I ollrig.lçli•> 
da tu vi ar an govcrn•.l g•·r ai e~,; a :i r• ·pr.;seutaçõ .s 
p<ora serem presentes 11 asstn• bl•!a g·~ ral. 

OR.DE~I DO DIA 

REI'OR:Iot:A JUDIC!ARIA 

Continúa a discussão do seguinte art. lo da pro· 
posta do governo: 

« Ficão r E:vcgadas as disposiçõe, da lei de 
3 de Dezembro de 18±1 que confcriilo jurisdicção 
aos chef~s de policia, delcgad ns e snbdel·~gad ·s, 
tanto para proce.ler à f.Jt mação da culpa, como 
para julgnr os crimes menciont~dos no ~ 7o do 
art. 12 d" codigo do p roc t ss .:> criminal. 

« Exceptuàc·se os crimes da rebelliiio, s r d!ção e 
outros grav.:s, nos quaes proco:>derã o \:hefe de 
policin A fonnaçãu da culpa, quando o g<:vernil 
na côrte e os presidentes nas provincias lh'o 
ordeoaro:m. » 

O Sr. D. l\.J:anool:-Sr. presidente, princi· 
piarei o me.u discurse lastim&.!•do que ainda se 
não ac!te pre~::ente o Sr. miub tro d ,l justiça, por
que ju:itamente pedi ~ palavr ,, para responder 
a alguns pontos do discurso ~ue S. E~. pro
rerio na casa em uma das ult1mas sessoes. 

Senhores, eu não precisava dll tomar dll novo 

a palavra sobre o primeiro artigo da pr?posta_; 
podia contentar-me com offereccr á COD8l•leraçao 
dos homens irr.parciaes o discut:so q~e eu prof<J rt 
no primeiro dia em que se d1scut1o ·a pra posta 
e o di~curso do nobre ministro da justiça em re~· 
posta uo meu, assim como a bel! a declamaçao 
que a camara ouvio na s~ss~o de antes de ~ontem 
nu illustre deputado por Mmas Geracs. D1go que 
podia offcrecer aos imparciaes, ~;~orque pam o 
juizo destas quero ai>pellar·, e ~ao para aq~elles 
que, eivados do espmto de part1do, só Lratao de 
desacreditar o deputado que nesta ca.sa se apre
senta com a maiL' r franqueza, embora uma ou 
outra vez embora mesmo repeticas vezos falle 
corn exce~sivu calor. Mais de uma vez, Sr. pr~
sidente tenho confessado o meu defeito, tenho 
dito q~e entre muitos defeitos -que tenho, este 
é um delies. Tenho feito estildo, tenho mesmo 
pedido a Deus por muitas vezes que _me dê o 
sangue frio do nobre deputado p~r Mmas~ que 
foi ministro dos negocias estrange~ros (apotados 
e risadas ); mas até hoje ainda este dom não me 
foi co ncedido. Portanto, eu peço à cam .. ra que 
me desculpe se algumas vezes fallo com exces· 
sivo calor; e ~;e no~ meus discursos tenho oJiend~do 
a algum illustre deputado, eu lhe peço perdao, 
pois que não é esta a minha intenção. 

Senhores, a camara deve ter notado que ha. 
certas materias na" quaes em v~rdade eu.to.:no 
este excessivo calor. Quando as nunhas conv1cçocs 
são tR.o profundas que eu chego a rtlceiar, a tremer 
pela sorte do paiz na apresent~çtlo de alguns 
projectos de lei ou nas propos1coe~ que ãs vezes 
appancem nesta casa, com . eff~1to. ~ncho:_me 
de um furor santo, de um,, JUSta md1gnaçao ; 
apresento-me com uquc\l ;\ vellemen~ia.. com a 
fortaleza que só póde dur uma tnt1u1a con-
vicção. . 

Dudns ~st•rs explicnçõe<, teu h? dl!. preve!lll" á 
casa q11e niio o Caço parn Jar snttsfaçao a nuso~os 
Coli<mlttl"io \; ; ni1o o fuço tambcm para q11e que~ra 
ai! LJoas graças do 11111 ou de outrom ; faço-o por 
miuha tlignidada propria. . . . . . 

Sr. pr·e,.idt•nt••, 110 1.1 uobro 1111111StN da. JUsttça 
sP tinssr, limitndo u rHsplliHtcr nCJ meu tltscurso, 
tul\·ez quo ou n••m aint1a n>~.-im tomusso 11 p~luwa;. 
uut8 h11 dous pont .. R prrncrpu eR aü8 <JUaos JUlgu"l 
do IDI!Ll úrl\'er r·•:8poudtJr. }<; lllltiL<l lKmbem apro· 
vdlurci u 01~cusíii.o pnr11 fazor uma br!lve ant~IY~l;O 
da:1 Lloutl"inas c .. uti•las ll•l discursu do nubre nu· 
ui~tro, tl diz· r lho quo n mesmo discur~o niio ó 
mui>~ Llo ·~n'' uma rep•·tiçiw mais ti•·tnlhatla do 
prt•:\luhulo da :;11\1 pro~H1:;ta, ll;lll ;': lnlliS que oi 

pt" · \'U .t,, IJUP, IUlSÍill CIIOIO 1111 propt1Sta upparPce 
n pr ~:d! • itaç•\ o, II.Ht-iuu ta111bem exisLO _olln 11<1 .S<':ll 

discurso ; a~~lm como ú propulita nau pr"s1d_10 
aquellu nu~Jitaçlio quo cunopria, tanlbtm au dis
curso faltou a we:sma mcditaçào. 

O nobre ministro pdncipi ,)u por ta~har-me de 
excentrico n as minhas opiniões por JUlgar con
veodPnttJ a reunião das funccões policiaes com 
attribuições tje judicatura, e disse, em s ngundo 
lugar, que se eu fallava contra a. propos~a.! era 
por má voutade . Vamo~ á prime1ra arg u1çao. 

Sou cxcentrico na:s minhas opin iões, porque 
peusc como pens:írão os illnstres tl'tadistas que sus
tentárào e votárào a lei de 3 d., D~zemtro de 18-U; 
sou excentrico nas minhas opiniões porque pen so 
como pensito grandes escripturts em Inglaterra 
e em França; sou c,xcentrico nas minhas npiniõe~<, 
porque a> acho coosigwidas em leis de ambos 
esses paizes sou excentrico em minhas opiuiõe~, 
porque coucordo com a pn.>posta nesta pl\rte ; sou 
emfim excentric•; nas minhas opiniões, porquu vou 
jutiLamento de conformidad" com o nobre autor da. 
proposta. 

Digo qu9 so11 €Xcer.trico nas minhas opiniões, 
porque ainda hoje penso como pensárão 08 nobres 
autores da lei de 3 de Deze'llbro de 1841. Sim, 
fnriio elles que depois, como jé. disae nesta cnsa, 
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da mais aturada, dll mais esclarecida discussão 
que tem havido talvrz no parlamento brazileiro, 
reunirão no n1esmo indivi:iuo as fnncções po
liciaes com attl·ibuições da judicatura. Sou ex
centrico nas minhas opiniões, porque penso com 
distinctos eseriptores inglezes e frsncezes, os quaes 
andão por mãos de todos, e cujas doutrinas se 
achão consignadas na IE>gislação de ambos esses 
paizes, (lnde as autoridades policíaes reunem 
tambem as attribuições da judicatnra. Será pre
ciso que agora venha fazer um curso destas dou
trinas em uma camara tã.o esclarecida ? Será 
preciso que eu repita que os juizes de pa:r,, por 
exemplo, na Inglaterra são autoridades policiaes, 
e em alguns casos tamb~m reunem attribuições da 
judicatura? Será preciso que diga que em França 
acontece o mesmo, com alguma alteração'! 

Mas, senhores, sou excentrico, porque a proposta 
é a iJrimeira que conserva em algumas autori
dades justamente as funcções policiaes com a 
attribuição de julgar; taes são, por exemplo, os 
juizes municipaes, os quaes sendo considerados, 
como são pela proposta, autoridades . pollciaes, 
exercem attribuições da judicatura, porque não 
~ó pronunc1ão, como até julgão afinal nos casos 
marcados no art. 12 do codigo do processo 
criminal. . 

Sou excentrico, porque entendo que se podem 
bem accumul nr funcções policia.:s com attribui
çi)es da jndicatura, porque tenho sempre dt:fendido 
a lei de 3 de Dezembro, confeccionada de uma 
ml'lneira tal qual tnlvez no paiz não .teve outra lei, 
sustentada por homens qu~> de certo os partidos 
nii:o podem deixar de reconhecer como eminentes 
estadititas do paiz ; apoiado nos exemplos da 
Inglaterra e da França, e apoiado finalmente na 
propostu, e por consequencia na autoridade res
peitavel de seu nobre autor. Vêde, senhores, se 
com estes argumentos não tenho demonstrado que 
a insinuaçii.o do nobre ministro foi menos justa, 
qus não sou excentrico ; creio mesmo que o 
nobre· ministro ba de convencer·se disto, porque 
tenho em meu abono au toridndes as mais res
peitaveis. 

Mas o nobre ministro me parece que jà me 
fez mais justiça do que me faz hoje ; o nobre 
ministro me deve conhecer como homem con· 
scieocioso, que nesta casa não fallo senão qu11ndo 
estou possu1do daquillo que digo, e por is~o não· 
devia por certo attribuir a má vontade a opposlçiio 
que faço á propostA. Sr. presidente, quem nesta 
c:~sa tem as~ento ha já alguns annos, quem nil.o 
é dos que menos fallão, me parece que deve estar 
bem conh·~cldo. Quem não tt1n1 ouvtdo, sP.nhores·, 
nesta casa e11te deputado que agora fulla dizer que 
considera como uma das causas principses, S!'n!\o 
a !Jrincipal, das desgraças du paiz, a frao,ueza 
dn poder 't E' possível que eu parta de um prin
cipio falso, é po~sivel que esteja em erro, mas 
·este erro ainda me acompanha·. 

Ora, se eu assim peuso, o que me cumpre fazer 
como deputado consciencioso? Corroborar, for
talecer o poder. Assim dizia eu em 43 :-Não 
darei o meu voto a uma só proposta do go
'Veroo que tenda a diminuir a força do poder-. 
Assim me exprimi o nu no passado por dift'eren tes 
vezas ; disse em reumões mimsteriaes : - Não 
conte o governo commtgo para tirar força ao 
poder ; não conte com o meu voto para qualquer 
medida que no parlamento se apresente tendente 
a e.;te fim, ainda mesmo que esta meJid<l Lenha 
o a!c'$enso do governo.-Digo ainda este anno:-
0 ministerio não conte com o meu voto se 
apnsentar no parlamento qualqutlr proposta que 
no meu conceito diminua a força do poder. 
Convencid~ inteiramente de que a proposta 

convertida em projecto de lei tende a estl' fim, 
como hei d'e eu, senhores, deixar de erguer a 
minha voz, bem q ae fraca, para corilbatêl-a. 
sem que com tudo S9 diga que ~atou na opposição ! 

TOMOU 

:Posso ser tachado de ultra-ministerial, ma11 de 
opposicionista não, porque a oppósrÇão riun'c~ 
tem por fim dar ao governo mais do que· elle 
pede. Depois, Sr. presi'dente, um deputado- que 
durantu quasi tres mezes de sessão tem concedido 
todas as medidas que o governo julgou neces
sarias para administrar o paiz, um deputado 
que ainda n'3sta casa não disse uma só palavra 
cnntra o ministerio, antes está disposto a apoiai-o, 
póde ser tachado de opposlcionista sõ pelo simples 
facto de combater uma proposta pelo motivo que 
acabo de ponderar ? Não digo isto, repito, como 
SRtisfação ao ministerio ; nem t•mho obrigação 
de lh'a dar, nem a dou, porque conheço o meu 
lugu de representante da nação, n18S quero dar 
satisfação â camara e ao paiz par9 que em tempo 
nenhum me julguem contradictorio. Conheça-se 
portanto que o ml)tivo da minha opposição parte 
da convicção profunda em que estou de que a 
proposta diminue a força ao poder. 

Senhores, nada mais perigoso do que o governo 
fraco : diante desta idéa tenbo sempre tre
mido e tremo. ; estou convencido nioda que todas 
as desgraças do Brazil têm vindo da fraqueza 
do poder ; estcu convencido que o poder ainda 
não está bastante fortalecido pare. poder m>~nter 
a segurança e tranquillídade do paiz. E, senhores, 
tenho, em abono de minha opinião. uma autort· 
dado irrecusavel, a qual gosto sempre de citar: 
-Senhores (dizia o Sr. senador Manoel Alves 
Branco no seu relatorio apresentado ao corpo 
legislativo em 1885), senhores, a historia nos 
ensina que a força dos governos tem feito menos 
mal á liberdade dos povos do que a sua fraqueza. 
Nestas circumstancias é que os ambicivsos e 
turbulentos, illudindo o povo, tem principiado 
sempre por demagogos e acabado por ser ty
rannos.- Isto é um11 verdade, demonstrada á 
ut~ima. evid<!ncia, eonheci.da por t.~>dos os t.scri
ptores de que tenho noticia. Ora, eu qutl gosto 
muito de citar autoridade!! desta ordem, tllnto 
mais quanto ns suas opiniões estão de confor· 
midade com as minhas, me parece que uiiv devo 
arred11r-me da minha convicção de que é necesaarfo 
fortificar o poder : é verdade qutl é preciso 
conhecer até que ponto so deve fortalecer o 
poder ; esta é a grande questão que tem de ser 
debatida entre os estadilltas ; ma11 eu entendo, 

· talve1. esteja em erro, que o poder nito só não elltá 
· su1llci~:ntemeato fortificado •••• 

O Sa. L. GAM~: -Pois ainda rnaia 'I 
O Sa. D • .M.A.NOEL :~ Sim, ainda mal11. Eu 

podi<l jé responder ao nobre deputado que acaba 
de honrar·me com seu apart';l, mas pRrecc-me 

: conveniente guardar-me para maia tardP.: é pro· 
\ va.vel que tenha v.lnda ceeasião de fal\ar nesta 
: mataria quando me vir forçado a responder ao 
: nobre deputado por Minas que f:.lllou na sessão de 
: ante-bontem. 

Sr. presidente, tenho respondido ás duae. in
sinuações do nobre ministro : tenho mostrado 
que não sou excentrico qunndo e.nte.ndo que não 
ha incompatibilidade na reunião das funcções 
policiaes com attribuições de jtidicatura; tenho 
mostrado qual é a causa unica que me , obrigou 
a erguer a voz para combater a proposta. 

Passarei· agora a Analysar brevemente o discurso 
do nobre ministro em resposta ao que tive a honra 
de proferir na CASa no priu1eiro dia da discussão 
da proposta. 

Senhores, tinha eu dlto....;.a proposta deixou a 
policia como estava constituída,- A repito qut: o 
que é propriamente policia nio sofire ua proposta 
alt6nçào alguma; tirou-se apenas aos empregados 
de policia a attribu!ção de formar cnlpa e 
julgar nos crimes J?Oliciaes e de judicatura; e 
passou-se esta attnbuição para os juizes de paz e 
municipaes.... · 

56 
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O SR. MINISTRO DA. Ju;TIÇA dá um aparte que 

não ouvimos. 
O SR. D. 1\'I.\NOEL:- Trago isto para mostrar 

que o nobre ministro procedau consci•mciosa
mente, procedeu até segundo ~uas inspirações, 
suas idéas, mtl!l não correspondeu á expectação do 
partido que nos quer tachar de opposieioni_stas, por 
que isto convénl a seus fins. Por ventura 1gnora o 
nobre ministr:.> que este _é _um do pontos _cont:a o 
qual mais clamou a oppos1çao quando S<l d!SCtltiO a 
lei de 3 de Dezembro 'l Vê se que nesta parte 
o nobre ministro seguio as inspirações de seu 
coração, a sua consciencia, sem se importar com 
as opiniões de um parti~o: Eu acbo isto dig!lo, 
mas não sei se um mm1stro de estado pode 
tazêl-o, e desde já respondo {1. proposição mais 
estranha talvez que tenho ouvido no parla· 
mento. 

Eu entendo, Sr. presidente, que um ministro 
da corôa quando nprcs':!nta no parlamento uma 
proposta da ordem da que boje se discute, tem 
c~,rteza de que a maioria que o sustenta ha ~e 
apoiar essa proposta, nem mesmo ha de con.;antlr 
er., "mandas que transtornem o systcma della. 
Eis a razão por que nos paiztls qt!e nos podem 
servir de mestres, por mais antigos e mais 
civilisados, quando o ministerio apresenta pro· 
postas d~sta ordem tem t_lrévi9:mente ouvido os 
seus amigos políticos. Alem dasto, o min!stuJO 
manda nas suas folhas publicar as suas idéa:;, 
que andtio na circulação, permitta-se-Ule o termo, 
por muito tempo. Ora, aconteceu por acl\t~o isto 
com a proposta do nobre ministro 'l Eu digo 
que não, porque vejo que um dos mais distinctos 
co-religionarios do nobre ministro, ou antes um 
dos homens mai;; distinctos do partido que se 
inculca representant<> da maioria. do paiz, apre· 
sentou uma especie de protesül contra a proposta 
do nobre ministro, declarando (note·se bem, 
porque é digno de Dt'ta) que não concordava 
em pontos essencíaes da propo~ta upresentada 
palo gtlVeruo. 

Jã. vê portanto o nobre mm1stro que os seus 
maiores amigos pnliticos não est:lo dispostos a 
approvnr a proposta. Na discussão nem una só 
deputado se levantem para defender o primeiro 
artigo, nem mesmo o Sr. do,pntado por Minas, 
o qual principiou por faz~;r um prottlsto contra a 
doutrina que faz parte da excepç:i,, do primeiro 
arlig<l. O nobre dnputatlo pela Bahia, que f•Ji 
inscripto corn•1 tendo pedid•J a palavra 11. favor, 
foi ttlll dns mais acerrimos opposit .. res á proposta. 
Set.llott:s, dis.;s e!le, nesta proposta não ha senilo 
uma idéa capital contra a qual me opponho e 
hei de me oppôr. E qual é esta idea? E' 11 
uo art. 3!; e••trttanto foi o nobre deputa.lo 
inscripto a favor; mas niio fez um só elogio á 
proposta; disse que se elta não era má, era 
inutil, porque continhr~ o que está e»tabelecido, 
e quanto ao artigo capital, o nobre deputado 
declarou que se oppuuha a elle com todas as 
suas forças. Já vê pois o nobre ministro que 
está em minoria extraordinaria, que não ha um 
só deputado que se levtmte a favor da sua 
proposta. 

Ora, senhores, será isto 'Parlamentar? Será 
radamentar na opinião du Sr. de;JUtado por 
.l\ll'l:aS, mas devo d1zer-lhe que esta sua opinião 
é SiOgUI<IriSSima. S,>!;hores, disse O n()bre dt<pU· 
ta<io : - Sll eu e;. ti vosse no I u~ar O. o 8r. 
ministro da i•lstica, apresent·•ria t<íjlli tninha;. 
idé::~~ ainda qut: n!io tiv~sse um ~ó voto. A e>;l!l 
proposição o n••bre tie;:llltatl•> por p.~rnamhueo 
respondeu muito bem :-que ideKs ~llriiio essas 
q11e não tlves!'1em vot~çào n1l ca~a 1 - g, :;<•nl\11· 
TllS, já se ouvio dizer ena parte al~uma d<l mundo 
onde ha systema constitucional quo um mini~tro 
pôde apresentar na camara uma proposta para 
a qual não t~nba, não digo só ma1oria, mas 

n~m um só voto? E' extraordinario; foi neces
sario ouvil·o da boca do nobre deputado por 
Minas!- E acha-se escripto no seu disc11rso, 
que hoje appareceu impresso. 

Se o nobrn ministro tivesse esperado mAis 
tempo, se tivesse consultado os seus amigos 
poliLico;;, estou qu~ a sua propo•ta não teria 
sido atacado, como affirmou o nobre deputado, 
por todos o~ lados da casa, porque em verdade 
neste negocio os ltldos estii.o dividid•lS ... 

O SR. l\InHsTno:- Não em pontos essenciaes 
da proposta. 

O SR. D. MANOEL:- Poi~ não é idéa essencial 
da pr.mosta dar ao cheftl de policia a attribuição 
de forinar culpa e pronunt:iar nos crimeH de 
rebelli:lo, da sediçiio e em outros graves? Pois 
este ponto foi combatido pelo Sr. deputado por 
Minas, não por mim, porque o scho coherfjnte 
com a lei tle 3 de Dezembro de 1841. Mas o Q'.IA 
prova i><to, senhores? Prova o que disse na 
primeira. sessão, precipitação. 

Mas, senhores, qual foi o outro ponto do meu 
discurso que teve resposta do nobre ministro? 
Dizia eu qu13 não mo parecia. conveniente que 
os juiz~s municipae~ deixa;;sem de ser o que 
sã1 pela lei de 8 de Dezembro de 1841: e como 
me respondeu a isto o nobre mini~tro? Disse 
que julgava convir mais, por ser mais conformo 
com a constituição, que os juizes municipaes 
não tiv~s~llm a attribtução de julgar, que fossem 
apenas méros preparadores dos autos. Prili'lei
rumente respondo ao nobre mini3tro que o tit. 6• 
da constituição, invocado na sua proposta não 
repclle semelhante idéa ... 

O Sn. MmrsTRo DA JusTIÇ,\. dá um aparte qne 
não ouvimos. 

O Sn. D. MA:soEL: - Perdõe-tnc o nobre mi· 
nistro; ~qui ~stú na sua propo,ta:-.:\ instituição, 
diz S. Ex. na s:ua proposta, a instituição dos juizes 
municipaes, cum todas as attribuições cive1s que 
lhes couf<Jre a lei de 3 de D"zembro de 18H, é 
repellida pelo til. 6• da constituição e pelo brado 
da experiencia.- Agora vou mostrar ao nobre 
ministro que está em contr:tdic:ção. Vejamos o 
seu discur$0. Ahi o nobre ministro mio qu1z mais 
reconhecer que a attribuiç:io de julg•\r d·tda aos 
juizes municipn"s ó coritraria á constituiç:lo, ó 
repellida pela. constituição, S. Ex. diz:- Outra 
observaçiio •}Ue f~z o nobN deputud.1 foi a r<Jspeito 
da adnain!straçã,, da jnstiça civil : julgtHJI quo 
era mais conforme com a coust1tuiçi'i.o dL> t>SLadt) 
qu·~ se estahel~c.,ssem as dtlus anstancias.-Note-so 
bem isto, niio diz j,\ que é opp .. sta, mal!! 'ple não .i 
muito conforrue com a constit!llÇtio : o IIL•bro 
ministr•> re·~U.a porque é muito Jocil ; para nilo 
recu \r da obs,,rvaçiio que ti nh 1 f e i to .•.. 

O SR. Mz:.asTR') DA JusTiçA:- Att.mda á força· 
das palavras. 

O Sn. D. MA.NOEL:-Aqui não ha senão questão 
de linguagem, quo não é propria par,, o parlamento. 
Por consequencia já nesta parte obtive algum 
triumpho da minha discussão, porqull o nobre 
ministro reconheceu qu•3 não é contra a cousti
tuição que os juiz~s municipaes julguem defini
tivamente. E' portanto da que•tiio de conveniencia 
que v1un"" t!·atar. 

:::>enhvres, s~rá mais convenientP. que se institu:io 
os jtllZes mnniclpa.~s como D3 P"''posta :io que 
como s•; ach>1o actualmente n•• lE>i de 3 de D.oz"lm!Jro 
d" 1~ ll? s~r,\ mais convenientil que se: dô ás 
pnrt.••s j1tiz,.~ lAtrados com um !\UH() de pratica 
p>~f•l admínistr!lr a jllStÍÇR c!•.l qu•l IH! tire :\s partes 
esU. ga.mnth T A lei •h~ 3 dtl lk?.>'mbro ue lt:>a ó 
t•4o [Jrt!VIJ~nte, qu.,, j•'l para gao.mtia d11s pP.~suas, 
já para a bna admilll!>llraç:i.o <.ta justiça, exi-:e quo 
o>~ jtlir.es municipae; sejào bacbareii formados, 
tenllão um anno dt~ pratiea, deu·lhes garantias: 
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lo, de quatro annos de duração ; em segundo 
lugar, de poderem ser juizes de direito ou serem 
l'econduzidos aos seus lugares: logo, neRta partll 
a prl•posta ê muito mais manca, muito lllais 
pre\'idente ; pvrtanto é a lei de 3 de DeuUlbro 
de lS.U. 

S<·nhores, a lei de 3 de Dezembro de 1811 é 
fructo, como disse, de muita meditação, soffnlu 
uma discus;ão aturadissima; a proposta em t•>das 
as suas partes resente-se da grande preci pitaçao 
com que foi elaborada. O nobre ministro náo 
estava obrigado, por certo, a apresentar sta 
pt·opo~ta, contando apena' dous mezes e tautus 
dias de ministerio ; os seus ·co-religionarios não 
podião exigir tanto de um ministro que, em dous 
n.ezes, tinha apena:; tempo de se pôr ao facto do 
que havia de importante na sua repartição. 
Embora tenhamos theorias, e o nobre ministro 
as tem, porque certamente foi conspícuo lente de 
direito criminal, todos o reconhecem, foi e ê 
magistrado intelligente, probo e hourado, mas isto 
não É bastante ; o trabalho de ministro de estado 
é mais ar,luo que o de um juiz criminaL O nobre 
ministro não tinha tempo bastante; linha escuS•I 
muito justa, a qual sem duvida não podia servir 
de motivo para censura de seus co-religionarios. 

O nobre ministro deve con!Jecer que eu respeito 
as suas convicções; nem eu disse que estas erão 
as suas convicções ; e tanto são, que até se separa 
de SPUS propnos amigos; mas eu não sei se um 
winistro pód6 fazer isto n'um governo parlamentar, 
porque o result>ado será apresentar-se a proposta 
á discussão , na qual se hão apontar muitos 
defeitos, e o nnbre ministro !Ja de ter o desgosto 
de se ver combatido por homens que nunca tiverão 
desejo dtl combalêl-o. 

A respeito, senhores, da grande questão que 
suscita o art. 31, eu não pússo deixar de nova
mente expender a minha opmiiio. O grande pont•), 
senhores, ou direi. o p•Jnto cupiLal, o ponto em 
que se iusist11, é o do art. 34. Alguns dos co
reli~ionario:~ do nobre ministro nã" se importão 
tllUito que passe a pr,,pustn, porque a ju!gão 
defeituosa, visto que não preenche O!! fins que 
elles têm em VÍ8ta, nem satitõfaz ás promessas 
qne lizeriio ; mas para alguns destes co-religio· 
narios R idéa importante é a da oxclusiio dos 
magistrados do corpo legislativo: eis a razão por 
que insistetn na proposta, eis a razãu por ·~uo nos 
chamrtu opposicionista:.;, eis a razã,l por qua nos 
ameação cvm dissolução, corno se uós tives!letnos 
medo de dis>~olução quando tratamos de proferir o 
nosso juizo sobre Ol' negocios publicas, como se 
nó:~ nos importassamos com semelhante ameaça 
quando tratatnos de satisfazer as nossas obriga
ções como repres~ntantos da nação. 

E' occasiào, Sr. presidente, de insistir sobre 
uma idéa por mim emittida em uma das sessões 
passttdas. A exclusão dos magistrados não é 
c-xtgida pelo paiz, como se disse em um aparte ; 
não é idéa abraçada pela população, como avança 
um Sr. deputado , não é idéa de um partido, 
Itão ; nesta casa ha muitos cidadãos deste partido, 
e todavia têm iJéas oppostas ; suppoem inad
missivel; iujusta a doutrina do art. 34, quando 
não evidentemente contraria á constituição. E, 
senhores, se esta idéa não tem nem póde ter a 
approvação do paiz, se não tem a approvação de 
um partido, não tenho razão em dizer que a idéa 
é de uma facção? Sem duvida : não digo que o 
nobre ministro não esteja possuído da mesma idea: 
quero mesmo concordar, estou persuadido que o 
nobre ministro está convencido que a idéa que 
apresenta na sua proposta não infringe a consti
tuição do estado; mas isto não ma priva do 
direito de dizer que a idéa é de uma facção, uma 
facção que o paiz conhece, e que quando fó: 
tempo direi á camarn ; uma facção que já de 
muito tem :lado prova,; de si, que talvez 
pensasse que a mais fort11 barreira para chegar 

a seus fins está na cla.;se illustrada da ma· 
gistratura brasileira, um dos mais firmes sus
tentacu!os da monarchia constitucional. 

O Sn. PRESlDENTE:-Queira o nobre deputado 
cingir-se á materia. 

O SL~. D. MANOEL:-Essl:l. é boa I Estou com
b.ater.do o a:ti~o. P''rdôe-me V. Ex., não me podem 
tirar este d!rinto : quero mostrar que uma facção 
que pretende exeluit· os magistrados do corpo 
le~islati\'o já o anno passauo apresentou a idéa 
núa e crús, quero dizér : -os m'Jgistrados não 
serão membros do corpo l•gisllltivo-; depois 
apparecêrãv differentes modificações, mas sempre 
com o tim de realisar o projecto ha muito con
cebido. 

Todas estas idéas apparecêrão ; alguns de nós 
forão convidados para essas reuniões ; mandou
se-nos offerecer algum desses t\lvitres, a resposta 
nobre de todos nós foi :-se se entende que não 
convém ao paiz que tomemos assento nestas ca· 
d~iras e. ~as do senad~, excluão-nus, mas nós 
nao admtttunos transacçoes.-A,;sim respon.iêrão 
muitos collegas quando se fizerão taes proposi
ções. Este objecto, Sr. presidente, não tomou 
maior vulto por causa da resistencia nobre que 
os magistrados fizerão, por causa de nussos 
discursos, aos quaes ninguem respondeu, e por 
ca':'~a da _impressão qu~ el\es fizerão no paiz, 
entau obngámos a facçao a r6CU•Ir, e então a 
facção disse:-esperai, não desistimos-; a facção 
corn effeito não desistio ; a facção hoje apresenta 
Uln meio que para os incautos poderia parecer 
muito constitucional, mas que para os homens 
que pen;ão não é ::~enão um véo muito trans
parente com que se pret~nde encobrir e.;,ta 
proposta. Senhores, da minha parte direi que 
emquanto tiver assento neste augu:~l.o recinto, 
hei de advo:;:ar os direito~ da classe a que 
pertenço, o não havtlmos de advogar nossos 
direitos que nos são garantidos pela consti
tuição do estado? E havemos de cons&ntir que 
uuta facç:io o;; calque aos péd 'l A nação tem o 
direito de querer vêr no seio da representação 
nacional aquelles magistrados que pelas suas 
luzes, probidade e serviços fórem dignos de 
oacupar nella uma cadeira. Quereis saber o que 
de nós se exige? No dia em qud aceitarmos o 
honroso mandato (],yg nossos constituintes para 
occuparmos uma cadeira, ou na camara electiva 
ou na vitalícia, nós assignarumos a sentença, 
declarand•Hlos inhabeis para jlimais sermos ma
gislrados I Oh I iniquidade I (RistJdas.) Ri-se o 
Sr. deputado'? Não fallo para o senhor sõ; fallo 
para muito mais ~ente ; não me importo com 
as suas risadas. Veja-se em que coacção se quer 
pór n naçdo; por uma parte magistrados eleitos 
deputados, e por outra que futuro I Nunca mais 
havemos ::le ser magi,;trados, porque fomos cou
demnados a urna eterna inhabilldade. Isto é o 
cumulo da injusllça ; nem sei como se póde 
consignar i,;to em uma proposta do governo. 

Sr. presidente, para que Teio o governo lançar 
na casa este pómo de discordia? Não se podia 
contentar com pedir aquellas alterações que jul
gasse necessarias á lei de 3 de Dezembro? Não 
poderia propõr estas alterações, esta reforma na 
lei de 3 de Dezembro sem apc.sentar os magistrados 
no caso em que aceitem funcções legislativas 'l 
O que prova isto 'lA facção o quer. Eis, senhores, 
que ella não occulta este fim ; a grandtl idéa da 
proposta é o art. 34. 

O Sa. A.NTA.o:-Declare qual é a faecão. 
0 S-a. PRESIDENTE:-A.ttenção l 
O Sa. D. M.ANOEL:-Não me convém por ora. 
Sr. presidente, eu nesta casa usei de uma ex-

pressão que talvez a al~uem olfendesse. Eu disse: 
-querem excluir os magistrados, para darem lugar 
aos pobres de espirito. Eu não podia failar de 
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nenhum Sr. deputado present~. porque creio 
mesmo que no dia em que a facção triumphar, 
não valtarãõ a esta casa os que pelas suas luzes, 
talentos indepeudencia e corag<Jm fõrem capazes 
de se oppôr aos projectos da facção. 

O Sa. MElaELLES!-0 goyerno tambem é fac. 
cioso? 

O Sa. Go:~~u:s oos SANTos:-V. Ex. consente 
que a camara seja injuriada? 

O SR. PRESIDENTE [depois de algumas palavras 
que não ouvimos):-0 Sr. deputado não deve 
usar de expressões que possão suscitar idéas 
odiosas .•• 

O Sn. D. l\1.\NoEL. -Eu nito sei qual o artigo do 
regimento da casa que me inhiba de usar da 
palavra-facção. 

O Sa. PRESIDENTE: -Não se deve usar de pa. 
lavras que suscitem idéas odiosas. (Apoiados.) 

O SR. D. MA.NOEL:-Não digo nenhuma palavra 
injuriosa á casa: a facção póle estar fóra da 
casa. 

O SR. BAaaos P.WENT.EL:-Então o Sr. ministro 
da justiça é inatrumento de facção. 

O Sa. D. MANOEt.:-Eu me explico; o Sr. mi· 
nistro da justiça tem esta idéa; elle declarou que 
hl\ 12 annos que pensa que a magistratnra não 
podia, sem grande detrimento da adminiRtrilção 
da j ''stiça, ter ass~nto no ctJrpo legislativo ; 
a~llra qner\l mostrar que esta idéa que o Sr. mi· 
mst.:·o d:t justiça tew consc~aci~samente é tambem 
idéa qne eura\a UUla facção. 

YAr.los SENHOB~S dão apartes que não pudemos 
cdh6r. 

O Sa. PaEsiDENTE:-Attenção I Peço ao nobre 
depatado que não attenda ~os apartes. 

O Sa. D. MANOEL: -Sr. presidente, quando eu 
disse-os pobres de espirito, não podia, nem era 
possível que me dirigisse aos membros da casa. 
Sr. presidente·, é este pobre deputado, d~ cnto o 
menos illustrado da cAsa, que é inteuvmpido 
porque us~ da palavra-facção ;-lembro-me porém 
que nobre d,;putado pela Bahia usou della por 
muitas veze,; em seu discurso; entretanto ninguem 
o interrompeu com apartes; ha não sei .que contra 
este pobre deput~do .•. é minha franqueza .•. assim 
sofire o homem que na tribuna fal111 Cllm fran· 
queza ••• Paciencia ••• estou resignado 1\ minb~ 
sorte .•. Declaro é camars qua se o corpo legislativo 
approvar e o poder moderador sanccionar a lei 
que excl11e os magistrados, eu hei de obedecer 
como me cumpre, hei de resignar-me à minha 
sorte, não lAnçarei -mão do arcabu:z; para conquis
tar lugar nesta casa. 

O Ss. Souza. Ruros:-Apoiado. 
O SR. D. MANOEL: -Tenho respondido aos 

pontos principaes do discurso do nobre ministro 
da justiça ; vou agora occupar·me com o discurso 
do nobre deputado por Minas, não para lhe tomar 
contas. porque não me julgo com este direito, 
nem para as dar porque não tenho SPmelhante 
obrigação. 

O nobre deputado por Minas principiou por 
la'llleotar a sua posição, dizendo que a nossa era 
mn1to mais bella ; lam.ento~ a sua posição por 
defender a proposta, e d1sse que a nossa era mais 
t.ella por atac"l-a. O nobre deputado com isto 
deu-me mais um& arma, uma arm& fortisaima 
contra 11i proprio. Em verdade a nossa posição é 
mais bella, porque sustentamos a causa .ia ju5tiça 
porque sustentamos pripcipios dos quaes não 
prescindimos; mas o nobre deputado tem de 
f!ustent11r a proposta contra aa suas convicções. 
Por consequencia eu aceito a declaração que a 
sua pr~posição é dolorosa, e a posição é dolorosa 
sempre que se é advogado de uma causa má, assim 

como é facil quando se sustenta os mesmos prin
cipias que sempre se tem sustentado na tribuna 
e fór.a della. 

O nobre deputado nos disse que as commissões 
reunid11s de ju~tiça criminal e constituição, de 
que elle fazia parte, n:1o puderào chegar a um 
accordo ácerca dos pontos capitaes da reforma à 
lei de 3 de Dez11mbro de lSU, e di sse f.:Jmos 
forçados a prescindir de nossos princípios para 
chegar a um accordo. Não sei como possa um 
homem consciencioso desertar de seus princípios. 

O nobre deputado, querendo responder a ob~er
vações que fiz, de que considerava a proposta 
como uma censura ao gabi.nete transacto por não 
ter apresentado uma reforma á lei de 3 de De· 
zembro, apezar de viver -27 mezes, e que elle 
em dons mezes a apresentára, disse : -o minis
teria viveu até Maio, depois modificou-se, depois 
veio outro, e não houve tempo. - Em 27 mEzes 
não houve teDJpo e em 2 mezes o houve, senhores I 
E' uma contradiec;ão manif<!sta . 

O nobre deputado continuo\l a sua bella de· 
cl11mação ; não posso negar que tem talento, sem
pre lhe 11.z justiça ; ante -hontam reconheci toda 
a sua habilidade ; não ter conhecimentos profis
sionaes, e defender uma causa que alie mesmo 
reconhece ser n;á, é necessario ter o brilhante ta
lento do nobre deputado. Como sustentou elle a 
parte da proposta que dá aos juizes de paz a attri· 
buiçiio de formar a culpa e a tira aos delegados e 
sutdelegados? Princi!Jiou por chamar a estes 
bel~guins : não ,;e reclama quando um membro 
da er~sa chama bel~guios autoridadP.s estabt>lé
ciJas por uma l~i, nem o Sr. presidEnte, nem nin
~uem na camara reclama contra isto ; ma11 e, Sr. 
deputado tem a felicidude de· ser o Sr. Marinho. 
Nem isto admira quando na cas_a todos os dias 
se diz que a lei que e:;tà em vigor matou a con· 
stituiçãl) : contra isto não se reclama, quando 
um deputado nt\o pôde desacreditar as leis do 
paiz ; mas quando un1 deputado falia com fran
queza sobre qualquer cousa, grita-se ordem I 
ordtlm t E' ::t.a verdade uma preveuçào que es
pant>l. Eu merecia mais iodulgencia., porque sou 
homem franco e leal, p11rque me apresento toll 
qual sou, e me limito a isto, porque o demais 
tempo passo no meu cantinho : tal é a sorte das 
causas humanas. O nobre deputado ju.,tilicou 
esta medida da proposta com a seguinte decla
mação - pois os juizes de paz não valem nada ? 
Este pobre povo serve só para pagar Impostos? 
- Esta respvstll acredito que o nobre deput~odo 
deu à minha observação de que a t~roposta não 
melhorava, mas peiorava a justiça. O nobre de
putado deixoll·se levar pela theoria sobre os 
JUizes de paz, e theoria que poderia ser confir· 
mada com exemplo de paizes do velho mundo. 
Se me limitasse ao que tenho lido ãcerca dos juizes 
de paz, se tivesse unicamente em vista o que é 
um juiz de paz na Inglaterra, lugar appetecido 
como aquelle em que o cidadão se habilita para 
outros mais importantes, eu me deixaria illudir 
pela theoria do nobre deputado, mas não me posso 
esquecer daquillo que vi como magistrado e adnti· 
nístrador, daquillo que foi dito pelos no11sos esta· 
distas, e dito em conseqnencia de longa experiencia. 
Se nõs affirmarmos que os juizes de paz no nosso 
paiz são os homens maiiJ capazes, assim como 
acontece na Inglaterra T Me parece que mostra· 
remos pouco conhecimento do -estado daquella 
magistratura popular • o juiz de paz é o instrumen· 
to da prepotencia na maior parte doa districtos ; 
são elles, não eleitos, mas designados pelos in· 
ftuentes, e de ordinario recahem as designações 
em indivlduoa que só obedecem i vontade de 
quem oa designou; emfim, senhores, são de 
ordinario os ;Jobres de espírito que occupio o 
importante cargo de juiz de paz. 

Esta é uma verdade doloroaa que é preciao 
dizer na tribuna, afim de que ella foça aentir a 
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todo o paiz o estado de decadencia em que se 
acha esta instituição, como bem o disse o Sr. 
Limpo de Abreu quando er>l ministro da jubtiça. 
E é a autoridade:; desta o,.dJm a quem a proposta 
vai entregar a fc•rlllação da .culpa ; é aos instru· 
mE>ntos das paixões e vin:zanças que se vai en· 
tregar a attribuição de formar a culpa :1 um 
individuo seja qual fõr o seu crime? Sr. presiden-

.te, não sei como se pnssa achar isto melhor do que 
aquillo que existo, Já Sd d1sse, e é preciso repetir. 
que ao mal dos juizes de paz não ha remedio : 
mas ao mal do subdelAgaCio ha o remedio da de
missão. Na verdade, é muito mais de presumir 
que as escolhas do governo e presidentes rt-cáião 
em pessoas mais idoneas do que os juizes de paz. 
Creio que o illustre deputado, lendo talvez a 
obra de Richard Pbilipps sobre o juiz, fascinou
se com a vantajosa idéa que elle dá d<1s juizes de 
paz em Inglaterra ; e note que alli têm elles 
differente origem. 

Sr. presidente, o nobre deputado avançou tanto 
em suas proposições, que chegou a dizer :-Se 
os processos não podem ser feitos pelos juizes 
de paz. acabe-se tambem com as camaras muni
cipaes, acabe-se com o corpo legislativo : venha 
o despotismo.- Avança-se uma tal proposição, e 
o Sr. deputado não é chamado á ordem, nem 
mesmo advertido; e eu,. por dizer que ha uma 
facção, sou chamado â ordem I Pois o nobre 
deputado não prefere este mesmo estado ao des
potismo? O nobre deputado está zombando quando 
diz isto. 

Disse o nobre deputado:- A quem se ha de 
P.ntregar a forma~ão da culpa, será aos juizes 
criminaes 'l E11 direi cnm franqueza que aquelles 
que pensão que a attribuição de julgar não póde 
ser conferida senão aos juizes perpetuas de qtte 
trata a constituição, são obrigados a estabelecer 
a doutrina de que os processos necessariamente 
devem ser formados pelos juizes de direito ; e 
então devem esforçar-se para que em cada mu
nicipio baja um juiz de direito, embora seja isso 
um pouco one:-oso aos cofres publicos. Mas como 
eu entendo que se póde separar a attribuiçiio de 
Íl>rmar o processo do direito de julg•u, creio que 
com os delegados e subdelegados ficão satisfeitas 
as necessidades pubiicas se o governo e os pre
sidentes tiverem o cuidado de collocar nesses 
lugares c.s cidadãos que a lei determina. Quaes 
são os homens que manda a lei chamar para 
esses lugares de policia? Os cidadãos mais 
probos, int<Jlligentes e imparciaes. Se por ventura 
o governo e os presidentes, com as in!ormações 
dos commissarios de policia, nomearem para estes 
cargc.s os cidadãos que a lei quer, haverá esses 
abusos, contra os quaee clamR o nobre deputado? 
Certamente não. 

Di11se o nobre deputado :-A proposta acautela 
isto :- não ha tal: é verdade que a proposta 
quer tornar as comarcas mais pequenas; mas a 
pcoposta nesta parte é claramente cc.ntraria ao 
acto addicional. O governo devia-se preparar de 
ante-mão insinuando aos seus delegados que pro
puzessem nas llssembléas provinciaes a divisão 
das comarcas, e· assim poderia obter isto facil
mente : isto era como um preparativo para a 
proposta, e eis a razão por que digo que a 
proposta, se resente de precipitação. Se é principio 
constitucional de que a attribuição de julgar só 
compete aos juizes perpetuos, não sei como a 
proposta conserva aos juizes municipaes, que são 
temporarios, a attribuiçào de julgar os crimes 
do art. 12 do C(>digo do processo criminal. Eu 
entendo que os nobres deputados tênt querido 
restringir de tal maneira a verdadeira intelli
gencia do artigo da constituição, que se achão em 
muitos embaraços. e cabem até em absurdos e 
contradicções. 

A respeito da qualificação dos jurados, o nobre 
deputado veio com a opiniio de publicistall. Em 

meu tampo, t~rincipalmente quando exercia as 
funcçõP-s <le juiz de direito, gostava de ler estes 
autores, essas tbeorias, qus me seduzião; eu dizia: 
-quem me déra ver isto no mbu paiz ;- mas 
estds paizes on<le axistem e~ses escriptot~s coatào 
scculos e SAcnlos. Direi ao nobre dep1ttado que 
a lei <le 3 de D~zembro, quan•lo deu a qualificação 
d<1s jurados aos delegados de policia, teve em 
vista prevenir os imrnensvs abusos que praticavão 
juizes de paz; foi esta uma providencia muitos 
acet·tada, porque entregou a qualificação a um 
empregado subordinado, de uomeação e confiança 
do giJV~>rno, a um .empregado responsavel, e que 
podia facilmente ser demittido caso não cum
prisse com os tieus deveres ; portanto parece que 
este empregado ha de apresentar uma lista mais 
completa, mais exacta do que a que apresenta vão 
os juizes de paz ; mas a lei foi tão previ·· 
dente, que instituio uma segunda instancia para 
emendar as faltas dos delegados de policia, 
ainda mais, ha uma terceira instancia, que é 
o governo na cõrte e os presidente!! nas pro
víncias. 

Disse o nobre deputado que a lei de 3 dl! 
Dezembro é de circumstancia. Ha alguma lei 
que tenha permanencia illimitada '1 A lei é feita 
segunào o estado em que o legislador acha o 
paiz, e eis a razão por que assim foi concebida 
a lei de 3 de Dezembro dl! 1841. Qual era o 
cettldo do paiz, senhores? Tudo estava entregue 
á eleição popular ; foi necessario tirar attribui
ções a quem não podia pertencer, e dál-as ao 
governo, como mais immediatamente encarregado 
da sAgurança, tranquillidade e felicidadl! do paiz. 
Tambem nesta parte a lei de 3 de D<lzernbro 
separou-se da . tht>oria do nobre deputado, con
sultou melhor os interesses do paiz. Na Inglaterra 
a lista dos jurados é organisada pelos sheriffs, 
não o digo cvm certeza; procurei hoje rectificar 
a minha idéa a este respeito, mas não pude 
achar a obra que possuo de Richard Philipps: 
mas sabe o nobre deputado que os sberiffs 
são uma especie de presidente dos condados. 
Na Inglaterra, onde certamente se sabe apreciar 
a:; condições do governo repreBAntativo, esta 
lista está incumbida aos sherUfs. Não sei o que 
mais disse o nobre deputado em sustençáo da 
proposta. · 

UM Sa. DE:PUTAI>O dá um aparte que não ou
vimus. 

O Sa. D. MANOEL :-O nobre deputado dá um 
apart~ mulicioso ; eu não dis~e que a propo~ta 
era imposta por umn fa~çiio ••• mas ... promessa 
a um partido : e nada ha que admirar, porque 
o Sr. ministro pertence tl um partido, e é muito 
natural qua elle se esforca por conservar para 
com o seu partido aquella opinião de que goza; 
por isso é que julgou não dever perder tem~o, 
e apresentar a proposta, na qual todavia S. Ex. 
em pontos importantes está em desaccórdo com 
muitos homens distinctos seus co-religionarlos. 
Pois o nobre ministro não pertence a um partido? 
Não se persuade mesmo que as idéas deste 
partido são em geral as que podem felicitar o 
paiz? O nobre ministro, antes de entrar para o 
ministerio, não prometteria de propõr a modifi
cação da lei de 3 de Dezembro? Eu quiz tambem 
mostrar que o nobre ministro não cumprio a 
promessa, porque o partido exige muito mais : 
nem me podia· persuadir que um ministro da 
corôa viesse á camara fazer uma proposta sómente 
para satisfazer a nm partido, sem se convencer 
que os artigos dessa proposta ião de accôrdo 
com o bem publico ; nem ha um ministro que 
tal faça, e se o fizesse, seria indigno da confiança 
da corôa. 

Senhores, na occas1ao em que principiava a 
responder ao nobre deputado por Minas, eu disse 
que não ll;l.e ia tomar contas, porque não me 
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julgava co•n esso dirdto, nem in d.'ii·llS, p •• r que 
não tmlo:. esla obri""~ão; c diss~ '}ue ia re.pond,,r 
aos topicns <lo <llseurs,, tlo ucbr~ d;•. ptlt~Jo qu<; 
oizi:\o respl•ito ii prt1 pos l:., l' " outros qu~ '*' 
diz~''' r<'Spd tv. D il;s•· ~lle Qt\a cu costiiUtttva 
pt·f~f~rh· ~,n· vv :-=ic,;ÕC'.") muito "';rJl (~n tas O<t fa~:-c., G 
ness, occa~ià~ te\' <! a bOHu~d~ d t< dlz•-·r que llllllta~ 
'l'ez,,M :fica\'>\ 1\ou ori>ud<o c-'m as min has dou· 
trina~, aJ.'~Z~t de que :o;•oti><& llln>l t~ndenci·• 
irresistio;el 1•ara mim. Est a to'n11. ncin eu lh'a 
ngradeço: cr"il) qua ll>~l\ p&J;: udmirar se q ue na 
c11.•a um d~putado omitta <am fta1~o1ueza 11 su:> 
opiniilt> , porqne t>~D h~ niugu~w <11M as di:.;-a 
com U)ais !ralhJU•za d•o que o n·•tJrf. deputado, 
porque não he. 111nguem que av:>nce propo~i~õss 
mais ~xlraMdiunrias, mais in•uditas do qu~ o 
'll' bre u~pu~adv, e i~h) 8Cb1> DO o~U ui~curso Utl 
hoje. 

S•lllhllres, EU di3Stl QU6 llvS clubs se Í;<%Ía a 
mais fort~ opposição, senão 110 DIÍHistario todo, 
a ·> mtln•'s ~ pane delle. O ~r. deputado por 
Mín»,; p~r~llntou-mo : -Em qu& clubs '? Ser!\ a 
reunião qu~ h<i p·"u.cos dias hvnve eta c•sa do 
r.obrll tuloistro da justiça 1- Eu ac~neí com 11 
cabeç>< q11~ não. Uma r~:união em GR5& de um 
minbtro do cst>tdo llunca ee:i .. um dub, Nes~a 
occ>hiào o nobro deput>~do, contral'i&do com a 
lllihha respo <ta n~gatíva, por<tU8 suppnoha qne 
eu t inha cllamado a cs.>R reu!l zilo club tenebro;;o 
(o qu~ eu nüo disse), eufurectdo dis~e'- Sim, 
tend~~ rflzãa de Accn<ar-ooa. porque oesitl club, 
ao qual uào ~sabti, tratou-se de um negocio o 
mais i rnport!lnt~, ~u.e mats glo, ri,. faz á r:naloría 
contra a qu>ll tanlu cb•mais.-Eu repito, não me 
rderi t\ reu~>il\o havida n" casa do nohrs 
ministro d ll ju<ti~.ll : e58<1~ reuniões são muito 
ordiunria• no~ p:uzes 'iuu sabeno o quo e ~;y~. 
t~ma raprese!lttltivo : a <lutrQs olubs nu! Teferi eu. 

O Jlobr~ d epntado disse: foi um bcnefiti<> que 
sn ""s f,~ com a lei de el-.i<;ÕP.S. Di~o an nobr~ 
dQputado q u~ nii-> recool~t•ço~ o bt>ndlr.io ; •1uc 
'\'OVi e>~ntrll t"d"s os cllpitulos, nrtigua, pontos 
e vírgula~ tltlsôn l~i. No d;El ""' que 6~ di$CU• 
tir.l~ a< fOm~nlln~ do ~ona<lo, V •lt~i e m Vl!rdlldl! 
por ~llaR, p<~rque <~S j11lgud m.lh" r do quo o que 
exi•t•~ n!l. pT•'P"Sli : prcnci vtlltlle r,t•\ a P.mun<ln que 
m~n la pr•'Mo..!er n el~içÕP.S primMias 6 secun · 
darios seo1pre que houver o;a~:a no o;eusdtl. Eu 
>;<>t• i com... mio v.:111la pois o r1ol>re df'putadu 
!arrear eUI rt.S!O b~n•Jich:li que lhe niio fJ~<li e 
q u 11 niiJ aceito. Dísse: - os lionlzoru~ ll ll&hh:\ril., 
a lei d~ eleições e pat<s.trrlo parll a vp pOHiç:iu.-N ào 
ha u•"ll 1\ccnsação m<'is horroro>Cl, u1ais inJiguR 
da p~~soa, quo " !t~. 

O Sa. :l'!l.<llt~Ho:-Quem disse t 
o SI\, D. CI1A~0Jl.L: - Não r .. i o nol>rll de· 

p11tado. O cnrpu t~6í ~lativo julgou qua devia 
fa:~: er tsla ld: a ~·.ró:t deci dini, em su;~ al~l\ 
sul>~dQria, se ~'Hn etreao convé•n clar-lbe n sua 
$811Cçiio . 

O l!Obr1 de(lutado qui:t me- fazer uma forte c~n
surQ por ~u trazer :'t ca sl\ constant~m~nte os acon
tecim entos de lS12 . E~ dis8e em meu diseurso, 
na Jltimsira vrz que tullei:-se tQtnll~les as 11rmas 
para. ' uste••tar a. evustituiçào, que dizieís offendida 
por ~iftcr·~at~s lei6, priucir;>lllmenl~ P"la.lei de lSU, 
d~veu; exigir a revoga~ão desta lei; o ministerio 
que _o não fizer niio satisfaz ao' vo~~os •les~jos. 
-Nao f"l portanto, como di8s" o uobre deput•4o, 
para exaeerh•t paix.&s ; o;e o nobre deputado 
qtlizer em occasi:io OIJportuna entrar em nma 
di~cu~siio sobre esses ~contecimentos, ael:oar-me-ba 
proznpto. 

O Sa. M"-RI:mo:-E a. lllim tamuem. 
O t'a. D. ll~x~sL:-Não t~rei a menor duvida 

e111 emittir o meu. juizo; mas n>'ssa oec11sii\o uào 
t ive em vista seniio d izer que o nobre ministro 
n~o tiniu 8at1sfeíLo aos voto& da m~oioria que o 

apoia. Mas aecusantlo-m~ o n,,bro depulaJo de 
pr<Jf~rir ~empre prOp••ski5><s vir•kn ta s, C<' !!lO pr0\'2. 
t!e e: ue uast.a cu~ li rnngu.-;n1 v:.i llltlis loug~ tiO 
q us ·> nnbr~ d<> pUtado, vou iH· uu• tr~cho do 
S€U ti.lSCUl"bO, \}U c! é, t.alft-Z 0 n c:\)S f•U't.· t.}U'"' Sf! 
lenha tl;Jf~~cl•1"''') na c:;:;a_ ~ .Lé. ) "DoVt' l' >: ll\OS 
a;::rad;,cer BLI nob ,·<! <leput:<do o pt'"'""ur-uos a 
f'utrar nesta \Jiscns~ão , porque ern v~ r- hcJ: e , S r. 
pr,;sid•mt.,, p~ra totlos aquell•> q UP. a 'lncarr. re "'• 
que I' wcdir~tu, pHht~ hMas mora.t:s e toagtl1Jicus quo 
T~!lJ'Psenta . s e:-r âo f.Jn;ado:. a ,Ji t cr que essa r•:VCI· 
luç,\o cnnduzi<l-<·l Cutll bon ratlez e m oralidad•, d~ 
que hujc h~ pDtzços ex~"' pios. " 

O :>u. M-\Rl~U->: - Nao estll. (•x acto o t.recllo ; 
ruas aceito "drscussã<l tal qual. 

O Sn. D. l\f""'O.t:!..: -Q uc~ndo nesta casa pr~fit o 
a lgur.:.n propo:<iç>}.o, u:i.o ta:.to p <:la doulrina I)Ue 
,,lia contém, ma>~ pel~ voz um pouco alta que 
tenh<l, se me cham11 -a orJ•m -. Ainda ha 
puuctl o nob re ileputado pelo Hío <le Janein> 
pedio que eu foss~ chamado i ord~ul purqut~ 
fatlo.va em facç,1o ; mn s quando um d~p(1tad•) d iz 
que uma rebdlrs1o represe11ta e. idàa muis bella, 
mais UlMgniflcil , n ão ha um presi.ienta que cb .. me 
o nobre dcputt~.d~ á ord~m : quando na tributta 
ur)la rebelliao ~ chflrn11da idóu m:.~~uifica, mort~.l, 
tudo i»L" .; na.<.la, não Stl ebama a. ord~ro . Cha· 
t\IBr•SQ a uma r~bclliào facto r opresentativu dê 
uma ldêa beUa e znagu ifica , urua rebellião que 
comb.~t€u ao campo com a ruHIS, que r~z derramar 
muito san~:uo, e propoSição a mais in11u di ta, a 
mais inoolrta q11e $<l t~m ouvido ; entretanto 
corno é o ~r. deputado Marinho , tudo põde 
díz•r. 

o s~. M.UU:.'liO : - Tenho. a bvudade de ler o 
lrecho todo. é uma <ias lealdade • ••• 

O SR. D. M .. ~om.:- ~ão sou desles.l; o nobre 
d~pulado me di arma~ para que diga tnmhem 
i>to quRndo tombate as minlHls proposicõr,s, 
tachando-as dd violcutu "' exar,orar.las. ( U. ) 
"Vou tocar em um topico no qual ufio ds~ej\\ra 
~ntrllr : ma~ o nobra <laputad<> não perd•J oeca •ii\v 
de trazer SGIII pn1 a esta cns~ os succeMos de 
1&42, o, o que ó maig, arneaça·nos sempre eorn ll 

••·V•ÜI\~~u drl strncídadt•s qu.a só o\le subo . » Eu 
d"""i~ra q•Ul o nobre dopl\t•ldO •tissc8~" ond e vio 
íl'to no m• u <liscurso. ( Continúa a ler . ) rr E11 
pc~n no tlObra deputado, em rneu nun16, c~n10 
cowprornottido neo~;<l ntovirue11tn , e creio que 
posso J•~dir em nome de todo~ nquell•s que n•-lla 
Ba co.Jmprom<!tleriio, que re.,.ete t•>dos os horrores 
.:1~ que tonba nntlcia: é um ~erviço qu.a nos 
f.,d,. • D oos me livre qu'l contass•l U$8. b i.;wiia; 
Isto levaritl tre~ dias d~ sessão. :LI.) nA llistoria 
des~e• acont.>.citu~nto~, o archlvo , Sr. presidente, 
ds tu :los ess•s o c to~ q ua ti vcriio h1g11r na revo
lu~\io, anda publleado p•>r p •Jssoa s niiu t>u speitas .» 
Por pe~sl"a$ ~u~pei!a< tambem, por apnlogistns 
dessa rebelliiio, por &'\U•J tes que tiv•rão nella 
parte a mai~ decitlidll. (Lt.l «E queO.l quizer 
r .. zer um jUtliO aeertad>J do comportamento des!les 
h·:>men~ compu tse ~.sses documentos, e conv~ncer
se-ha que ai:1d"' não houve o o .Brxzii u ma prova 
tlio decittida. de loolJade, m ol'lllrehismo e de nt\)ra
lidad~ Cotnú fui O SuCC8SdO de 20 d~ Agosto de 18<!2, 
etc. • Isto e horrlvel. 

Scnb.ores , ê fl\eto novo n s. bistoria q11e se diga 
qae uma. rebellião linha por fim susttõnta~ a 
tnooBrchia e u. m urslidar\e public•l ; isto é inau
dito , isto e~tava preparado para O$ nos&os dias: 
uma t<~tlellião que trvll~& a perda de iznmensas 
victimas, que fez d~rr.zunar lmmens'l san{Zue; uma 
rebdlião que, sê triumphassG, Deo$ eabe o que 
s~rla hoje de~te pai~ ••• 

O SB. Souz.t.. R~o.\Toe :-Apoiado. 
O SR. D. ~b~ou.:- .... e uta rebelliilo <! 

uma pron <te morali<l.ade , de grlln4oza, de 
magoUicencla I 1 



Câmara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 15:35- Página 10 de 14 

SESSÃO EM 7 DE AGOSTO OE 1846 447 
Vou concluir o m'lu discurso dizendo que não 

aceito os perdõe;; que tão generosamente me 
quiz dar o nobre deputado : n:i ,, 'iuero <> seu 
p~rdão, nem nesta casa preciso de p<~rdões, el\.copto 
quando eu mesmo julgar que tenho off~n : ii < lfl, 
porque então o ped!rei antes que m'o dêm. Das 
doutrinas emittidas ne~ta casa, e que continuar.,i 
a expender e ,nquauto tiver assento nella, uão 
peçu perdão ao nobre depatado; pardõe o nobre 
deputado n quem póde peruoar : perd:\o lhe d:•ría 
eu. Hd dij pedir perdã•J a Dcos de meus pec
CI\dos, não por ter entrado em rebelliões, por
que espero que n1e esclareça para nunca entrar 
nellas. 

Não tenho mais nada a dizer, mesmo não posso 
continuar, p,rque me faltão as força,.;; concluo 
dlz.mdo que tenho cmnbatido a prop•.;sta por 
dlifen~utes motivos, c tambem mo persuadir que 
ella tem por fim diminuir a força do poder, o 
qaal eu no me•.1 pai:~: quero v~r completamente 
fort1ficado; voto contra o art. lo, porque Dlt1 per
suudo que suas disposiçõds não rnelhorã,, em 
nada o disposto na lei de 3 de De:~:embro de 
1841. 

O SR. MARINHO : - Eu não sei se pedindo a 
a palavra para uma explicação, poder~i ter a 
preferencia. . 

O SR. VrcE-PRESIDENVE: - O nobre deputado 
só póde ter a preferencia para responder. 

o Sr. Marinho: - Eu tão peço a palavra 
para responder. 

A camar:1 vê que eu não estou disposto a 
entrar nesta discussão, nem a acompanhar o 
nobre deputado que acabou da fallar; n:lo attendi 
mesmo á discuss;\o, e esperava que sahisse im· 
presso o seu discurso para o estudar ; mas a 
meneira por que julgou 6\le conveniente explicar 
al::;umas palavras que eu disse na sessllo passada 
me obriga a dar-lhe uma prompa resposta, e 
a cham:.r a attençào da camara, e pet.lir o 
St!u imp:ucial juizo a respeito t.la fidelidade 
C·.l tn que o nobre deputado acaba de me com-
b ,\lcr. · 

D::claro á ca$a que não revi esta parte do meu 
discurso, e que aqui niio está exactamente o qui! 
r,u <.lis~e ; tuas eu <lisso ao nobre deputado, e 
repito, que aceito a <iiscussiio sobra aquillo que 
aqui está escripto e foi publicatlu O que eu disse, 
e a camura se l~ mbrart'l, fui que cst"va prompto 
a entrar em uma tliscussuo com o ntlbr.:, deputado 
u. r.;speit•• tln.; acontecimentos de ltH2 • . p••rque a 
minha c"nvic~•io ó qll•) toJos o~ individuo~ qU•l 
souberem comprelltmJorem u que é hnnra (eu <.tit~sc 
estas furma, s palavras) 6 que a med1r~m. niio 
polus borJat.los, mns p•,las D111gnifi~a~ i<lóas quo 
~sta palavra r~prt•senta, hlo do ser obril."( 1dos a 
reconbt::ctr qu~ o~ revolucioouno~ d•J ltH2 por
t:\riitl·Se com um:\ hunr•\•l cz o moralifla..!•J Jo que 
talvez luljll pnucoll ex•:UlpliH. Eis ex•v;tàul~nt<:: o 
que eu disse; IJli\!; rtt recebo o que aqu1 está 
publicado, e ea p€ço a<! Sr. tnc.hygmpho que de 
novo tom11 este trecllo <lo meu dts~urso. 

« Deveremos a:;:radecer ao nubre deputado o 
provocar-nos a entrar nesta discnssão, p · .•rqu~ em 
verdllde, Sr. pr~:siden~e. para tod·•s aquelles que 
a encararem, que a medirP. m p elas i•1é\ls nobr'ls 
e mngnificas qu,1 representa, sen1o forçat.los a 
dizer que esta revolução conduziO-se com hon
radez e moralidade de quo hoje ha poucos ex.eru
ph,s. » 

Onde vio aqui o nobre deputado, nem ~nesmo 
nas pal11vras que estão e~criptaõ, que eu dtssesse 
qu~ a honradez e a motalidaJ.e con>~istia no facto 
puro e ~i:nples e abt::tracto da revolução? E' isto 
ttr),(umenl~r c.:>m fidelit.I~Lde t A-sim é muito facil 
co.nbater a<lv~rsarios ; mas ser!a preciso procurar 
adversarios que não tivessem f\ necessaria coragem 
~ara r•lspon.Jor imm~diatameote; ea o1credito que 
o publico, qunndo ler o discurso do nobre deputado 

e a minha resposta, h'!. de reconhecer que o nobre 
deputado, baldo Je razões para combator-me, 
vio-se obrigado a torcer as minhas palavras, e 
c a Jar -lhes um:\ significa~ão que não podiã o 
conter. Talvez nem resposta precisasse este trecho 
do discurso do nobt·e deputado, porque qualquer 
homem sincero conhecerá que as minhas pala v r as 
não con têrn o que o nobre deputado lhes emprestou. 
Era a . unica respvsta quo eu queria dar; mas 
devo a1nda proc11rar tornar mais claro o meu 
peu;mment•>, se é po,;,;ivel. Eu disse e repito 
qui! a nu1.neira porque foi conduzida a revolução 
de 18!2 depõe a f!lvor da honra e da moralidadd 
daquelles que netla tomlil·,~o parte, e torno a 
desafiar, a provocar ao nobre deputado para que 
aprusente provas em contrario"'desta proposição 
qLie eu avanço neste momento. 

Quiz t~tmllem o noi:lre deputado achar em outras 
paLavras que eu tinha dito que a revoluçlo tinha 
sido uma prova de fid elidade e de amór á mo· 
n:\r.;hia. Eu poderia su:;tentar esta propos içào, 
se eu quiz~sse eatrar nessa discussão, porque 
em verdade dão proV<\ mui solem:1~ de fidelidade 
á monarchia a'luclle" que se oppoem a uma 
tacç~o que preten·.:e subjugar a propria coróa. 
Ass1m, se por ventura uma facção se insurgisse 
pretendendo subjugar a propria corôa, tendo 
obt1do doi maiona do corpo legislativo leis que 
directa ou íntlirectamente pude~s.,m truor a esses 
fins, darião provas de monarchisUlo aquelles que 
se cppuzessem a esta facção, mesmo quando fosse 
prec1so empunhl\r as ar.nas para derrotai-a. Mas 
o n~bre deputado não lê a:-~ palavras, não Pnxerga 
senao o facto da revolução, e grita :-dizer-se 
que uma reb>~lllão, uma revoluç:i.•J foi prova de 
monarchismo I I t-A maneira pnrque f·•i cnncluida 
a luta de 18!2 foi uma prova de !idelit.lade e 
monarchismo. o~ homon:~ imparciaes hão de 
reconhecer que o nobrtJ deputado portou-se com 
ta .. t •J maior dtlslealdade nesta part~. qu ·.ot.) deixou 
do considerar que já muito lia propoaitn tinha 
eu dito-o dia ~O de Agllsto-, quo foi justament" 
nqntlllo em quij ~ revoluç.\o HUcc:unbio. O nobre 
d"putado deixou de attond11r a tudo isto, dt•ixou 
do llttend,,r á~ razões qu.1 I!U dera, e qu•J o11tiio 
eseript-ts no meu dist:urso, •JUando dis11e que os 
compr.•mettldos nn revoluç1to, tl•nd•> ainda forças 
consider:1voiH da que d1spunlulo, t•:ntlo franca a 
s ••llida, porq 11e 11-10 Sllliio d<: Saut11 Suzia 4 u••rn 
ni\., qniz, om vez dtl a acon:panhar e prulonll;nr 
" luta, vuudo •JU•I •l'llla pnJ>:rin rP.~ultu.r a •Ju• 
vasltu;:\,) da pruvilltlia, tlltb~nJo muito bem com 
qn.., illlll1Íg"·)8 \lllh!l lÍt• Sfl hll\"t!T, p0d•JOJo U}j:(UOS 
delloll P''""'tr '!"" A•<r111 a•J•I•lllo o ult.inro dia do 
Slli\H vi.tutl, t ·Hiavia f••r;ín "'~ Rpr<lSt~nlltr 110 ll;f'll!'ral 
triumpluuiL••, e t.liij<er·i\o (ist•> <~>ttt\ escriptll) :-nó~ 
aqui ~stamot~. 

U ;;,t, Vu:~ · PnK~ID~:NTI·:: -Ett n:\o Fo~\ Rfl a parto 
do discursu tin tHbr11 •lllpULllll•J por G •)yaz ptllli ft 
cb:unar a dis~u~sào p11ra este c11mpo, porque 
qttando tomPi a cade1ra jà achei a üit~cusstiO 
encetada; mas trnta-Ke df\ propo~La, e a propostll 
tem sido de alg,J.tna maneira abandonada, le· 
vando·se a discussão para uma OLitrtJ direcção. 

O SR. MARI:SII •l: -Eu pet.li a palavra só para 
responde,· a e~te tr~cho, e direi só mai~ duas 
palavras para acabar esta phrase. 

Eu disse, poiil, 'lU!', t<>ndo os compromettidos 
abandonado a lula, q11aado ainda tinhão forças 
cousiden>vei", dando-a por t~rmiaad& .... o nebrt1 
deputado me olha por uma maneira que par~ct! 
duvid&r (asse~•-~ro · lbe que .. xis:.ião ai<lda 8,000 
homens em armus, que sahinio de Santa Luz1a 
em columnas), dando por acabada a lu\.a nnica· 
mente para não assollar a província, porque 
ninguem podia pr,;:ver a pedra até ond11 havia de 
rolar. Ora, este facto contém sam duvida urna 
prova de ltlaldade, monarchismo, honradt.>z e 
moralidade. Eis o que fiU disse, e hei de repetil' 
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sempre. Outra vez torno a desafiar ao n{\bre 
deputado a que diga tudo quanto svub~r. e mes~o 
tud•1 quanto lhe v1er ~o penssmento, a respeito 
dos successos de 18·12 ; JUro-lhe, e protesto p~rante 
a .:amara e o paiz, que não declino essa dis
cussão nem em uma só virgula. 

Sinto ter perdido a vez que tinha de fallar, 
porqut- pret~ndia dar algumas res~ostas ao nobr~ 
deputado ; mas a camara vê a rrozao por que ped1 
a palavra I Não !)osso mesmo reunir as minhas 
idéas; todavia s~mpre responderei a :Jl~umas 
cousas <JUe disse o nobre deputado a respe1to da 
proposta. 

Os senhores que combatem a proposta cansar
vão-se dentro de um circulo de ferro, e não quere~:>~ 
sahir delle: dizem, pot· exemplo:·- Os juizes de 
paz vão reunir as funccões policiaes e judicia· 
rias ; - e quando se di7. aos nobres deputados 
que os juizts de paz ficão apenas encarregados 
de formar autos de corpo de delicto, e de colligir 
provas para o processo, afim de as remetter .ao 
jÜiz muuicipal, que é, neste caso, a verdadeira 
autoridade proce:>sant•; , dizem os nobres depu
tados : - mas os juizes municipaes não são 
tambem aquell.;s que a constituição crEou ; e 
neste caso, creai juizes de direito para cada 
município. 

Mas, senhores, é isto o_ 9ue faz a. p~oposta. 
Não crea, em verdade, JUIZes de dzre1to para 
cada. município, mas quer qne sejiio multiplicados 
os lugares de juizes de direito, por isso mesmo 
que lhes dá a attribuiçã.:~ de julgar os processos 
afinal. Se, pois, alétn das at~ribuições que a 
proposta deixa aos juizes nJUnicipaes ain,ja outras 
lhes dev~:n1 Cúmpt!tir, poderàõ os nobres doputados 
otf.;rec.er uma en1enda. dizendo:- Os juizes de 
dire!to serão igualmente as autoridadtJs procef
sant~s. 

(Ha um aparte que não ouvimos.) 

O Sn. MARl~HO:- Então para q•1e faze! oppo
$ição 1 Eu declaro que não comprehendo uma tal 
opposição. 

O nobre dP.putado disse que a propoRta contém 
pura e simplesmentfl o desPjo de "xcluir os bacha
reis formados dos luj:(area de juizes municipaes. 
Ora, em verdade, eu oiio Rlli como tal se possa 
<1izer da proposta. O que Quer a pro})osto, senhores, 
é tornar juizes <ie diteito os juizes murucipaes 
que hoje existem. Niio se reunem h<lje dous e tres 
t»rni(•S sob a juri~:~dicção de um juiz municipal? 
Pl>is sejn esse juiz municipal juiz de direito : eis 
o quo quer a proposta para julgar os processar. 
afinal. 

Mas dizem os nobres deputados : - A or
ganisaçfio dos processos sendo uma das suas 
partes essenc1ats, dev{l tan.bem l• juiz encarregado 
dest<~ trabalho ufl\,recer fiS maiores gM~ntias. 
Senhores , em consciencia, acreditaes vó~ que 
juizes municipaes, com tão pP.quenos ordenad•;s, 
com tão poucas vautngens, sejBo juizes que offe
reção a garantia da indepeud.,ncia f ~ão é pos
sível; e se os nobres deputado~ adrnittem hoje 
quE> um juiz municipal possa organisar os pro
ces>os em dous ou tres termos reunido!<, porque 
não consentem que os juizes municipaes, elevados 
a juizes de direito, possão, não sô ser encarre
~ados desse trabalho, IDf\3 ainda do julgamento 
tiual? 

uma facção para apresentar uma das disposições 
que se achão consign>ldas na proposta, e por ísso 
eu pcrguntP.i ao nobre depntado qual é essa 
facção, se clla existe dentro ou fóra dn parla
mento; mas a isto o nobre deputado não res· 
p•mde, e continúa a lançar sempre o mais violento 
insulto que em um corpo legislativo se possa 
lançar n um ministro da corôa. Mas isto pôde 
f~zer o nobre deputado, porque emfim vai sempre 
pretestando que é homem da ordem, homem 
de princi}:)ios govornamentaes, que pugna pelas 
attribuio<ões do poder, e que é mais goveruista 
do que o mesmo governo, e por isso pôde in· 
sulta.r, pela. maneira a mais insolitn que se tem 
visto, a um ministro da corôa : isto póde fazer 
o nobre deputado : se fo~se o padre M:lrinho l 
oh l dizia-se logo : - quo violento annrchista I 
Insultar por tal maneira um mini!ltro da coróa- I 
Mas o nobre deputado o Sr. D. Manoel tem 
licença; salva-se dizeniio: sou mllis governista do 
que o proprio governo 

Sr. presidente, eu páro aqui, porque ern 
verdade a maneira por que o nobre deputado 
me combateu, causou-me uma tão dolorosa im· 
pressão, que eu estou fazendo viol;;ncia ao meu 
dllS~jo para não continuar a responder-lhe. 
porque Y. Ex. já me . advertio. Portanto não 
tenho mais nad~ a dizer por agora ; teremos 
ainda occasião de votar á questão. 

o Sr. Carrão: -Antes de começn a ex
pender algumas observações, devo declarar que 
publicando o jornal da. cnsa o meu nome entre 
os in~criptos contra o prGjeeto, sem declarar 
que a discussão se ft1z por artigos, parece con
cluir-se que opponho-me á proposta tcdtl; porém 
devo dizer que, na minha opinião, o projecto 
merece a.pprovação em geral ; e inscrevefldo-me 
contr.•, tive por tim unicamente apresentar obser
vaçõ<Js ao artigo pri~eiro, que e o que se acha 
em discussão. 

Deploro que esta discussão tenha seguido por 
urna maneir~ menos conveniente, afastando-se os 
oradores da calma precisa, e que se quízes:;e 
fazer della. antes uma discussão política do que 
de principlos scientificos, como cumpria. Estando, 
pois, a. di!•cussão colloc~da em um terreno in· 
teiramente improprio, que rem~;dio ha senão 
acompanbal-a Y (Apoiados.) 

Da rliscuasão havida ptl.rece que resulta que 
uma reforma judiciaria é de n~ce3sidade, pois 
que os me~n10s seohores que atacâo o projecto 
o confessão; parece comtudo que, censurando a 
propo.-;ta tiio acromonte, e reconhecendo a neces· 
siàll.de imperios'l de algumas medidas que me· 
lliorem a tegit<laçiio nesta part~. lhes iucumàia 
apr.:sentar alguma couso. que a substituisse, e 
não limitar-se no simples papel de critico", Que 
é mui bcíl, mas que não satisfaz a:~ precisões 
publicas. 

O Sa. SouzA R.Avos:-Não reconheci, nem re· 
conheço a necessidade de reforma. 

Portanto, Sr. presi<lente, ainda. estou na opinião 
de que u. cppo&i'<ãl> C~ita á ptoposta dn go,•arno 
não assenta oro ::.er.buma razão Sl>lida, au men<ls 
considerando as razões que te11ho ouvido produzir 
contr!l. a "Droposta. 

Não sef que significação prJssa ter o tetmo -
facção- dt! que o nobre deputado usou; não sei 
a quem applica elle esta idé;\; o que é certo é 
que do seu discurso, por maiores que sejão as 
cautelas de que elle cercasse suas palanas, se 
deduz qne o governo obedeceu ao impulso de 

O Sa. Cum"io:-Pareco que o nobre deputado 
do Piauhy n:io foi expliciti>, mas outros o forão, 
e o discu.-so mesmo do honracto deputado contérn 
implicitamente a idéa de que é precisa a:guma. 
reforma, pois que p(lnderou que os inconve· 
ni(cntes que se persuadiR. sanar com a proposta 
uiiu desapparecerião se fosse ella adaptada. Não 
era preciso pt>rérn a con~ssão dos nobres depu-
t&dos para concluir que a reforma é de impe· 
rio S>~ necessid'lde : bastava vêr, como disse o 
nobre deputado de Goyaz, quf> duss provincias 
im ;.ortantes se r·~bellàrlio por causa dessa lei : 
sobre o que urge ponderar qt\e nàfl foi unica
mente por isso que nppareceu a rebellião: é pre
ciso que ex:lminemos as circumstancías do tempo: 
esta rebellião appareceu porque o partido que 
estava fõra do poder fi de todas as posições 
officiaes, via que os recursos conetítllçionaes ião 
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desappareeendo ; e assim privado dos me!os de 
satisfazer as nAcessldades legitimas do paiz, se
gundo suas idéas, l.mçou mão das armas ; foi. 
contra a polit1ca que e~tava então no poder qu"' 
o partido se rtbellou para neutr:\lisar as suas 
perigosas tendencias. Por isso deve attauder-se 
a que todas a~ accusações f~itas á lei, quando 
mesmo ainda se achava dia em discussão, devem 
ser entendidas debaixo da idéa geral que esta 
lei era um d"s Instrumentos ds que o partido 
então dominante queria lançar miio para se con· 
servar no poder e privar aos seu~ o.dversarios 
dos meios llcitos e proprlos do regimen conRti· 
tucional. (Apt~iados.) N.,sta parte parece que não 
foi muito arrazuado e> discurso do nobre deputadu 
pelo Rio d., Janeiro, quando quiz referir exclu· 
sivamente a essa lei todas a>'! accusações que se 
dirigião contr .• o geral da política então domi
nant~. 

E11trarei na discussão do art. 1. o Parece que 
a utilidade ua proposta está demonstrada pela 
confissão que ftz~rào os nobres deputados. 

O Sn. SouzA RAMos:-Está onganatlo. 
O Sa. CARaXo:-Qu'lndo o nobre deputado de 

Goyaz aftirmou no seu discurso que não havia 
duas opiniões no paiz sobre a reforma judiciaria, 
não confessou que erà precisa a reforma ? De· 
mais não, confessou o mesmo nobre deputado 
pelo Rio de Jane1ro esta necessidade, quando 
reconheceu que males existiiio, mas que não 
seri:io sanados por ~stas providencias 'I 

A prim'lira idéa do artigo é tirar aos agentes 
policiaes o direit·• de julgar. Tem si<1o esta questão 
apresentada na casa por uma face inteiramente 
diversa, e accu<ou-se até a proposta de incompleta, 
em vista da<J queixas que a lo3i provocAra I 

Senhores, nunca se nccusou a lei simpl~smenta 
pelo que se tom dito, pP.lR reunião do direito de 
julgar I'Ofll funcções policiaes, e sim por se ttlr 
dado a uma autoridade amovivel, a arbítrio do 
gov~rno, qual deve ser o empregado policial, a 
attribuição de julgar ; o defeito existe, não na 
11.ccumulação, maH na amovibilidade arbitraria 
que deve ter o empregado policial. (Apoiados.) 
O.s agentes policiaes devem desempenhar o pen
samen\o da admirlistraciio, e por isao d~vem ser 
todos de 11ua absoluta confianc;a, e prestar-se ple
namente a t•>da·• as suas inspira\:ões. 

As necessidades da administração publica, ainda 
supponuo-a muito boa, ~iio multiplicadas e varia
veia segundo a>'~ circumstancias do momento ; e 
os agente>~ puliciaes que têm de coadjuvar a 
administração n:\ satisfação das mesmas, d"vem 
&er a aptidão especial que essas necessidades 
dem~ndào para po•illrem preencher o fim para 
que são destinados. Emergenclas apparecem que 
torHão improprins agflutes qne muito servirião 
em outras circu:nstancio.s, HJaa que nessas não 
têm a capacidade espt:cial precisa: dahi a neces
sidade irrecusavel da tldministraçào poder des
tituil-os ~em que te11ha em attenção outras con::fi
derações que não as da sua propria conveniencia, 
quando não lbe são completa e abs;>lutamente 
submissas, quando não obedecem com docilit.lade 
protnpta a todos o~ seus acenos. E será util que 
esses empregados que estão em taes condições, 
que recebem do podér o impulso que este lhes 
quer imprimir, tenhào o dire1to de julgar <'rimes 
que têm pela actual legislação So,is mezes tle prisão, 
e seria fazer que a justiça nesta ordem de factos 
fcss ? um11 commis~ão do guveruo, estivesse sujeita 
âs mt:ltiplicadas impressões que J~~te recebesse: 
n1as isso ~>ào seri<1 justiça. (Apoiados.} 

Julgo, Sr. presidente, desnecessario conservar 
os actuae s chefes de policia das províncias creados 
pela lei de 3 de Dezembro de 1841 ; na minha 
opinião, são empregados de luxo, e que nenhum 
bem podem produzir. Exercem alies no termo 
da capital as funcções .que nos outros termos da 

TOliO li 

pr.1vineia exercem os delegado8 ; c além disso 
llervem de intermr,àiarios da correspondencia do 
presidente com as üUtl)ridaíle14 pl)liciass ; ora. 
esta fuMção de mero inter~nedio póde :<t'lr preen
chida de qualquer outra aaaneira, sem que continue 
a existir uma autoridade que nnnh~ma vantagem 
real produz, e só serve par& f!IZer as vezes de 
um official da secretaria da presidencia. 

Portanto vot•ITI'li contra a idéa da conservação 
do~ cheres de policia;nas provincias, exceptuando 
o da corte, porque razões especiaes existem 
para que ahi scj:l c<inserv;~do, attenta a aggl•J· 
meração de uma população numerosa que exige 
vigilancis continua. 

Quanto á s~gunda parte do artigo que faz a 
seguinte ex.cepção (li! o artigo}, eu tambem não 
poderei dar-lhe meu voto. Primeiramente reco
nheço que é um mal b<IStante grande que uma 
autoridade local, que talvez tenhs participado 
dirPcta ou indirectamP.nte do crimo3 em que se 
envolve g:·ande numero de pessoas, seja encar
regad'l de formar culpa, Parece conveniente dar 
esta autoridade a quem seja estranho é.~ infiuen
cias locaes. Mas será conveniente dar, neste caso, 
o direito de formar culpa a urn empregado que 
não é outra cousa senno um commlssario do 
governo. E' corrente que, quando apparecem 
crimes políticos, cujos autor13s 81\o numerosos, os 
vencedores, a cuja frente eatà o Rovern•l sempre, 
ni\o procurão punir os vencidos, poróm em geral 
f~tzer recahir sobre certas e /jet,.rminndaa pe11soaa 
que se suppoem ser adversar1oa Muli.,nto!l todo 
o peso ua VIngança pessoal. E' (')que se vOrllica 
na historia de todos o:~ povos, 11 dt>11graçadamente 
temos disso .. xemplos na hiSt, ria do no>Jso paiz. 

Em conjuucturas taes, rllceio multo da seção 
do governo, e julgó que a ~ua intervenção tão 
directa não pode f~tvorecer a execuçi\o hnparcial 
da lei, antes contraria l-a, praticando excessos 
condemnaveis. Talvez que se conseguisse melhor 
rllsultado fr.zentto eleger um desembargador da 
relação do districto, ou meo~mó determinando que 
d•1 seio della o governo designe urn par~ proceder 
á formação dos processos em tae;; casos. Com 
a diminuição do numero dos elegíveis diminue-se 
a probabidade de abuso. Pedir.;i á illustre com
missão que pronuncie a sua opiniã" a respeito, 
attenta á ausenda do nnbre ministro da justiça ; e 
conforme fór ella mandarei á mesa emenda neste 
sentido. 

O artigo indica o crime de sedição. Não sei 
se em todos os casos haverá n~cessidade de 
sahir dos meios ordinarios ; talvez que seja ulil 
limitar unicamente aos casos em que o crime de 
sedição ttbranja uma comarca toda ou mais, ou, 
quando tôr praticado contra empreJ:lado cujas 
funcções se estendào á cumarca inteira ou mais, 
julgo que não é conveniente multiplicar as hypo
theses em que possão ter lugar os meios extra
ordinariot<. Tambem estende o artigo a medida 
a outros crimes graves. O nobre deputado pelo 
Piauhy ponderou muito bem qne em nosso 
direito penal uão temos U1n Signal jurídiCO para 
cnracterisar a gravidade dos crimes. excepto o 
ct~so de ferimento, a que de certo se não refere 
o artigo. Sendo assim, dllvido que possa convir 
que tique ao arbítrio do governo a qualificação 
de taes crimes r-ara serem vrocessados por auto
ridades diversas das locaes; eu pedirei tamb;;m 
sobr-a isto a opinião da nobre commissão. Não 
me demorarei mais sobrs esta a materia, liwi
tando·mtl por ora a estas brev!'s consiierações. 

Os nobres àe;:>utados q:1e impugnárã.., o projecto 
·quasi todos argmentárão que não havia grande 
diff~rença entr~ os chefPs d~ policia, delegad•JS e 
subdelegados, e os juizes de paz e juizes muni
cipaes, para quem se passava a jurisd1cc;io que 
se tira áquelles, e um asseverou que os juizes 
de paz, quando se confecciono~& a lei de 3 de 
Dezembro, e11tavão completamente deaconcei· 

57 



Câmara dos Deputados - Im presso em 14/01/2015 15:35 - Página 13 de 14 

450 SESSÃO EM 7 O"E AGOSTO DE 18t6 
tuados. Quanto a esta parte eu direi que recor
dem-s e quanto cs:avão os juizes de paz nes,;e t~m~o 
sobrecarregadOS dll n.ttribnições policiae.s e )Udl
ciarias, e outras ; e c,1mo soria possível queho_m~~s 
que não recebiiio ordenado algum, e que t111hao 
seus negocias particnlcJres que tratar. _os abando
nassem para prePncber as incumbl:lncJas do em· 
prego que lhes absorverião todo o tempo, e que 
em alguns lugares populosos talvez neçessitassem 
até de uma secret·1ria p~>rmanente como hoje tem 
a policia 'l (Apoiados.) E is a cansa justa des~e 
dr,sconceito. qu& <leve s ·~r attr.ibuido á accumulaçao 
imm&nsa de attribuiçõP-s, e não á origem do 
empreg<". E 011 juizes de paz, segundo o_ ~roHcto, 
não vêm a ter as mesmas aUnbmc;oes dos 
antiaos ; accresce aos actuaP.s sõmeote parte da 
policia preventiva sem attribuição de julgar. 
Cousid~rando os nobres deputados os juizes 

municipa~as, segundo o projectu os estabelece, 
t.!isseriio que vinbão a ser os mesmos que os 
delegad•"s e subdelegados, nomeados igualmente 
pelo governo, e que portanto nno havia diffe· 
renc;a alguma que pudesse estabelecer a ptef!l
rencía em favor daquelle~. Cumpre notar que nao 
lleixaráõ de reconbeçer os bOJnrados membros que 
os juizes lllunicipaes do projecto e os juízes de 
paz têm uma duração prefixa por quatro annos, 
e de certo havendo a certeza que não serão 
desonerados antell de~se praz•l, não podem ser 
assemelhados aos agentes pclieiaes, que tém uma 
duração precaria, que siio dernissiveis a arbitri·l ; 
a ~uração profixa é uma f<>nte de inàependencia 
para o empregado, e não poderã jámais a sua 
missà<> resolver-se em commissão e~pecial, como 
aconteee com aquelles, o que alt&sta a expe
riencia. 

Creio que os honrados membros não negão 
que os juizes mnnicipa~s e supplentes, seguudo 
a lei de 3 de Dezembro de 1841, são amoviveis 
a arbítrio do go~erno. 

Ar.GUNS SENHOaEs :-Não, é o contrario disso. 
O Sn. CARRÃO:- Ora, quem poderá melhor 

interpretar a lei, nós que lhe recusámos sempre 
o nosso assentilnento, e que sõ lhe prest.!.mos 
obadiencia legal, ou os seus autores, os que 
são depositarios dos reconditos e secretos pensa
mentos que a inspirárão 'l Sem duvida que estes 
melhor conhect~m a sua intelligeocia (Apoiados .J 
Pois bem, os autores da lei e seus delegados 
ser~> pro a~aim a entendêrão. Ainda h.:!ntem o 
Lonrado ll'lembro do Rio de Janeiro, que foi seu 
primeiro exe\:utor, confessou que hH.via feito uma 
remoção (apoiados e não apoiados); as a<inüois· 
trações que se st:guirão tambem as tizerão. Na 
provincia de S. Paulo, delegildos dessas admir:zis· 
trações, (!ue ajudárã•> a confeccionar a lei, e que 
por isso bem a entendião, assiro a executárão 
desde 1842 at~ 18i-i. Os Srs. Joaquim José Luiz 
e M ,moel Ft!lizardo não podem ser suspeitos 
para os honrados membros da opposição, e esses 
derão muitas demissões a supplentes do juiz 
municipal, sem que o governo central lhes 
fosse à mão (apoiados; ; e isto mesmo depois 
desse aviso que um honrado membro refere em 
seu aparte. (Apoiados.) Logo, a lei, comoçou a ser 
ex.;cutada pelos seu'! propríos autor&s, segundo 
essa int('Uigancia; e como censurão hoje aquillo 
que lizerão, quando o seu exemplo de'Yia ser 
respeitado, porque erão os mais habilitados para 
CJnbecer e desenvolver o pensamento da ltli ? 
(Apoiados.) Acaso essa intelligencia pratica era 
um privilegio e:x.;lusivo da nobre opposição ? 
(A.poiaào.r.) M,•s os juizes e suppl~ntes da proposta · 
sãc diversos, têm a duração prefixll por qualro 
annos, e nem podem nem a<.l menos ser dt~sclas· 
sificados, cQmO declarou o nobre ministro da 
justiça, que provavelmente express&rá essa idéa 
nos regulamentos que expedir para. a execução 
da lei. ·· · 

(A qui o orador bl trtJ em o"tras consideraclSes 
e depois contitlúa :1 
Ou~i, senhores, a opiniilo de que a proposta 

empetora n a:hninistração da justiça, porque dá 
a attribuição mais importante nas qu ,1stões 
forenses a homens não · formados, q_ual é n 
fvrmação do processo, poi~ entendem que, for
mad~ elle, qu~tlquer pôde ~ntenciar. A ser ver· 
dade1ra tal pr.1p •sição, Cllmpria deduzir della 
que toda a nrganisaçào judiciaria de todas as 
nações notigas e modernas têm repousado sobre 
um erro scientifico. que a constituição do imperio 
co~<sagra um paradoxo. Todas as legislações 
actuaes considerão a f<>rmaç:io do processo como 
menos difficil e importante ; mas o julgamento, . 
a apreciação do facto, a comparação delle com 
a lei e a applicação desta, CIJmo tarefa difticil 
e que p6de só ser bem desempenhada p.>r quem 
estiver appatelh.ado por meio de amplos estud<lR 
espJJ!liae.il. No crime, por exemplo, qual-ttte!" 
pôde colligir as provas mesmo, segundo a lei 
qtle tanto defendem os honrados membros ; 
mas o julgamento dependo de mais alguma 
cousa, e por isso se estabelecêrã() as instancias 
superiores, onde se SU!'PÕe existir mais saber 
jurídico, e ellas de certo não têm Que colligir 
provl!s. No civel o mesmo se verifica; assim 
pois a actual organiS:\çlto judiciaria re~ponde 
cJntrariamenta aos nobres deputad0s. (.4poia!los.) 

Tambsm s~ impugnou a opinião enlittida no 
relatorio, de qull o tit. 6• da constituição reprova 
os juizes temporarios. Tem-se entenüido variada
mente o nosso direito publico á respeito, porém 
presumo que attentamente ccnsiderada,. a con
stituição dá em tesultado a opinião emittida 
no rel11torio, a qual eu subscrevo e aceito em 
todas as suas consequencias, que firmào que 
os uc.icos juizes reconhecidos pela constituição 
são os perp.,luos, fõra os e:;;peciaes que ella 
reconhece 

O •·rador explica os arts. 151, 152 e 153 da 
constituição, concluindo ~m favor da opinião 
que emittio, e depois de mais alguns desen· 
volvimentos sobre esse e outrçs pontos da pro
posta, declara-se em geral a favor desta, reser· 
vando-se para entrar na discussão especilll dos 
artigos, visto que a materia dos mesmos não 
póde ser tocada por alto, e continúa: 

Sinto a necessidade de emittir algumas breves 
refb:xõas ácerca do discurso do honrado melllbro 
do Rio Ele Janeiro. Depois de recapitular todas 
as accusações que se fiurào á lei de 3 de 
Dezetubro, disse que a proposta não rem~di11va 
a nenhum desses defeitos que então t!e assa
cárào; e concluio que um bl procedimento 
tinha como resultado infallivel o descredito dos 
principias, e q-:J.e devia·se concluir a f~tlta de 
razão de taes accu5ac;ões. Entendo que es~a 
onserv&<;ão não tem força alguma. Etn primeiro 
lugar notarei que quando um partido acha-se 
nas circumstancias em que estava o que çom
bati>t a lei, ameaç10do de ser excluido de todas 
11s posiçõtls ofliciaes, de ser privado de todos 
os recursos constitucionaes, occupando o poder 
um partido tão exclusivo e intoleranté, que ·uão 
deixava esp~rança alguma aos adversuios, de 
poJerem ainda remotamente induir nos negocies 
publicas e satisfazer às nece-;sídades d'l sua 
situaçã;> pelvs meios legitimo . ., e proprios do 
rel{itnan representativo, cumpre ter muito em 
CQnt.a que ordinariamente, comblltendo uma parte 
do ~ystem<t qne sa p-cocuta plantar, é natural 
que se reproduzão todas ao~ accusações, que se 
condet.Anem toda!J as ~endencias do systema 
ir.Leiro. (Apoiados.) Eu já disse que niio era 
simplesmentll a lei de 3 de Dezembro que se 
combat1a, era o sy~tema comp\eto da política 
então dominante e qu~ começou a desenvolver· 
ae desde 1837. (Apoiados.) E de certo as aççu-
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sações em geral não erão baldas de funda· 
mento. 

Hoje nã·:> existP, é verdade, tanto clamor como 
se augurava, porque felizmente não existe esse 
instrumento nas mãos de seus autores, e porque 
eur.npre tambem confessar que o paiz . em 
alguns pont•,s foi notavdmenle coutrariado. Assim, 
por exemplo, as buscas furão modificadas pelo 
regulamento de 1842, e não apresentão tantos 
perigos como naturalmente se deviâo esperar 
do texto da lei e das explicações nas discussões. 
Quanto aos pa~saportes, a decepção foi ainua 
maior; parece que houve da parte do govemo 
capricho acintoso em contrariai-a (apoiados); 
quem presumiria que dizendo a lei <« ninguem 
poder& viajar sem P'*s~aportes >) ; viesse o regula· 
mento e dissesse« todos podem viajar sem passa· 
portes. » (Apoiados.) 

resistencias , que, não podendo vencer pelos 
meios legítimos, procurará destruir por meios 
violentos, e em todo o caso cabirá desdenhada, 
reprovada. Essa opinião de todo o mal provir 
d:l administração foi vigorada pelo nobre depu
tado. pelo Rio de Janeiro quando disse que 
a let deu os rnáos resultados que se obser~ão, 
porqt:Ce na sua ex:P-cuoão " administ•·ação tJassada 
commetteu, não abu~os, mas violações fiagrantes 
d~lla : ~ a mesm'' opinião do nobre membro do 
P1auhy manifestada por outra face. 

Não sei, Sr. pre :>idente, se ha verdade nesta 
proposição; mas quando observo que no tempo 
das administrações do honrado membro e seus 
alliados apparecêrão factos iguaes aos que elle 
apresentou á casa, nesse tempo em que devemos 
suppõr que era a l i!i executada em toda a sua 
pureza, inclino-mtl a crer que o defeito não est.á 
no l)essoa\, mas sim na instituição ; pois se 
todos os puUJos produzem damnos com essa 
lei, como dizer que ella é boa? Devemos concluir 
que ella não está a par das necessidades publicas, 
não corresponde ás precisões que devêra remediar. 
Para provar as violações fiagrantes da lei, 
citou-nos o facto de o presidenttl da província 
do Rio de Janeiro haver ordenado que o chefe 
de policia avocasse um pr.Jcesso que, depois de 
avocado, abafou-se . Não •iuvido da veracidade 
do facto: porém permitta o honrado membro que 
lhe recorde que no tempo de ~ua administração 
e por ordem especial sua, o chefe de policia de 
S. P11ulo foi autorisado a avocar processos que 
tambem estavão já atrectos ao jury. e com decisão 
do juiz de direito sobre recurso ; e alguns desses 
processos t~tmbem forão abafa<ios, ou antes forii" 
extinctos. 

O Sa. F~>:RBA.Z : -Veja o salvo que existe no 
artigo da lei. 

O Sa. CARRÃO : - Apezar disso a regra geral 
da lei é a negativa, e a do regulamento é facul· 
tativa, contrarião·se completamente; parece que 
o mesmo governo recuou ante a terrível doutrina 
que havia sanccionado. {Apoiados.) 

Depois de outras reflexões continuou: 
Procurou o b.onrado membro, á quem rne refiro, 

justificar a lei de S de Dezembro, de haver 
dado a empregados amoviveis é. arbítrio, o 
direito de julgar, com exemplos que nos apre· 
sentou da Inglaterra e França, exen1plos . que, 
na minha opinião, não podem ter muita appli· 
cação. Não sei se, tratando-se de especialidade 
da legislação ingleza, será conveniente tomal-as 
e aplanai-as em nosso paíz; nioguem ignora a 
força podtrosa que têm os costumes naquella 
nação, e o respeito que votão os empregados de 
todas as ordens aos direitos do cidadão : alli o 
poder publico não desce a perseguições mesqui· 
nhas, como vemos entre oós constantemente 
praticado ; os juizes de paz inglezes não j ulgão 
isoladan1ente, e nem crimes de penas tão el11vadas, 
como os que entre nós são dados á policia huje : 
embora sejão elles nomeados pela corOa, todavia 
é obrigada esta a nomeai-os d'entre proprietarios, 
que gl'ralmente se suppõe mais independentas. 
Quanto aos juiztls de paz da França, que ta:nbam 
são nomeados e demittidos pelo poder arbitra
riamente, na maioria dos casos julgào concurren
tement~ com os maires, e em todos os casos só 
poden1 imp6r a pena maxima de 5 dias de prtsão 
e 15 francos de multa, e ainda com recurso. 
Ora, niio é possível negar que>. ha uma immensa 
desproporção entre 5 dias e 6 mezes, e 5$000 mais 
oa menos e lOOfiOOO, que são as penas que 
podem appliear os nossos subdelegados. Quanto 
aos maires direi que uão tem valor nenhum esse 
exemplo, porquanto não são empre~ados da ordem 
uos nossos agentes policiaes, sao empregados 
electivos, pois .que o governo escolhe um d'entre 
os conselheiros communaes eleitos ; e ainda que 
possa demittir, deve substituil-o por outro con. 
selh~iro eleito ; portanto são autoridades populares 
em quem a infiuencia do poder não pôde obrar 
muito fortemente. 

Sr. presidente, confessando os nobres deputados 
que hoje a administração da justiça vai mal, 
procurArão attribuir Isso ao systema da admi· 
nistração passada. O honrado membro do 
Piauhy disse que, havendo um governo honesto 
tudo iria bem, a justiça teria seu curso regular. 
Não sei, senhora~, · se essa virtude vulgar será 
por si só um titulo sufficiente para carac~erisaT 
um governo como bom. Su.ppouha·se uma admi· 
nistração muito honesta, mas cuja in\elligencia 
esteja abaixo das necessidades publicas, e que 
não te11ha a energia, a . força precisa para 
remediar as necessidades . geraes da associa~ão ; 
aert. ella um ·bom go·verrio 7 Não: ha de encontrar = 

Posso asseverar que por minha parte, procurando 
certidões de taes processos para responsabilisar 
a varios empregados da lei de 3 de Dezembro, 
não pude encontrai-os : não apparecêrão. E então 
a administração publica estava toda montada 
pelos alliados do nobre deputado, e assim se 
praticou : e creio que sem violenta infracção da 
lei de 3 de Dezembro, porque erii.o os seus 
autor6s que a executavão e a entendião de certo 
melhor do qut! nioguem, conhecião qual a extensão 
do pensameuto que a dictou. E se ·o honrado 
membro deu o exemplo da fiel execução dP. lei, 
como condemnar aos que hoje nada mais fazem 
do que imital·o? (Apoiados.) 

Citou-nos o honrado membro uma portaria de 
um subdelegado com que se tem feito barulho 
desde 1844. Ora, nós tambem podemos apresentar· 
lb.e caso semelhante praticado nas eleições do 
tempo do ministerio do nobre deputado. O juiz 
municipal interino de Ooritiba, nas fataes eleições 
de 1812, para vencer, deportou para um lugar 
distante da cinade, debaixo de prisãe>, a dous 
cidadãos, pelo motivo, como se exprimio o dito 
juiz municipal, de serem encontr3dos distri· 
buindo listas para eleitores. I~to 6 uma viol.lção 
fiagranle da lei : foi levada ao conhecimento do 
governo central ; e este, que infallivelmente achou 
que isto estava muito na ordem, não deu pro· 
vidoncia alguma, deixou esse empregado continuar 
sua carreira de multiplicadC\S desvarios. Este não 
aegart. o honrado membro ; dá ares, ou antes, 
tem perfeita affinidade com o facto por elle ci· 
tado. Citarei outro facto da policia de S. Paulo, 
pois julgo Tantajoso que se observe como era que 
marchava entiio a administração que não era 
suspeita de fazer violencias. Em Julho de 1~ 
de9cobrio a administração uma couspir~ção tre
menda, que punha a monarcbia a dous d6dOs de 
sua ruina : o presidente de eotio desenvolveu . as 
apparencii\S em vi~tor apparatoso que todos nelle 
reconhecem ; fizel'llo-se prisõ~ de varios indl· 
viduos, que forão conservados inc.>mmunicaveis 
nas enxovias -por mezes, e entretanto " policia 
desdobrou toda a sua actividade ; fez indapções, 
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Instaurou processos, e depois de :r.uitr,s dP.s
propositos. em que entrou de certo forçadamente 
o el:t-fe Je polici:t, po•·que t>ssa autoridad<>, conforme 
a creou a lei, ha de ser sempre in~trumauto c,jgo 
do poder, ~mbora com roluctancia do individllo 
que a fXerce ; rematou €Ssa conspiraç&o ent um 
termo de bem viver que as8ignou um dos presos, 
com a declaração que uão daria mais a utn dos 
pre!<os revoltos que alli se achavào a dl•nominaçào 
de patriota e pai da patria. (R~adas.) E' um taeto 
em que dispu;ão a primllzia, o aviltamento e o 
r:diculu. E não haverá aqui tambem violação 
flagrante da lei, ou abuso espantosn della? E 
que providencias deu o govHno para sanar tão 
m~squinha perseguição ? Nenhumas. E não Sll 
póde allegar ignorancia, porqua o presidenttl de 
então fez as comp<?tentes participações. 

O oraJor cita oulros ftlctos occorridos na pro
víncia de S. Paulo até o anuo de 18-1-!, mas 
não podemos acomp:lnbal·o por fall.n apressado, 
e conclue: 

Sr. pte><idente, a hora está passada, por isso 
termino aqui minhas observações, mas .jecla
rando que, QUltnJo observo que taes leis nã'l 
p<1dem ser executad»s por Dõuhum partido sem 
qua produzão males, deduzo a consequencia que 
o vicio existe ua instituição e não nos homens 
quo; a applicão 

A discu~são fica adiada pela hora. 
Levnnte·se a sessão. 

Scs~ão em S de Agosto 

PRESIDENCI.A. DO SR. MU:l\IZ TA. VARES 

Su~HJ:AJUo. - ExpediP.n te. -Negocias de Minas. 
Discurso do Sr. AnUio .-Pensàc> e reforma de 
varias praças do exercito.-Loterias para o 
monte-pio .-Out1·as lote1·icu.- Reforma judi
cim·ia. Discursos dos Srs. Campos Mello e 
Silva. 

A's 10 horl\8 e 3/4 dR manhã abre-se a sese:ão, 
lê-se e approva-ae a acta d<\ antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro do hnperlo, parti
ci:;andu que S . .M. o Imperador ficou inteirado 
das pessoas que con.poem actu3lmente a mesa da 
camara dos Srs. de!Jutados.-Fica a camara in· 
te irada. 

Do mesmo ministro, remettendo c6p1a do de
creto que concede a pensão annual de 720$ a 
D. Marianna Bomtempo do Couto, em remuneração 
dos serv1ços de seu finado Ularido, o chefe de 
esquadra graduado Antonio Jollqu:m do Couto.
A' commissiio de pensões e ordenados. 

Do mesmo ministro que é o seguinte: 
« Illm. e Exm. Sr.-Foi presentfl a S. M. o 

Imperador, com o officio de V. Ex. de 24 de 
mez findo, o requerimento, que incluso tenho a 
hcm·a de dtlvolver, em que os subditos francezf:s 
D'Arcet e Dr~yfus, propondo ·se a estabelecer nesta 
cõrte uma ma.nufactura normal di! productos chi· 
micos, pedem que para esse fim os auxilie a 
assemblea ~eral l~gíslativa, concedendo-lhes os 
seguintes favores: lo, um emprestimo de 180:000S, 
cambi·J ao par e sem iuro alg11m, o qual será 
feito pelo thesouro publico em quatro prestaçõfls, 
obrigando-se os supplicantes a amortizai-o no fim 
de doze snnos em prestações iguaes de. sexta 
parte da quantia emprPstada, realisaveis de seis 
em seis mezes; 2°, um privilegio exclusivo tambem 
por espaço de doze annos para os productos ma· 
nufacturados no laboratorio dos emprezarios. E 
inteirado o mesmo augusto senhor de todas as 

condições conti.Jas no requerimento e proposta dos 
supplicantes, me ord1mou quo) satisfizesse a exl
geacia dfl carnara dos Sr«. deputadoP, transmit
tín..to a V. Ex. para qlle sajiio prt:~sentes à mesma 
camara as seguintes informações: 

« E', n 1 opinião) do ~overno itnp"ria\, da mais 
transcen•lent~ utilida11l para o paiz a empreza 
projectada pelos supplicante~. não só pelos varic~dos 
ramos de uuva industria que elles s e con.pro· 
mettem a estabt'lecer entre nó~, como pela íus· 
trucção pratica qu'l •)ff<Jrecem á nossa mocidade, 
e muito espf.ciahnent~ pelas garantias pessoaes 
da execu.;ãc, attentas as reconh'lcidas habilitações 
dns emprezarios. Os prodv.ctos cuja manipulação 
pretendem el!e;; introduzir, acclimatar e vulgari:;ar 
entre nós, ou são da mais reconhecida utilidade 
como elementos indispensave1s d ~ toda a industria 
esclarecida, ou sii.o novas formRs que ve:~tem esses 
mesmos productos, e que, assegurando a sua 
producção e consumo, precisão, facilitão ou em
be\lecem todos os outros ramos de industria já 
estabelecidos. Ora, se tal e a opinião do governo 
imperial debaixo do ponto de vista industrial, 
quanto á utilidade e vanta~ens de todos, e 
qualquer dos ptoduc.tos projectados, e de sua 
indispensavel cnnnexão como garantia da prospe
ridade da manufactura normal e da animação que 
ha de trazer a todas as outras industrias; está 
tambem convencido o mesmo govtlrno, pelo que 
respeita á instrucção promettida, e cuja falta é 
dtl ha muito s entida por tvdas &s illustraçCi~!'! do 
paiz. da que n"o poderá ella ser introduzida senão 
por meio de um estabeler:imcnto em grande, 11 de 
tal modo dirigido, que oflereça opportunidaue ao 
empregl) d <~ todtls as classes. 

tt R<mnindo pnis todas est>ls condições a empro:za 
Jilrojectada, e sendo além disto i•megavel que a 
su:t realisação depende necessariamente do em
prego de grandes capitaa~. visto que para dar -lhe 
todo o dtJsenvolvimento promett1do pelos empre· 
zarios, será mister montar mais de trinta ollicinas 
dilferentes, e empregar grandes, variad<)S e cus
to,:,os apparelhos, entende o governo imperial 
que os Sllpplicantes são dignos dos favores que 
impetrão; 01as no caso de lhes serem outorgados, 
muito convirá. que a assembléa geral le!rislativa, 
fixando o maximo do emprestimo c.ompativoJl com 
as nossas circumstancias financeiras, e com as 
despezas que demanda a r>~alisaçiio de tiio vasta 
empreza, autori<'e o goveruo para, na celebração 
do recpectivo contracto, impór aos emprezarios 
todas as condições que for<~m conducentes a ga· 
ra••tlr a execução do mesmo contracto, a tornar 
etlectivas as vantagens e utilí!lade publica que 
delle podem resultar, e a evitli.r qutl os fundos 
emprestados sejão de qualquer modo desviados 
do utilisslmo fim a que são de~tinados. 

•• São estas as informações que sol>re o objecto 
de que se trata póde o governo imperial ministrar, 
satisfazendo assim ao que por parte da camara 
dos Srs. deputados e:x:igira V. Ex. em o seu men
cionado officio. 

« Deus p:uardP. a V. E~. Paço, em 6 de. Agosto 
de 18!6.-Joaquim Mareei-tino de Bríto.-Sr. José 
Pedro Dias de Carvalho. » 

Remette·se a commissào de assembléas pro· 
vinciaes os actos l~gislativos da assembléa pro· 
vincial de Ser~ipe, promulgados ntt. sesslio ordinaris 
do corrente anno. 

Vai á commissão de estatística uma represen• 
sentação da camara municipal da villa da 
Abbad1a. 

A' commissio de const.it.uição e poderes, a cõpia 
da ar.ta do collegio eleitoral da capital da Bahia, 
na eleição de um deputado por aquella província, 
pela vaga que deixou na camara dos Srs. depu· 
tados o E:r.m. Sr. conselheiro Joaquim Mdrcelino 
de Brito. 

A' commissão de justiça civil o requerimento 
do tenentQ·Coronel JoãQ MorQin da Silva. 
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Não ha mais expadiente. 
Lerãv-s~ os seguiutes pareceres: 
1•. " A mesa. admini stratiça. da. ~anta casa dê\ 

mis•·ricvrdia da. capital do Mata 'I hão fez correr 
de,;de o anno de 183-l a ltHI seis J,Jterias, que 
furão concf>dida:; à mcsu:a santa casa p~la a,;
sembléa legislativa daquella prvviucia ; e não 
tendo pago a taxa do sellq dos bilhetes _impor
tando em 2:40011, procedeu -se á exeeuçao p.1 r 
11arte da thesouraria da fazeuda, e forào penho
rados alguns escravvs Ja santa casa. Rocorreu 
então a mesa ao presidente da província para 
mandar suspandt! r a execução, e rdevar aqu~lle 
pio estabelecimeuto do pagamento da refend;l 
taxa, allegando não ter havido noticia da lei 
que a ímpõz, nem dever tlila recahil' _na sa11ta 
casa, mas sim nos compradores dos b1lhetes ;_o 
que comtudo já não podia ter lugar por ~e nao 
haver d~scontado no plano da. 1oter1a a lmpor
tancia da taxa. 

« Pedio outrosim, que no caso de não s er 
alliviada do pagamento, ao meno,; se lhe levasst~ 
em conta a quantia de 960S, que no plano da 
ultima das referidas loterias bal\'ia descontado, 
na persuasão de que era sujeita aos otto por 
ce .. to estabelecidos pela lei geral de 11. de 0~
tubro de 1837. m11s qu<3 o thesouro declarara uao 
o ser: ou fir~alzn~nte que se ueseontasse esta 
divida na de 19:700S7G3, que diz dever a f<>zenda 
nacional á santa casa. 

<< O presidente da província remetteu o negocio 
ao governo, e E>Ste depois de ter mandado sus
pend ... r ,, execução até decisão da assembléa geral, 
per assim o julgar de equidade, " enviou a esta 
cam•ra. 

" Parece á commissão de fazeodol, quanto aos 
motivos 111legados pela mesa admiuistrativn,_ que 
aiuda quando não fosse insubsistel•te o da _ tgno
rancia de uma lei compet~ntemente pubhcada, 
sempre a santa casa estav•' obrigada ao pagame1_1to 
àa taxfl, visto que esta, segundo a pratica 
constante em todas as lotuias extrahidas na 
cõrte sahe do bcnet!.cio dos 12 por cento dos 
conc~ssionarios, e não do custo dos bilh~tt, s, ou 
do povo, como se expressa a mesa administra
tiva. 

u Quanto ao abono dos 960$ poderia ter lugar, 
mas st"•mente na part~ relativa á taxa do sello 
daquella loteria de qutl forão descontndos, se 
não incumbisse á santa casa o pagal-o, e se o 
thesouro, por ordens posteriores á menciona_da 
pela mesa, não mandasse .:on~erval-o em dE;>OSito 
até decisão Ja a3sembléa geral , que no Cl\í:!O de 
os julgar illegalmente desconta<ios sempre hão 
de fazer parte da renda geral como beas ue 
ausentes, emquanto se não habilitarem seus 
legitimas donos. 

cc Quanto finalmente ao ultimo meio requerido 
pela atesa, isto é, o encontro àa divida n~ de 
que se diz credora a santa casa, é ello admiss1vel, 
e ella, em razão do seu pio institnto, e da flllta 
de meios para o ~ust~ntar, mui digna não só de 
o obter do governo, em cuja alçada cabe o ~on
cedel-o, mas de que se lhe pag;1e com a poss1vel 
brevidade o resto da dívida, pedindo o governo 
á assembléa geral os fundos para isso uecessario~, 
quando ainda não esteja de_cre_:ado. . 

cc Entende pois a comm1ssao que o negociO 
deve voltar ao governo com estas cousidt!rações, 
para o deferir com a equidade e justiça que 
merecem. 

« Paço da camara dos deputados, 1• ae 
Agosto de 1846.- Mariz. -Souza Franco.
Sou.;-a Martins. >> 

E' approvado. 
2•. « O desembargador Pedro Madeira de 

Abreu Brandão pede uma declaração, em virtude 
d11 qual possa perceber, além dos vencimentos 

do cargo de desembargador, em que foi aposen
tado, mais 300$ que v~ncia com •J juiz conservador 
dos privilegiados do .:úmm~1·cio . .-\. com ~nissiio de 
pensõas e ord~ nados, a cuj o e~ume foi commett.ida 
t:sta pretençiio , ent.o nd e :)Uil o Ulalh:Jram.onto 
requerid .> pelo supplicaote. ainda quando de 
equidada seja, equivale á uma nova graç'l, 
cuja iniciativa não pertence ao poder le<>isla
tivo ; porém é a commissão d e p11re~er" que 
se defira ao suppli~nt~.-R,queirll a quem com
pete. 

« Paço da camara dos deputados, 8 de Agosto 
de 18!6.-T. A. de Alvarenga.-M. J. Valdefa>·o. 
-Peixoto de Brito. » 

E' approvad<). 
3•. u Foi [)resdnte á,;s c•mHn1ssoes reunic!as lid 

ju"tiça civil e fazenda o requerimento do Ivo 
José da Cunha, e outrus herdeiros de Caetano 
JcJsé da Cunha, que pedem o pagamento de 
144::900S, proveniente do fornecimento de 7,245 
bois para sustentação das forças legaes, quil na 
provinci:l. do Maranhão pugnárão pela indepen
d~ncia do imperio, tendo sido a fazenda publica 
condemnada ao dito pagamento e1n virtude de 
sentença do poder judiciario. 

« Antes que as com missões enunciem seu juizo 
sobre a pretenção d t~S supplicantes, convém 
descrever o e~t·1u0 da questão, qual so depre
hende do respectivo processo. e quaes os funda
mentos que os supplicantes firmão o seu direito. 

« Em virtude das carta:; imperiaes de 16 e 17 
de Abril da 1823, reunír;io-se na província <io Ma
r ,mhão, ern as villas de Vianna, Itapicurú-Mirim, 
Ro<ario e outras povoações para mais do3 seis 
mil homens de tropa reg11lar, e cidadãos armados, 
afim de pu,znarem pela iodopenden.:il\ da mesma 
província. E•sas f•lrças disseminadas nos lugarP.s 
ref~riJ.o~. consumirão, Jurunte a luta da inde
pendencia, o gado de que se trata, cuja indem
nid<tde, sendo reclamada. ao tribunal do thesouro 
p11blico nacional , dea oriQ;em á provisão do 
me~mo thesc,uro de 20 de S<-tembro de 1826, na 
qual se diz, que a fazõnda publica deve ser con
vencida legalmente, para o que deveria o recla
mante us>~r dos meios ordinarios, perante as 
justiças territoriaes e competentes. Cumprio o 
pai e antect!ssor dos s11pplicantes esta delibe
raçilo, intentanlio acçilo ordinaria, no anno de 
1827, contra a fazenda nacional, pelo juizo dos 
feitos da fazenda da provincia do Maranhão, e•n 
cuj!l relação, por nccordào de 8 d~ Maio de 1830, 
j11lgou-se não haver provado quanto era b .. stante, 
para ser indemnis:~do da quantia pedida em seu 
libello. I .nporta obst~rvar , que apezar desta 
sentença pronunciar -se c.Jutra a intenção do .A., 
cou,tuJo reconhece ter elle plenamentll provado 
que possuía nos campos <id Anajatuba, da pro
víncia do Maranhão, o nuuJ<llO de bois cuja 
indemnisação reclamára ; mas que não senuo 
todo esse numero dei!peodido para o sustento das 
forças reunidas, porém uma parte delles mera
mente e~tragada po1· excessos e violeuci01s da 
tropa, a fazenda public'l uüo podia ser responsavel 
por actos taei, que ~ó deverião ser imputaveis á 
seus autores. Desta sentença int.Jrpõz o A. 
aggravo ordinario para a eJttiucta c~tsa da sup
plicliçiio, onde foi a fazdnda publica condemnada, 
na conformidade do libello, por accordào de 29 
de Setembro de 183l, pelo f11ndam~nto de quo o 
gado fõra consumido pelas forças reunidas por 
ordem do governo, e ser o valor de cada cabeça 
de 20S000, com provado por certidão a11thentica 
da fazenJ~ publica da mesma província. Foi 
embargatlo este accordão pelo procuradot da corôa, 
com os fund~mentos de não ter o A. provado 
concludentemente: 1•, a existencía do gado, de 
que se trata, nos campos de Anajatub<l: 2°, que 
tossem consumidas para ;sustento das tropas as 
7,500 rezes: que o seu valor, por cabeça attento 
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o tempo do consumo, e lugar em qus se achava 
o p;adú, fosse r ealmente o de 20SOOO ; mas estes 
em bft.rgos fnrào dasattendidos pilo accord:'io de 
15 de Outubro de 1831, com a unica alteração 
de ser a fazenda C',l.nd<-mnada a pl'g-ar a quantia 
corrt>spondenle a 7.2-i5 bois, f. n\ lugar dê 7,500, 
de que tr:.ta o P•' dido Jll) libello. Intcrpôz-se 
o recur :;o tinal de rPvista, e por sentença do 
supremo tribunal de justiç:• de 2t de Fevereiro 
de 1832 f,.i elta denegada por niio bav"r nullidadtl 
manifesta, nem injusüça notoría; r econbecend<J·Se 
aliás que ll. parte havia r..lenamente provado a 
exist. ~ncia do gado nos campas de Anaj!ltuba, 
que era sua propriedade, que fóra consumido 
pelas forcas \egaes, e por co:.seglliD te que a 
fazenda publica estava (lbrl10;adfl a paglll-o n'S 
conformidade dos arts. 179, $~ 22 e 23 da 
constituição, que ~arantem a propriedade do cidadão 
brazileiro, e a divida publica . 

• Estando a causa exequivel, logo que fni profe· 
rido o accordão requerido, o tribunal do thesouro 
reconhecendo certa, liquida, e verdadeira a divid,,, 
por deliberacão de 28 de Junho de 1831, a 
mandou inscrever, na eonlormidade do art. 23 
da ltli de 15 de Novembro de 1827, o que teve 
luglir na pro\·incia do Maranhão em 5 de No
vembro de 1832, como so prova com certidão 
auth.,nticã da thesouraria da dita província , 
pela qual se vê ter sido a divida, de quo;~ se 
trate, inseripta no livro auxiliar da divida pu· 
blica. 

<t Aconteceu porém que fosse promulgada a l•li 
de 24 de Outubro de 1832, a qual no art. 31 
d~t~rmina que não seria. iuscripta e nem paga 
diVtdll. alguma, GUe rrspelte á perda de particu· 
lares por motivo de guerra internn e externa sem 
aut!Jrise.ção da a.-sembléa geral legi~lativa, em 
consequencia do que baixou a provisão do tribunal 
do thesouro de 23 de Fevereiro de 1833, orde· 
nando que a divida em questão, posto que já 
estivesse inscripta, não dever1a ser paga sem 
autnri.-açãu da assembléa geral legislativa, por 
se achar compret>endida na disposição da citada 
lei. 

« Eis o estado e natureza da questão. 0~ SUp· 
plico.ntes, recorrendo a esta augusta camara, 
allegão que a lei de 24 de Outubro de 1832 não 
'POde de UJaneira alguma prejudicar o seu direit,, 
pois ::jue della só se teve conhecimento na pro· 
v1ncia do Maranhâ•> em 28 de Fevereiro de Ul33, . 
época nruito posterior á inscripção da divida, o 
que provào com certidão autbentica da s~crbtaria 
da pr~sidencia da dita província, da qual consta 
Que em 2::1 de Fevereiro !ora remettida á junta 
da fazenda, 'Pura s~::u conhecimento e e:tecuçiio a 
n:encionada loi, além de que esta só trata Je 
~specio=s futuras, como se deprehende da sua 
JDlegra. e não oóde produzir Pil'eito retroactivo. 

« As commissões reunidas considerando que a 
fazenda publica fO ra legal e competentem~nte 
condetl)nada por SE:ntença do poder judieiario, a 
que recorreu o pai dos supplicantes p<)t ordem 
do governo geral, que forão esgotados todos os 
recursos pela autorid>lde publica, em defesa dos 
direitos e i11teresse da faz.;nda; considerando que 
aS~ sentenças . de um poder indepen1ente devem 
produz1r ~ffe1~o, e serem respeitadas, e que o 
po!Íe~ ;P.gislattvo praticamente tem seguido estea 
pnnc1p10_s ~ mand".odo . pagar aos credores do 
t>stado d1v1das em 1donhcoa casos ; considerando 
finalme~te , que a divida que o,; supplicnntes 
recl~~_UaO fôr!l . devida~ente inser\pto. 110 livro 
aux,ltar da diVIda publtea da província do Ml\
ranh8o, em virtude dn lei de 15 de Novembro 
de 1827, e que a disposição do art. 31 da lei de 
24 de OutubJ·o de 1832 não é applicavel se caso 
~ujl?i~o, . não só porque as ~entPilças do poder 
JUdlclarJo. que garantirão a divida dos · suppli· 
cantes , tanto o accordão da extincta casa da 
supplicação de ~ de Outubro de 1881, como o do 

supr~rno tribunal de ju&tiça, que danegvu a revista 
de 21 de FtJvereiro de 1832, síio anteriores á 
rt::ferida lei, e s~ria absurdo que ella tiv~sse effeito 
retrcactivo, como p•lr ·lUe della só ~>~ teve conbe
cinH::It 1 na provirtcia do ?.far.mhl'io posteriormente 
á épOt;_ll. da inscripçàO da Jivida; !Jelo que julgão 
que na~ estava. uo pvder do governo susp .. nder 
os d.;vldos effettos; por todas estas t'lzões en· 
tendem as con,mhsões que a pretenção dos 
supplicantes á iudemnidade reclama!la, funJa-.;e 
f.m direito claro, e manifesta ju:;tica, e não. reco· 
nbecendo necessidade de medida legislativa são de 
parecer que sda este negocio devolvido ao governo, 
remett~ndo-ge tüdos os papeis a elle concernentes 
para mandar-se satisfazer aos supplicantes ~ 
qut~ i';lstamente lhes dev': a fazenda publica , 
cumpnndo-se o que a lei a tal respeito deter
mina. 

tt Paç<> da camara dos deputados, 3 de Julho 
de 1348- J. J. de Mour11o Magalh!les.- Souza 
F1·anco.- P. de A. Cerqueira Leite, vencido.
F. de S. Marhns.- Dr. França Leite.- .A. M. 
de Mariz Sarmento, vencido.:. 

Adiado, e manda-se imprimir. 

Nll:GOCIOS DE Y;INAS GEBAES 

o Sr. Antâo!-Pedi a palavra, Sr. presidente, 
para fazer um requerimento afim de pedir certas 
informações ao governo a respeito de uma questão 
que se tem suscitado jã no senado. já nesta casa, 
e que ultimamente foi de novo agitada por um 
nobre senador por Minas. Fallo. senhores, da 
aecusação que por vezes tenho ouvido fazer ao 
presidentll de Minas por ter sanccionado uma lei 
provincial que continha disposição, segundo alguns 
senhores pensão, já revogada pela assembléa 
g,~t·a\. Esta questão é a respeito dos direitos de 
entrada que se achaviio estabelecidos em uma lei 
província\ que !oi revogada o anno passado por 
acto do poder legi&lativo. 

Tenho observado, Sr. presidente, que não é 
unicamsnte o espirito de justiça que tem movido 
a censura ao presidente de Mina~. por que Mho 
nesta ct>11snra inexaetidõ>~s, fall!"idades ; persuado
me que outro espírito milita quando·atguns nobres 
me-mbros dl\ opposição têm quarido lançar 111 odio
sidada sobre o comportamento do presid"nte de 
Minas. De certa 9poca para cá tenho notado que 
no senado sempre se trata de"ta questiin, sempre 
se chama a attenção do rninisterio sobre a con·· 
ducta do presidente de Minas ; parece flUI! a 
administração do Sr. Dr. Quint1liano é o delmda 
Carthago ; não sei que incommodo causll a adml· 
nistraçíio deste senllor 11os nobre~ membros d& 
oppol!lição, principalmente a um nobre senador que 
11empre que vem a pello, chama a odiosidade 
sobre a condueta d~sse digno presidente. As~entei 
portant'>, senhoras, qne convinha liquidar etõta 
questão. Estou persuadido que o pr·esidente de 
Minlls tem em e11a defeza as mais irrecusaveis 
{>rovas de ter procedido com jusLiça; estoa per
t!Uf\dido que elle não temerá uma aecusaçâo, que 
nen1 mesmo precisarlt. das minhas debeis vozes 
p&ra justificar a sua conducta ; mas como se 
procura insinuar no paiz e no animo do ministerio 
má vontade contra o presidente de Minas, e sobre 
um ponto tão importante como seja que: esse 
presidente recusára a obediencia a uma lei geral, 
aseeutei que devia trazer esta questão para ser 
bem examinada, para que â vista de todos os 
documentos se fizesse um juizo certo e imparcial. 

Senhores, vós permittireis que eu apresente os 
detalhes desta questão, citando as differentea 
disposições da lei, e expondo á vossa consid~ração 
as razões em que o presidente àe Minas se 
fundou. 

Uma legislação provincial, lato ê, a lei n . 275 
de de 15 Abril de 44, estabelecia no art. 2o ~ lô 
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que os generos importados na província de Minas 
pagarião por anin, al que os coAduzi::,se uma im
posi.;ão de 48. A assembléa ~er~l o auno pasgaJ.o 
eotunden que esta lei era contraria ao art. 12 do 
a.:to addicional, e pela resolllção n. 3!7 {A) de 2! 
de Maio de, 45 determinou que .ficasse rt~vogada 
essa disposição da lei mineira. ·· 

Ora, senhores, o acto do corpo legislativo foi 
communicado ao pre~idente de Minas em data de 
12 de Setembro de 45 ; mas notai que já nesse 
anno de 45 uma nova lei do orçamento se havia. 
feito em Minas na qual se estabelecia a mes ma 
iu1posiçiio e que {óra sanccionada a 12 de Abril do 
mesmo anno. Quando se discutia na assembléa 
provincial a nova lei do orçamento e até ser 
11anccionada, niio erão conhecidas as disposições 
da lei geral. A lei do orçamento que Jevia vi· 
gorar de 44 a 45 expirou no ultimo de Junho 
de 45, e até .essa época a lei geral não tinha 
sido remettida ao presidente da província. Orll, 
tendo caducado a lei do orçamento que regeu o 
exercício do 44 a 4.5, existindo uma nova ltli do 
orçamento provincial para45 -46, o presidente da 
província expedio todas as ordens para se con
tinuar a arrecadar esta taxa creada por lei, e 
assim procedião as estações publicas quando 
chegou a lei geral. 

Ora, à vista di>~to, como poderá dizer com 
justiça o o nobre senat.lor por Minas qne o presi
dente de Minas sanccionou na lei do orçamento 
provincial utna disposição que lançava Unl impo~to 
sobre a importação de outras províncias depois 
que esta disposição foi expressamente revogada 
por lei do corpo legislativo? Não se lembrou ~ 
nobre senador que já estava sanccionada a let 
provincial quando foi sancciunada e remettida a 
lei geral ? Julgo pois que semelhante accusação 
é infundada, t:stá. contra os !actos evidentes ; 
e é pnra demonstrar esta verdade que peço 
alguns documentos. 

Pela data do f•fficio (12 de Setembro de 18!5), 
com o qual foi temettido ao governo de Minas a 
lei geral, a camara verá o que acabo de dizer. 
(U o offi.cio.} 

Ao presidente de Minas apresentárão-se dous 
unicos lndividuos, segundo me consta, quei
xando-se das administrações fi.scaes porque co
bravão esta imposição. O pr<:sidente pedio in
formaçõt& i\ tbesouraria provincial, procedeu a 
um minucioso exame; forlio ouvidos os que podião 
intervir com a sua opinião nesta que&tão ; e 
depois diO\tO declarou que o requerimento dos 
peticionarias não tinha fundamento algum em lei. 
Nã•) lerei á camara estas informaçõtl& por serem 
muito lengas. O r~querimento de um d~stes in
dividues foi levado ao conhecimento do governo 
geral com a inform:1çiio do presidente do Minas, 
da qual t~nho aqui cópia. Acho nesta ioforu1ação 
a mais plena defesa do nobr" preside11te . e peço 
lice 1:ça à camara para ler este documento : uma 
vez que semelhante accus~.ção tem sido tantas vezes 
repetida em ttescredito de uma aut<'ridade elevada 
da província Je Miuas, creio que a camara me 
permittirá mais nlgama extensão na exposição 
destes factos (U): · 

« N. 138.-Illm. e Exm. Sr.- Cumprindo o 
aviso de V. Ex. de 13 de Setembro proximo 
passado, em qae me manda mf.>rmar sobre o 
requeriment" que reverte jU•1to de João Ftlrnandes 
de Oliveira Penna, em que se queixa de que •1as 
recebedorias do Parabybuna o Sapucaia lhe fossem 
exigidas as taxas de 4tl .te cad:1 besta .cal'regdda, 
não obs~ante a disposição do decreto n. 347-A-, 
de 2-! de Maio ultimo, cabe-me a honra dt! de
.c!arar a V. Ex. que esta imposição tem sido 
decrt tada nos mesmos em duas leb provinciaos 
do orçamento, a saber : a de n. 275, que foi 
revosada pelo dito decreto ; e a de n. 281, que 
ainda não foi t~xpressameote revogada por a.cto 
algum. legislativo. Não se trata da primeira, . 

porque, ainda que não tivesse sido revogada. 
taria c~aoducado, porque era feita para o exer· 
cicio de 1844 a 1845 ; mas sim da segunda, por 
virtude da qudl o supplicante pagou esses <ti
reitos , e iiào eshl.ndo esta expressan1ente revogada, 
entendeu o governo da provincia que não cau i& 
em sua alçada suspender a sua execução, não ~ó 
pelas razõas qua vêm melhor desenvolvidas no 
otlicio junto por cópia do inspector da mesa 
da~ _rendas provinci:les datado de 13 de Agosto 
pNXlmo passado, como porque a não percepção 
dos dirbitos d e entrada importaria em um des
falque de mais de 100:000/l lllls jã minguadas 
rendas dusta província, e tanto era bastanle para 
que além de outro~ muit<lS inconvenientes, o 
serviço publ ico sa não pudesse fazer regularmente. 
Com a informação referid:\ Clffereço tambem a 
V. Ex. um e4emplar dl\ sobredita lei provincial 
n. 281, cabendo-me accrescentar que a opinião de 
que ella não está revogada é tão commum nesta 
província, que só o s•tpplicante e outro mais 
firmão estas reclamo~ções, quando a lei se executa 
desde o 1• de Julho proxirno passado. Entendo 
pois que o supplic~~oAte não tem razão, até porque, 
quando se confeccionou a lei n. 281, aiuda não 
era conhecido o decreto de 24 de Maio ; mas 
S. M. o Imperador resolverá o que fór de ju-s
tiça. 

« Deus guarde a V. Ex..-Palac i o do p:overno 
no Ouro Preto, 10 de Outubro de 1845.-Illm. e 
Exm. Sr. Manoel Alves Branco, ministro e S'-'· 
cr~tario de estado dos negocias da f,lzenda .
Quintili4no José da Silva. » 

Nesta informação do preSiidente d11da ao go
verno geral se vê com toda a evidencia que o 
presidente da provmcia sancrionou & lei provincial 
de que se queixa Jvão Fernandes d& Oliveira 
Penna antes de ter alli sido conhecido o decreto 
da assembléa geral. 

Agl' ra senhores, apresenta-se uma questão de 
diretto publico cunstitucional, e que passo "' 
exaolinar. Pelo simples facto de estar revogada 
a disposiç,ão de uma lei provincial deve -se en
tender que está revogada qnalquer disposição 
de outras leis provinciaes que coutenhão doutrina 
identica? Esta é, creio eu, . uma questão do di
reito constitucional. O acto addicional é nJUito 
claro nas disposições do art. 20 ; abi diz elle que 
os actos das assembléas provinciaes serão re
vogados nos casos que aponta, mas declara 
positivamente que esses actos sejão ren1ettidos á 
assen1bléa geral para este fim ; logo, está elnro 
que não se pó.le por simples inducção julgar 
revogados todos os actos semelhantes. O facto é 
que, tendo-sa re'Vvgado a legislatão provincial de 
algumas provincii\S ácerca de certos objectos, 
ne:n por issu se tem julsado revogados actos de 
outras assembléas provmciae~, posto que con
tenhão disposições semelhantes ; logo, é evidente 
que pelo direito constitucional não se devia julgar 
revogada a lei provincial mineira n. 281, por que 
uma anterior tinha sido revogada; era indispensavel 
um novo acto legislativo para revogar esta lei, 
cuja execução não pJdia s~r suspensa pelo pre
sidente, depois de a ter sanccionado, e antes da 
sancção do actu ger:~.l. 

Tambem a opinião contraria não encontra fun
dau1euto algum ou no P.Spirito d a lei da assembléa 
geral ou na sua letra para se lbe dar a intelli
gencia que o nobre senndor tem àado no :>enado. 
Na sua disposição litteral não procede o argü· 
manto, porque esta milita exclusivamente com a 
lei provincial n . 275 de 15 de Abrll de 18'4; e 
niio com a de n. 281 ; no espírito tsmbem não, 
porque tendo o d~creto da assemb:éa geral r&· 
vogado es~e artigo da lei mineira, não se pôde 
dizer que fosse exclusivamente pelo principio de 
offender às imposições geraes, ou porque estabelecia 
imposição na importação; porque na mesma lei 
revogada outras disposições exis.tiàQ que cooser-
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vaviio direitos de eutradn, tal ern, por exAmpl<', 
o direit<• estabP.leeido sobre as best~s novas que 
vão de S. Paulo para ::\:fina~, tal era, por exemplo, 
a disposi~ão que ~~;tl'lbeleeia uma differeuça na 
taxa da barreira entre o~ animaes ·que entrão na 
província e uquelles que della sabem. Está pois 
evidente que nà<> é no espirito da lei.que o nobre 
senador se funda para dizer que se deve entender 
revogada a le~islação posterior, porque Sfl era 
por es;;e espirito, tambem devia-se dizer revogada 
a lllgislação ~m outras uisposições que continbã.o 
doutrina analoga .• . 

O Sa. PRESIDENTE:-Perdõe-me o nobre deputado 
int.~rrompel-o para observar-lhe que são passados 
os 3/-!. 

O Sa. ANTÃo :-Eu vou já concluir. PrP.tendo 
offerecer o meu requerim tmto para que venhão as 
leis proviuciaes qus trat:lo deste negocio, e as 
i11formações que o presidente deu, a!im d<:l que 
o corpo legislativo decida se com effeito h a ou não 
ju~tiça no pn>cedimento que tem o<presentado a 
opposiçãu, censura11do cons tantemente a adroinia
tr.ção do Sr. Quintilil{no José da Silva por e ~ts 
facto. 

E' lido e apoiado, mas não entra em discussãv 
por ter passado a hora, o seguinte rcquerimentv 
do nobre d·Jputado : 

« -Requeiro quA se peça ao governo: 1•, as leis 
provinciaes de 1\Iioas ns. 275 e :!Sl que fixárão 
a despeza e orçárJ.o a receita dos ~xuci.:io.~ de 
44-45 e 45-46; 2u, cópia do aviso que f.,z a 
remessa do·decreto n. 3!7 ao governo de Minas 
para ser alli executad•> ; 3•, cópia da inform11çiio 
dada pelo presio1ente ao govurno sobre a petição 
de João Fernandes de Oliveira Penna. 11 

Não bn.vendo q~em offereça projecto,; e indica
ções, passa-se à sep;unda parte da ordem do 
dia. 

PE~SÃO E aEFOJ.'ll!.lS A OlVERSAS PRAÇAS D() 
ll:Xt!tClTO.-LúTEIUA.S DO MO~TE · PI() 

São approvadas s em debate as SAgui•ltes reso
luções : 

« Por decreto da 2 do corrente mez e anno, 
foi concedida uma peu8i'i•l dll 9~S ao I!Oldauo do 
corpo d ti policia da provinda de S~ rgipe, Ignacio 
Podro de Santl\ Barbara, qu<J per•leu um braço 
em combate contra os revoltosos da provincia 
d.1 Bahia no anno tle 1B3i. 

« A cou•missão J.e pen-ões e ordenndos é de 
parP.c"r que se appro\·e a referida pen~Jiia, visto a 
)Ustiça com que [,,i colleedidll, para o que offtJrl'!ca 
a g(,guinte rel:loluç iio : 

<< A assembl • .\a geral legislativa resolve : 
• Artigo unico. Fica approvada a pensão annual 

de 92$ concedida por decreto de 2 de Julho de 
18-!5, ao suldndo do corpo de policia da província 
de Sergipe, lgnacio Pedro dr, Santa Bubara; e 
rt:vogadas as disposições ea. contrario. 

« Sala d <IS com missões. 27 de Julho de 18413. 
Peí:.coto de B,·ito .-.\{. J. Valdetaro.-T. A. de 
Alvarenga. " 

c< Forào pre!lentes á cnmmissão de nP.nsões a 
ordenados os de:rcto~ pelos quaAs forii o rP.form~t.l os 
o cabo ele P.sqnadra Fernando José R·!dd!!ues ; os 
Búlda<jos Luiz J ,)s? de Alrnei da, Anto nio Zacbarias 
da H •>ra e Juse Aoton'to da F '' ns'!ea, e um sur~ento , 
cint:o cab.1s e qnalorze ~old a. dos rr.<>ncíunad"s na 
reiação inclusa no respectiv.) decreto. A eommis
são v t ndo pr•·vado pelos d?cll:m.;:ntu~ juntos que 
as refendas praças Stl t •>rn f1r11o 1nvali.ias D•' serviço 
publico,julga dignas de approvação as su:ts refor-. 
mas ; e por isso offerece o sAguinte proj,.cto de 
resolução: 

~ Art. 1°. Ficão approvadas as reformas con-

cedidas no sargento, cabos e soldados mencionados 
na relação inclusa no decreto de 23 de Outubro 
d., 18-U; ao cabo de esq•tadra Fernando José 
R~drigues, pelo decreto ds 19 de Agosto de 18~2 : 
e aos soldados Luiz José de Almeida, Antunio 
Zacharias da Hora e José Antonio da Fonseca, pelo 
decretv de 1-! de Novembro do mesmo anno, com 
os vencimentos declarados nos ci~ados decretos. 

« Art. 2°. Ficão revogadas as disposições em 
contra ri<•. 

« Pa~o da camara dos deputados, 2 de Julho 
de 18;.6.-T . .4. . de A.lv arer&ga.-M. J. Valdetaro.» 

"A asseulbléa geral l egislativa resolve: 
c< A.rt. 1°. As quatro loterias a nnuaes concedidas 

ao monte-pio do ~ servidore!l do estado, pelo de
creto n. 233 de 17 de ~ovembro de 1841, eorreráõ 
impreterivelmcnLa em cada anno, com preferencia 
a outras quaesquer, excepto.~ as concedi•ias á santa 
cas<l. da rnisericordia desta cõrte. 

« Art. 2o. E~ ta~; loterias duraráõ pelo meijmo 
tempo que durarem as da santa casa. 

" Art. 3•. F1eâo revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço do senado, em 18 de Julho de 18t6. 
Lui.z José de Oliveira, vice-presidente. -José 
Martiniano de .Alencar, 1• secretario.-José da 
Silva .lfa{ra, 2• secretario » 

Entrão em discussão as emendas já publicadas, 
offtlr~cidas ó. resolução que concede loterias á 
matriz dv Rt!cife, m.s quaes se propoem loterias 
para as m4trizes de div ersas provincias. 

São mais apoiadas as seguintes: 
« São igualmeute concedidas duas loterias de 

120:00()$ cada. uma a heneficio da i~reja matriz 
de Paquetá.-8 de Agosto de 1846.-Dias de 
Carvalho. » 

<< Sã., tambem concedidas a igrejal matriz de 
Santa Anua desta córte, quatro loterias de 120:000/i 
cada umu..-8 de Agosto de 18!6.-Dia.~ de Car· 
valho. n 

a: Sejão concedidas duas loterias de 120:0008 
para cada uma das matrizes do imperio.-Ca.rva!ho 
e Silva.» 

cc Concedn-se igualmente uma loteria annual ue 
120:0008 por espa~o de 01to annos, cujo producto 
será applicado uos hospitaes d., c .. ridade das ci
u.\des da Cachoeira, Santo Amaro, e villas de 
Maragogipe e Nazaretb, nti Bahia.-Wanderley. 11 

" Conceda-se igualmente á matriz da crduda de 
Cuyab>i dua~ l oteriad de 120:0006 r.nda uma.
ti. R. -Ca-rvalho. u 

« Picão conced•d~s mais duas loterias par11 a 
reedificação da igreja matriz da cid:1de do Alcan
tara, e outras duas para a conclusão da matriz 
da vil\a de Vianna, na pro-çincia do :Maranhãu, 
com o mesmo plano e con ,lições das c.Jncedidas 
á casa da misericordia .testa cOrte.-Franco de 
:Sá.-Santos Almeida. :> 

« ConcP.dilo-se ao c~.negio dos c.rphãos da cidnde 
da Babi11. duas lvteria~ annuaes de 120:0008 cada 
uma por espaço de quatro annos, que ~erào 
extrabidas nesta côrte.-Silt:Ja Fe1·raz. 11 

<< Requeiro qu~ corra uma loteria de 120:00CS 
para condusão das obras d~s freguezia~ da ciàadfl 
e !l!OVInc_l a ~o R :o de J .• n etro, comtantu que não 
tl~J.a() pre)~·itca••b por ~ ll>it! as lot•:rias j•\ C'llll1t1· 

dJ..1as par!_' os o_stabelec:meutoq sitos em •1u::lq · . r 
pontv do tmpHto.-T. Gomes dos Smttos. » 

o Sr. Silva :-Como tantas eznendaa t êm 
sido apresentadas e t~~.lvez muitas nii.o t>ejâo ap
provada~, r~ceiando eu que a que otr~reci a favor 
da matriz da Villa-Nova em Sergipe tenha o 
mE:smo fim, lratarei de justilical-a, aprese-utando 
o estado em que se acha a mesma matriz, para 
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que a camara possa bem avaliar a justiça desta 
emenda. 

A matriz da Villa-Nova se acta e:n estado de 
receber madeiramento ; não tendo a camara mu
nicipal nem os cofres provinciaes possibilidade de 
prestar o quantitativo necessari•l para Rua conclu
s:1o, vê -se essa obra começada sujeita a desmoron>+.r
se, porque ella foi principiada ha alguns oito 
annos, ma~ desde ent<io nem a camara municipal, 
nem a assembléa provincial tem podido dar a 
quantia necessarla para sua conclusão. Foi " obra 
principiada a expensas dos particulares ; Jepois 
foi applieada para a sua continuação o rendimento 
da tapagem, mas este rendimento é muito inslp:ni· 
fieante para se poder concluir u01a obra que tem 
de custar 40 ou 50:000$000-

DP.sejando eu quo a emenda passe para que a 
Villa-Nova tenha uma matriz, iulguei necessatio dar 
estes esclarecimentos á ca•nara. 

o Sr- GolD.C5 dos Santos :- Pedi á 
V. EK. que tivesse a bo:1dade de mandar-me as 
emendas, para q•1e eu pudesse contai-as e basear 
o meu voto sobre ellas ; mas são tão numerosas 
que de certo abusaria da attenção da casa, se 
tentasse fazd o ; muito mais prevenindo-me o 
Sr. secretario, que além das quinze que aqui 
tenbo, outras novas tê·•1 sid:~ apoiadas. 

Apezar de haverem já. tantas, tenho de apresentar 
uma emenda ; e seus fundamentos são todas estas 
que aqui vejo. Nesta alluviã.o do loterias quG são 
pedidas para as freguezias do imperio, para todas 
as instituições pia~. e que devem correr na cidade 
do Rio de Janeiro, peço que vá de envolta tambem 
uma, tuas uma só, para que se possão concluir as 
obras das freguezias da cidade do Rio de Janeiro 
(\116 estr.o SllSpen:;a» por falta de d inheiro. E IJ 
esta a emenda que vou offarece·r. (Lé a emend!l.) 
Espero, que a camara, já que está em tão boa 
veia, leve até esse ponto a sua generusidade. 

O Sa. BARROS PrYENTEL [az algumas observações 
sobre a materia. 

O Sa. PRESIDENTK:-Fica a materia adiada p,1ra 
se passar á segu11da parte da ordem do dia. 

0 8a. PEIXOTO DE AL!alCA.R pede urgencia para 
continuar a discussão_ 

A urgencia é s~m debate apoiada e approvada. 
Conti11úa a discussão. 

O Sn. 1" S~~;cmJ:TAiuo:-Eil quero dizer duas 
palavras. Tendo offr:r .. cido uma emenda, não foi 
para aproveibr, C<IIIIO se disse, a occa11u\o, mas 
por "ntend ,:r qu .l era dP. justiç11 a conce~silo elas 
!.;terias que propuz. O corpo lt>~islativo tt'lm 
votauo lot~ria~ P·•t-a a reeditlcaçiio das matrizet~ 
dt!><ta cõrtrt ; a rrt)gu~zia d~ S. J,,sé, a do Sacra
mento e outru têm rcce!Jido et~to btmetlcio- A rre· 
j:!llezia de Santa Anna requereu aste anno um seme
lhante favor ; a commissào !oi de opinião contraria; 
entretanto como v parecer uão se discutio, tra
tando se hoje do materia serneluante, eu achei a 
occasião opportuna para. oii'erecer esta emenda 
á cou;;ideraçlio do corpo legislativo. Quando se 
trata de conceder loterias a todas a.:~ frtlguezias e 
a tantos outros estabelecimento~ para correrem 
no município cia côrte, creio que devem ser 
preferidas as que se propoem a favor das ma· 
trizes da mesma côrte. A freguezia de Paquelá 
principiou a reedificação da ~ua igrer\ e p<ldio a 
conces~ão de loterias ; eUa está prox.1ma da côrte, 
deve porta,.to gozar do mesmo favor que as 
outra"' ; mas ins1sto principalmente a respeito da 
freguez:ia de SanL'Anna. 

Dando-se por discutidas as emendas, são todas 
rejeitadas. 

O projecto não é adoptado. 

BUORlii!A .TODlCIA.BU. 

Continúa a di•cussão do art. lo do projecto de 
reforma jndiclaria. 

TOHO Il 

o Sr- Ca1:Xl.po• l.'f"o1lo:- Sr. presidenté, 
eu não tinha muita vontade de tomar tão depressa 
parte nesta discussão, e muito sinto ter a pallivra 
antes que os honrados membros da commissiio 
tivessem já combatido todas as objecções qufl se 
têm feit.:» ao projecto ; ma,., Sr. presidente, le
vanto me •• _ e tomo a palavra não tanto para 
entrar na discussão geral da proposta, como 
especialmente para responder ao nobre deputado 
por GJyaz, e ver se de algum modo posso re
pellir as accusações inqualificavels e altamente 
violentas, dirigidas por elle contra uma grande 
part~ dos membros que têm assento nesta casa_ 
Eu devo declarar ao honrado deputado que não 
tenho idéa de ver em parlamento algum ataques 
tão violentos (apoiados) feitos em face de seus 
adversarivs, sem que estes tenhão para isto dado 
o menor motivo, o 1nenor pretexto. (Apoiados.) 
Comaçarei por aqui o rneu discurso, porque eu 
entendo que mais t!llvez do que ninguem sou 
forçado a repellir estas aggressões tão injustamente 
fe1tas pelo honra.do deputado por Goyaz. E para 
que a camara possa bem avaliar a gnnddade da 
accusaçã<>, e possão tod<Js bem pesar a resposta 
que desejo dar ao honrado deputado, au repetirei 
as suas rropri•\S palavras transcriptas no jornal 
da casa, combatendo a proposta do governo na. 
parte em que trata da incompatibilidade dos magis
trados. Disse o honrado deputado por Goyaz que 
se admirava que o ministro da justi~a tivesse a 
coragem de apresentar em um projecto de lei 
semelhante doutrina : eis suas palavras {14) , 

« Só digo que admiro a coragem do Sr. mi· 
nistro, e muito mais admirei quando vi que um 
ministro, em um" proposta que trata de reformar 
o syiltema judiciario, consignasse uma idé>l tão 
anti·constitucional como a que já tinha sido 
apresentada no c.orpo legislativo; idéa <SÓ filha do 
uma f:1cção, idéa emflm que faz parte de um plano 
premeditado de anuir os alicerces do governo 
mouarcb.ico •••• » 

O Ss. D. &ú.~os:L :- Apoiado. 
O Sn.. C.\YPOS MELLO ( continuand!> a le1·) :

a Sendo a magistrat1ua a classe a m11is !llustrada 
no palz, difficllm~nte haveria um governo que tal 
fizesse: isto poderia purLir da uma facçã•J; mas 
do governo nunca, nunca. A facção tentou o anno 
passada, mas foi derrotada .••• • 

O SR- D. MANvEL :-Apoiado. 
O Sa. Ú.\~tPOS MELLO {continuando ~ ler com 

muita pausa) :- « Era preciso que cu visse para 
crer que um ministro do meu paiz viesse fazer 
uma proposta semelhante. Todos os dias vai ama
durecendo o plano, e D~us sabe quand o se porá 
em e:tecuçlto. As~1m amadurecerão os primeiros 
planos que se puz.eriio em execu<;ão. » 

O Sa. D. MA~oEL:- Apoiado. 
O Sa. CAMPOS MELLO (continuando a ler;:

« O que querem é 11m corpo lel{islativo composto 
de pobres de espirito, que sao os para aqui 
hão de vir ; o que querem é p1.1bres de espírito 
niJ corpo legislativo para os dirigirem para seus 
fins •••• » 

O SR. D. Mo\NOEL : - Apotado. 
o Sa. c.,M:POS MELLO (continuando) :- (( Eu 

fallo assim a ver se despert·J os animos , se 
chamo a attençjio dos homens emineotemente 
interessados na conservação da monarchia no 
Brazil. » 

O Sa. D. MANOEL : - A~Joiado. 
O Sa. C. MELLo (eontinuando) : - « Pensa o 

Sr. deputado que me !alta cot·agem para fazer 
opposição ao ministerío quando assim entenda 
do meu dever f E verdade que hei de fazêl-a, 
fra11ca e leal, no parlamento, mas não hei de 
fuer elogios aos mlulstros em face, e dizer delles 

~ 
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horrores na ausencla, e principalmente nos clubs 
de que por ahi se falia. » 

O Sn. D. MANoEL : - Apoiado. 
O SR. C. MELLO :- Ha pois, clubs, Sr. presi

dente, ba planos contra a monarchia, ha uma 
facção que sustenta estes planos contra a II!_O
narchía ; e aquelles que fazem parte desta facçao, 
aquelles que se reuuem em clubs, aque~les q~e 
urdem estes planos contra a monarch1a, sao 
justamente aquelles que nesta casa no ~nno pas
sado apresentarão a idéa da incorupat1bihdade dos 
magistrados ; são aquelles que no anno passado 
forão nesta casa derrotados, e que novaUlente 
serão quando qUizerem este anno susten~r ~ame· 
lhante idéa. Logo, os membros da facçao sao os 
honrados deputados que commlgo têm sustentauo 
esta idéa ; logo, eu tambem [aço parte dessa 
facção ; logo, eu sou um faccioso q11~ urd.o e 
sustento esses planos contra a monarch1a ; eis a 
C<)nclusào immediata e rigorosa deduzida das pa
lavras do nobre deputado. E' nós, Sr. presidente, 
ouvimos todas estas accusações no meio do mais 
profundo silencio. 

Deos sabe o motivo por que assim procedem, se~ 
dar o mais pequeno aparte, sem fazer o mats 
pequeno murmurio, sem interromper o nobre de
putado em nad~. Pois bem, eu tambem peço ao 
nobre deputado que ouça agora a resposta que 
lhe quero dar com a mesma calma, com ~ mesma 
paciencia com que eu e meu,o nobres amigos ou
vimos as accusações tã'l violentas que o honrado 
deputado teve a boudade de nos dirigir. 

Disse o nobre deputado que a idéa da incompa
tibilidade da magistratur~ não é idéa ~e um 
partido. mas de uma facçao que quer dommar o 
paiz; que é idéa de uma facção que tem seus 
clubs ; que é idéa quo faz parte de um plano pre· 
meditado de alluir os alicerces da monarchia. 

O SR. D. MANOEL : -Apoiado. 
Eis a accusação : agora a resposta. (Reina o 

maior silencio.) 
Sr. presidente, quan-lo nós entramos para _esta 

casa, e tomamos assento neste augusto recinto, 
prestamos juramento de sermo~ .fiel ao imperador, 
á constituição e ás leis do estado : se pois o 
nobre deputado sabe ·1.a existflncia de clubs, .cta 
exi,;tencia de planos foqados contra a monarch1a, 
e nãll tiver a bondade de declarar perante esta 
me~ma camara onde é que existem esses clubs, 
quaes são esses pla.nos qu_e se ur,~t:m contr~ a 
monarchia no Braz1l, ·entaQ a e uao nos q utzer 
isto declarar, então ha de permittir que eu diga 
que o nobre deputado é traidor ao imperador. 
{Apoiados.) 

O Sa. D. MANOEL (rindo-se) : -Traidores ao 
imperaclor sã•.• os que fazem rebelliões. 

O Sa. CAMPOS MELLo:-Eutão ba de permittir-ma 
que diga que o nobre deputado é tratdor á nação 
que quer sustentar a montLrehia (muitos apoiados) ; 

que o nobre deputado é traidor á constituição. 
(Apoiados.) 

O Sa. D. MANOEL : -Dirige-se aos que forão 
rebeldes e aos companheiros dos seus crimes 1 
Nunca fui rebelde, graças a Deos. 

O SR. CAliCPOS MELLo: -Tenha paciencia o nobre 
de~tado, não se exalte; o que digo são conse
qnencias do seu argumento. Ecrtão o nobre depu
tado ba de consentir que lhe diga mais que, além 
de tudo isso, ainda será um verdadeiro perjuro. 
(Apoiacios.) 

O Sa. D. MANoEL : - P<lrjurll são os rebeldes. 
(Risadas.) · 

. O Sa. C.uaos Mm.Lo:-Traidor ao imperador, de 
quelln o nobre deputado tem de mais A mais a 
lionra muito especial de ser criado. 

O Sa. D. MANOEL : - E muita honra de ser 
criado muito fiel. 

O Sa. C.un>os MEt.Lo : - Traidor á nação, de 
quem o nobre deputado deve ser um fiel repre
sentante. (Apoiados.) 

O Sa. D. MA.NOEL : - Faço o que posso para 
o ser. Assim o fossem •... 

O Sa. CAMPOS M&LL'l :-Traidor A constituição, 
porque nós t1>~:los aq11i estamos para sustentai-a 
(apoiados); pHjuro e verdadeiro perjuro, porque 
saben1o o nobre deput .. do que existem planos 
contra a monarchia, e por conseguinte contra a 
coostituiçàll e contra a nação, sabendo o nobre 
deputado que ha facção, que ba e!ubs, não vem 
nesta ca~a declarai-os, como é seu dever. Por
tanto digo e repito na face do nobre deputado 
que se acasll .••• 

UMA. Voz:- Se é condicional. 
O Sa. CAMPOS MELLo :- Se àcaso o nobre de

putado sabe que ba planos, se acaso sabe que 
ha clubs, é de sua rig•lrosa obrigação ·declarar, 
é de sua rigorosa. obrigação apontar neste au· 
gusto recinto onde se reunem esses clubs, quaes 
seas planos, sob pena, como disse, de passf\r 
então por traidor 1\ nação, a.o imperador e á 
con~tituição, e além disso como um verdadeiro 
perjuro. 

O Sa. D. MANOEL:-Direi tudo quanto entendo 
quando o Sr. presidente permittir •••. 

O Sa. C.\MPOS MELLO:- E' da sua obrigação 
declarar. 

O Sa. MARINHO :- Agora até é de SU>\ honra. 
O Sa. D. MANOEL:- Sem duvida direi o que 

entendo .•• eu os desmascararei. 
O Sa. CAMPOS MELLO :-Tem o nobre deputa;Jo 

estig•natisado o projecto que discutimos como 
altamente offansivo da constituição e das leis, 
porque neste projecto se tem aventado a ldéa da 
incompatibilidade dos magistrados. E' a primeira 
vez, Sr. presidente, que o hontado deputado 
se manifesta em opp>Jsição abert'l ao governo do 
paiz .•.. 

O Sa. D. MANOEL :-Não apoiado; oppuz-me 
á proposta. 

O Sa. CAMPOS MELLO :- •••• e diz que assim 
o Caz, porque no projecto apparece uma idéa que 
em sua conscieneia é altamente olfensiva da con
stituição do lmperio. Eu perguntarei ao onbre 
deputado onda est~va ella qnando em outros 
t~tnpos tantos actos M commetterito altamente 
contrarias á cunstituição do estado T 

O Sa. D. MANOEL:-Que actos? 
O Sa. CAllP·-'S MELLO :-Onde estava o nobre 

deputado quando se deportárão senadores do 
imperio '1 ••• 

O SR. D. MANOEL:- Não estava na casR; mas 
approvei depois todos esses actos, como se verá 
do parecei:' que existe no archivo. 

O Sa. CAMPOs MELLO :-••.• <:IUando se depor
ttirão cidadão~ que nem sequer tinhão contra si 
a mais pequena presumpção de crime? 

O Sa. D. M.\.NOEL :- Não foi de certo pelo que 
eu fiz. 

O Sa. CAMPOS MELLO:- Onde estava o nobre 
deput11do quando se decretArão esses confiscos ou 
sequestras Q\lú tantas perdas e males causárão 
ao paiz '! Onde estava o nobre deputado quando 
em outro tempo se exautorou a cidadãos bene· 
meritos de bonns concedidas pelo monarcha '! 
Nada disto para com o·nobre deputado era então 
offensivo da constitaição e das leia I 

O Sa. D. MANo&L (com {OrN) :-Apoiado. 
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O Sa. CAMPOS MELLO :-Só a idéa da incompati

bilidade dos magistrados é que o nobre deputado 
julga contraria á constituição, e capaz de arr!izar 
o imperio I Póde-se fazer tudo quanto se qutzer, 
póde-se rasgar. a coHstituição ; o nobre deputado 
não diz que é attentado. 

O Sa. D. MANOEL: -O ministerio de Março 
salvou· a constituiç!io, bem longe de rasgal·a. 

O Sa. CAMPos MELL~: -Ma~ a idé>l só da 
incompatilidade dos ma~istrados, esta sim ; esta 
seria a unica cousa capaz de abalar >\ con
sciencia do nobre deputado a ponto de fazer de 
um acerrimo ministedalista 11m violento o ppo:li · 
cionista. 

O Sa. D. MANOEL ri·se. 
O Sa. CA.MPJS ·MELLO :-Agora, Sr. presidente, 

volto-me. para o projecto. E11 devo declar,:_r pri · 
meiro que tudo a V. Ex. que em geral na o sou 
amigo de reformas; devo declarar quA sempre 
sinto um constrangimento, um desgosto, uma 
a:fllicção, quando em nosso paiz ~e ve!'tilào ques· 
tões tendentes a reformar uma legts\açao qualquer. 
A raz<io p.rincipal deste meu desgost•> vem a ser 
o que vou dizer. Quando eu veJO que em m~u 
paiz. aquelles mesmos que nas camaras sustentao 
a necessidade de uma reforma, aqutl!les mesmos 
que· ao depois no ·ministerio sanccionão esta.s 
reforma,s ; quando eu vejo que esses nossos 
e~.tadistas, apresentados ao paiz C·lmo homens de 
gran.de talento, que eu 2s reco~heç_o : qua~do 
vej" que elles mesmos sao os prtmetros a vto· 
!arem aquillo que fazem (apoiados), que esperança 
ha de que as. r'l[ormas, medidas que discutim?s, 
produzão no patz todo~ !lquelles bens q~e d~,vertíio 
produzir ?. Faze:rmos lets para serem vtoladas por 
âq)lelles mesmos que as fazem, por aquelles 
mesmos que devem ser os mais interessados em 
sua fie~ execução I Fazer leis pa~a isto é dar 
mais um escand.álo ao ·paiz (muitos apoiados); 
é talvez por ísso. que nós nos estamos todos. ~s 
dias embrulhando em reforma de. reforma, e mats 
reformas de reformas, e estamos 2empre no mesmo 
estado, ·senão em psior. 

O SR. NvNEs M.\cm Do: -Apoiado. 
O S.a. Cün>Oi MELLO : - Como vai nosso 

paiz ? Como estão nossas provi-ncias 'I Senhores, 
eu enteudia qlle a primeira reforma a que deve
riamos acudir é a importa•ttissima reú>rm~ de 
nós mesmos ; isto é, conséguirmos, não s~1 por 
que meios, que os nos~os 'homens de estado, que. 
procla:mão do alto dá· tribuna a necessidade de 
taes e taes lllís, não sejãó os prim~iros a TiO· 
larem essas leis, dando assim um fatal exempl~ 
a se11s subordinados e a seus. adversarios, de 
modo que ein breve. tenípo todós poem essas leis 
em pedaços. A primeira reforma é pois a de 
nõs mesmos, e 'a segundll, 'eu entendo [naio, sei 
se voU: dizer um disparate, ·mas como cada um 
deve dizet: · aqumo que sente, éu o direi), a se
gunda é a dtvisão dé nossas províncias. Eu 
entendo, senhores, que uma· das causas de que 
os nossos homens de estado ha muito tempo 
d'everíão ter · cuidado para que as lols fósselli 
fielmente executadas, para que a acção da auto
ridade publica pudesse t~r uma: prompta· exeenç~o, 
era sem duvid~t a subdivisão d'e nossas prov•n· 
elas. · · · ' · 

O Sa. FB4NÇA. LEIT&~-Apoi.&do. 
O Sa. CAJil>oaMsLLo:-Eil crl!io, Sr. preaidente, 

que quaeaquer que aejio 11 leia que façamos, 
estas não poderili aer bem t!li.&CUtadaa, não 
por lalta de vontade, não por f1lt. de iutelll· 
genc:ia; ma11 porque nlo é po•aivel que elllla 
sejiio executadas em uma provlncla õ ou 6 
vezes mais exten&a do que multo• r.lnoa da 
primeira ordem da E11ropa. O que ba 4• falir 
um presidente de · provini:la, collocaclo em uma 

extremidade della, tendo de lidar com populaçõeS 
e influencias que existem dahi a 150 léguas, tendo 
de empregar pesso~s que não conhece, tendo de 
lutar com potentados qull sempre desconheceráõ 
o que é obediencia, q11e sempre recalcitraráõ os 
aetos d~ aut,,ridade publica, confiados nas distan
cias e nos sertões no meio dos quaes morão '! 
Fação pois as leis que q11izerem ; sejão embora 
as mais perfeitas possíveis: o que digo é que do 
modo por que estão nossas províncias, não ha 
uJeio de serem fielmente executadas : viveremos 
sempre em continuas desordens. Eu não digo 
isto sem ter algum exemplo para trazer em apoio 
da minha opinião. Senhores, todos conhecem 
qual foi o genio do maior capitão do :seculo, 
todo~ conhecem o genío de Napoleão; entretanto 
eu já ouvi unt escriptur de nota dizer o que vou 
referir. Apezar, dis-;e elle, apezar do immenso 
genio deste grande homem, todavia se quando 
elle subio para o consulado não tivesse tido a · 
fortuna de encontrar a Fra'lça subdiviJida t;m 
80 e tantos departamentos, talvez que não tivesse 
elle conseguido plantar e firmar a ordem publica, 
salvar a França. e tornai-a no exterior tão 
temível e respeiWQda.. Foi eSS!i um serviço im
menso decretado pela as.;embléa nacional, e levado 
a efl'eito pela constituinte, não sem grandes 
embaraços e muitiE~simas difliculdad•JS. Sabe-se 
o que era então a França, de quantos governos 
difl'erentes se compunha, e de quantos povos de 
costumes e babitos di versos ; pode-se bem avaliar 
quanta resistencia não fariào: entretanto foi 
subdividida, e essa medida muito coocorreu para 
salval·a mai:~ tarde. 

Quem sabe, Sr. presidente, se logo depois de 
termos jurado a constituição, se tivisse cuidado 
em dividir as n•lssas provincias, tornando-as mais 
pequenas, afim de que a acção da autoridade 
publica fosse prompta nos prmto~:~ em que della 
se precisasse, quem sabe, digo, se teríamos lutado 
com tantas diBlculdades 

O Sa. P&ESlDENT.ti::-Até aqui o nobre deputado 
não tem tratado da mataria em questão. 

O Sa. CAMPOs MELLO:- Eu creio que isto tem 
alguma connexào com a mataria, porque entendo 
que· estas são as reformas que devem preceder a 
est1 de que vamos tratar. · · 
·V-Latos SENROBES:-Está na ordem, continue. 
O Sa. CAMPos MELLO:-Ia eu dizendo que se 

por ventura. em 'tempo competente se tivesse tra
tado disto, talvez não se tivesse lutado com os 
embaraços com que l11tamos hoje. Eu tenho estu
dado com toda a attenção 9._uaes são as prinelpaes 
causas que têm concorndo tao poderosamente para 
essa espantosa e rapida grandeza na nação norte 
americana, e eu deparei na constituição com um 
artigo que, além de muitas outras causas, uilo 
seia a isso ind;itrerente. e vem a ser o artigo que 
dispõe que todas as vezes· que se reunir· uma 
massa de população e111: numero tRl, creio qne 40 
mil a\m~s, possa exiõtir um estado. · 

A' · p'rimeira · v.ista parecerá isto indifl'erente, 
mas assim o não é. Existindo um estado deste 
que- se fôrma uma pequena popUlação em qual
quer ponto, ahi temos uin governo, e com elle 
tudo quanto é necessaJ;"i,o para a manute11ção da 
ordem, para o augmento qa prosperid!!-de, p~ra 
a seguran'ç~· de vida, de fortuna e de. hber:dads ; 
e assim bem vê V. Ex. que é imposs1vel que um 
novo não· avance rapidamente na ·carreira da 
prosperidade. Assim concebe-se facilmente a razão 
porqQe ha tanta emigração para alli, e porque 
eaae povo tão rapidamente cresce ; alli, por isso 
que lia segurança de vida e de propriedade, ha 
~rabalbo certo para todos qu~ chegão. Porque 
entre nóa, onde aa noSAs terras são tão farteis, 
on4t ha riqueza em todos 01 geo~ro~ porque as 
uoa111 pruYlaciu eatlo em completo aban~ono!, 
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A razão é clara ; não lía nellas segurança de 
vida e de prvpriedade, porque são dema<>iad·l
mente extensas. Eis a r11zão por que eu di•se 
que quae~quer que sejã.o as reforma~ que qui
Zt!rtnos fazer, ellas não hão de produzir, ai nua 
mesmo suppondo a maior boa vontade de parte 
dos execut<Jres, não hà<J de produzir todo o bem 
que desejl\rr.os, porque não é d11lo ao governo, 
nem geral nem provinctal, o poder prevenir t0dos 
os males, o poder levar a sua acção prompta
meate ao ponto em que ella se ;>ossa fazer ne· 
cessaria. Eis porqut: eu disse que esta reforma 
deveria preceder outras quaesquer. Creio pois estar 
muito na ordem fazendo estas pequenas observa
ções. 

Além disto, Sr. presidente, era preciso que se cui
dassetambem em mandar para as províncias eft>cti
vamente homens capazes de administr!ü-as (apoia-

. dQs) ; homens que não vão cuidar sõmente em 
seus interesses indivíduaes, mas que pos~ão e 
queirão cuidar vardaüeiramente nos interesses 
materiaes e mor~:~es das provindas. E' preciso que 
nesta parte haja muito tento, porque de outra 
maneira fação-se as leis que quizerem, por melhor 
que forem, serão despresada~. E' precis() que os 
presidentes deixem de cuidar sobretudo de se 
fazt!rem eleger deputados, porqne é daqui que 
vemos nl\scer taato~ malP.S que fhgellão o paiz 
(apoiados) ; é preciso depois disto que curemos 
da iustrucção e ID•1ralidade do nosso clero, que 
cuidemos nisto cnuito effi.cJzment'l, porque sem 
contradicçào é elle quem mais influencia tem nos 
costumes pubiicos. 

Emquanto estas e outras muitas causas desta 
ordem nã:1 conseguirmos, digo a V. Ex. que 
entrarei na cti~cussã·1 de qualquer r~>forma judi
ciaria, ou qualquer outra, cotn muito pe~ar, com 
muita pena, porque a continuarem as cousa:~ da 
mesma fórma, ainda que façamo:~ uma lei i11enta 
de todos os defeitos, ainda assim esta lei não 
ha de produzir os resultados que nós deseja· 
mos. 

Parece, Sr. presidente, pelo que eu tenho dito, 
que deveria votar cautra o projecto em discussão ; 
mas não acontece assim: eu voto pela propc.sta 
do governo com aquellas modificações que por 
ventura no correr da discussão possão parecer 
indispensaveis. Uma v"z pois qne o governv, 
em que deposito confiança, utna ve~ qu!! os meus 
amigo>~ políticos enten.lem 'lue devemos .:uidar 
na mat~ria da propnsta que discutimos, eu os 
acompanho nesta part'l; e então começarei a 
emiltlr aquell>ls idéas que me forem pare::endo 
mai>; converaientes, afim de ver se algumas deltas 
podem ler d>doptadas. V:1mos p•>is ao proje.:to. e 
tratarei primeiramente de apresentar à caman. 
algumas considerações ãcerca do J~rt. lo. 

Voto pe\o primeiro artigo, mas ddsejo offcrecer 
á consideração da illustre cotllmissão algumas 
observações ácerca da segunda parte deste mesmo 
artigo. 

Senhores, uma das principaes accusações feitas 
ao projectll que discutimos não deixa de ter peso, 
e vtm a ser que o projecto reprovando a juncção 
da policia com a judicatura, todavia consente que 
os chefes de policia possào exercer a segunda 
dessas attribuições Eu queria qui! a nobre com
missã,, visse se sem deserviço publico podia alterar 
esta segunda parte. Estabelec>~ndo o principio da 
separação da policta e da judici\tllra, o projecto 
na segunda parte afasta-se do principio, e <lê. &·18 
chefes de policia a faculdads de pNcessarem nos 
crunes da rebt.llião, sedição e outros. 

Senhores, a intenção da commissão e do nobre 
mintstro da justiça sustentando esta punição é 
sem duvida louvavel. porque deseja ter um ag•mte 
immediato de confiança uma a11toridade revestida 
de presLigio, para q11e possa impOr ás faccões 
e não ser subordinado a intluencia alguma estra: 
nha para desempenhar bem -seus deveres. Mas, 

Sr. presidente. entendo que i,;to mesmo poderíamos 
conseguir sem manif~sta vi;:> \açii.o do principio, e 
cJm n:uito m~tis v:tntagem p·1ra o paiz e para o 
governn. L"lmbremo-nos do que a este r <ospeito 
já tem havido mesuw entre nós. A illustre eom
missào sabe •n11it·) brlm que o oilicio de julg-·tr é 
tão maliudroso, qus aquelles que têm de desem
penhar s.,mdhante encargo devem estar fóra d5 
alcance da toda a susp<'ita. 

O governil do paiz, que tem nece.;;sldade que os 
crimes sP.jão punidos, é aquell~ que tamb•?m tem 
nec~ssidade da oiio apparecer como parte interes
sada em taes puniçõ"s, que deve confiar aos 
tribunaes. E é o q11a justamente não ha de 
acontecer com a proposta, a passar a segunda 
parte. . 

Desde o momento em que o govérno in~umbir ao 
chefe de p·1licia de processar este ou llquelle cri
minoso, h a de acontecer que a justiça perúl!rá parte 
da sua imparcialiJade, ha de acontecer mais que 
todos os exr.essos, to..!as a-> prevaricscões, todos 
os abusos comrnetlidos pelos agentes incumbidos 
de tal processo, hão de rec11hir sobre o governo, 
aBsim como já recahio em outros tempos, quando 
(} governo imperial teve de mandar um agente 
seu processar o crime de rebellião ou sedic:iio. 
Excessos apparecêrão, apparecêrão flbusos revol
tzmtes; e o que ;;e dizia·? Q.ue esses empregados 
qtHI e.sta.vào ligados, ou que ubravão de concerto 
com ú govern•l imperial, que assirn participava 
de todo a odiosidad" dessas accusa<;õe~, muito 
justas, muito legítimas, feitas a tal OLt tal cheCe 
de policia. 

O qut3 o g<>verno e nôs devemo.:; ambir:ionar é 
que o crime não fique impune; pois bem: creio 
que nós pod~riamos conseguir este re~ultado sem 
tirar a indejJendencia que deve ter um magi~trado, 
princip:llmente q~.:ando se trata de crimes tão 
graves . Entend ia eu que podiamos obter este re
sultado por outra maneira, ou mandando-se al%um 
juiz de dircit<> do lugar mais prmtimo a esses 
crimes. 011 algum membro de uma relação, fi. 
cando já designado pelo projecto que seja mais 
ou menos proximo do lugar do delicto, porém 
nunca o cher., de policia. 

Eu. espero que a commi>Jsão attenderá para estas 
observações, p:lrque noto que muit•lS dos seus 
mais dedicados amigos são contra esta parte do 
projecto. 

O SR. F&A.NCO DE S,\: -Peço a p!llavra pró. 
O SR. CA.m>,JS M&LI.o:-Entretanto, Sr. presi

dente, .se a proposta passlisse como estã, já 
assim erã um bendicio para o paiz, não t àu 
completo, como eu d<ssejaria, mas jâ era um benb
ficio, porque ao menos a juncção da pclicia com 
a judicattua só ficaria na p~ssoa do cheCo de 
policia, isto é, na p~ssoa de uma autoridade 
superior, de um empregado que ao menos tem em 
seu favor as presumpçõlls de intelligencia, e mesmo 
de :nais algu1na iadependencia, qne essa chusma 
de delegados e subdelegados, espalhados aos 
milhares por todos os poutos do ir:cperio: então 
já a.lg11u1a cousa se tinha ganho, porque se acabava 
com a jurisdicção da policia e judicatura com ad 
sentenças e pronuncias d~JB del~gados e subdele· 
gados, que tão grnndemeate podem abusar das 
itnmeneas attribuições que pela lei de 3 de De
zembro lhes são CtJnferidas. Era pois isso já um 
bem ; mas se nós pud~rmos corrigir ainda, se 
pudermos ainda melborar, serà lsso mais apre· 
ciavel. Eu queria pois que a commissão tomasse 
em conside-ração estas observações. 

Combate-se mais a proposta porque ella faz 
reviver as attribuições que antigamente erão con
cedldas aos juizes de paz, e se diz que hoje se 
lhes vai dar maiores attribuições do que as que 
tinhão os delegados e subdelegados. Ora, Sr. pre
sidente, esta acc11sação é insu:;tentavel á vis~a dos 
arts. 62 e 212 do regulamento dado á lei das 
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reformas judiciarhs: é insust•mtavel semelhante 
nbje.:cção, desde que se considera que os del••gadc.s 
" subd~l~~a·.i0s não sómente pronunciaviio como 
lamb<Jm julga\•iiG os crime.s cbssiti.:ados no ''rt. 12 
~ 7o do cocligo do proce:;so; entretanto q1te os 
juizos de paz novamente t;onsidera.Jos pelo pro· 
je~to nada mais faz·:m do que, nc.s lu~ares on.Je 
não existirem juizes municipaes, cc.l iigi r as prr.vas 
para o auto do corpo d•• d"licto. Ora, que differ.,uça 
não vai daquel!e cujas func(.Õ~;s a isto simpl,smente 
se limitão, á. daqaelle~ que podião julgou em tütl o~ 
c~ crimfls mencionad os no art. 12 § 7o do codig·) 
do procfl,SO e além diss:> pronunciar'? E~ta ''ccu· 
sa,;ao feita á proposta é completament,;, destituída 
de fundamento. Tambem se diz que se não g;mha 
nada em se tirar aos dlllegados e subdelegados as 
attribuições que pela. lei de 3 de Dezetnbro lhes 
perte,lcião para as dar aos juizes rnunicipa As. Eu 
creio, Sr. prr.si.ietüe, que se ganha a mai<Jr indtJ
pendencia que dllvflmos suppôr que exista da parte 
daquellas autro rida•les que tem um prazo fi~o de 
duração, evitando-se por este modo que em a 
faculdade de prormnciar, prender e julgar ta.os e 
taes crimes flSteja unida a pessoas amoviveis a 
capricho do governo, que muita,; vezes é arras· 
trado por enganos de pP-ssoas interesseira~, que 
conseguem illud;l.o. Ganha-se mais em diminuir 
o numero cxtraordinario de pessoas a quem se dá 
o direito de proce~sar o povo, sem que uellas 
entretanto se encontre a prectsa i~lustrotção, inde
penJencia e capacidade. Accusa·se a proposta 
porque tira á corôa a faculdade de nomear os 
juizes municipaes. T :lmbPtn acho, Sr. presidente, 
que Bsta a.rguição Qi\:o é r,,z·Javel. D~sJe o mo
mento em que estas nomeações são feitas nas 
províncias por delegados do governo imperilll, não 
sei como se possa dizer que se lhe tira a f11cu1 . 
daJ~<. Acredita-se talvez que o governo que tem 
confiança em seus delegados , tendo de fazer 
nomeações de juíz-.s municipaes na província, as 
faça sem infora1açào do pr~sidente da mestn :l? 
Purtanto, tenha o governo imperial bons dele
gndos, bons presidentes, escolha para is~o pcs~oas 
capAz~s. que nunca se poderá dizer que se tem 
roubado á corôa uma das attribuições que lhe 
compete. 

Ac.:usa-se a propo~ta por limjtar as faculdades 
rlos juizes municipaes unicamente á preparação 
dos proc~ssos, e Sd diz que rsta funcção é muito 
mais ardu::J, muito mais difficil do que .> julga
ment•J. (Apoia.dos.) Senh .:res. eu não desconheço 
q11e eu1 parte esta" razões lêm seu p~zo, mlls úll 
nunca direi, nunca su~tentarei que a faculdade 
ou o uffi~io de rflunir as provas e de organisar 
um pro~es~o seja n;uito mais difficil do que 
julgai-o. Se este argumento procedesse, então o:; 
tribunaes de segunda instAncia muito mal tinhão 
de havet··se. A grande ditliculdade, a grande res
poRsabilldadt~, está certamente no lavrar a sen
tença defimtiva. Esta objecçiio é tanto menos 
fundada, quanto aquelle a quPm se incua1be n 
decisiio :final dos feitos tem em suas mãos todos 
os meios de melhor chegar ao conhecimento da 
verdade. Pot:tanto entendo eu que desta dispo
sição da propvsta não se seguem os males que 
alguns nobres deputt>dos parecem teJoOer. 

fi ,,m seria , Sr. presidente , que nós em cada 
ponto do imperio tives~emos uma aut.;ri.lade corn
petenttlmente habtlitl\dB para julgar todos os ft~itos, 
na fórm •1 que exigt~ a constituiç1i.o ; bom seria que 
pude11semo~ fazer com quo as nos~as causas fo~sem 
processadas e julglldthl por uma mt!>~ma aulori
datle; mlli, Sr. pr .. sidtJntc, o que fez a lei de 
3 d>l Daze111bro 't CrMu os juiz·1s mt\ntcipacs ; 
deu-lhes a attribuição de pr.•parar o) jalgu ; 
porém como enlo elles dotados? Qu'l mt.ios 
de subsistencia tinhão elles 't Quantt•S abusus , 
quantas faltas não eommettêrão moço-;, magi~
trados, que. se por ventura não se vissem arras
tados pela necessidade; pela miseria de seus 

~rde~ado~ , não commP.ttertão acções que lhes 
ncãrao ta•1 mal? Analys t~ -s e o quP. vai por ahi por 
uma grande parte dos empregados subalternos. 
C•JIJltl r•ó .. le um juiz muni•; ipal, um bachart>l for
mado, quo tem gasto a sua mocidade, a sua for
tuna; o seu tem pu ew estudar, como póde viver em 
um ponto qualqttt;r do imperi•> com 200$ ou 3008 
quand o muito de ordenadu 1 E em luoares em 
que nada ou pouco mai» póde obter d~ emolu
m~nto~ '? O que dcV]UÍ tem :·,··sultado? Qual ê a 
pnrnetra cousequencta desta miseria a que :1 lei 
de H de Dezembro forçou a nossa mocidade ? A 
Cü ns~qu.;ncia é a prevaric.,ção : as parte!' são as 
que pagão, e daht vêm as pd tas e toda a desordem 
que tem reinado na ju;: tiça; dahi vem o seu 
descredito, dahi vem a historia de todas as mi
serias que têu1 appareci·lo e hão de apparecer se 
nf1, holl\'er uma alt.,ração na lei de 3 de Dezembro. · 
8 e eu viss~ que ao mt:no s podtamos ter em cada 
muuicipio uu1a autoridade habilitada, bem paga, 
(porque sem isto ha de acont<!co r o que tem acon· 
tecido) ~utão nã., faria tanto empenho tlDl der· 
ro~•·Ü·a oesta parte. Senh->res , o que quer dizer 
esse immenso urr.pcnho q~ ila para se alcançar 
um lugar de juiz municipal com 200S por. anno? 
COJ m isto vive nm h ürnem em qualquer parte do 
Braz i!? Com isto pó ie viver d11centemente um 
m:1gistraào? Entretanto alies vivem, e de muitos 
sabem todo~ o que se diz: verdade ou calumr1i .. , 
o que é certo é qua a miseria da lei os colloc11 
nessa triste posição. Muitos e honradissimos co
nhel)o eu, porém que nãll estão isentos na t!les 
suspeitas. Ora, Sr. presidente, a lei de 3 de De
zembro, nesta parte, é uma das leis que mais 
t·;m concorrido p»ra desmoralisar a nossa popu
ltção ; é uma das !ais •1ue mais tom coacorrido 
para descredito da magistratura d~ primeira 
inst.!ncia por ella creaJa ; portanto, ainda que 
alguns inconvenienteil appareçào em se limittu 
nesta parte a facul<laJe concedida uos juizes 
municipaes ; todavia eu entendo que outrl'S mllles 
si\<l tà<l grand~s, têm consP.queacias tão horro
rosas, que por isso devo preferir estea inconve
nientes a esses ma i • . ·es males. Sustento pois a 
proposta nesta parte, não porque deixe de ver que 
ella apresenta difficuldades, mas porque creio que 
nós ainua não estau1os em estado de crcarmos e 
pag,lr bem aos magistrados que na conformidade 
da constituição devem ser collocados nos diffe· 
rentes pontos du iu1perio, em todoil os municipit1s 
se fõra po,;sivel. Emquanto isto não pudermos 
t~r, nada d..J juizes Jll 200$ a quem ontl·etauto se 
vai entregar n f,>rtuna do cidadio. 

Ataca-se a proposta. ::ir. presidtJote, na parte 
em quil determina qll'e em cada comarca exista 
um só consdho d<l jurados. Eu entendo, Sr. 
pn1sidenle, quê se na propogta ha uma disposição 
•1ue deva merecer a approvação de todos é 
sem duvida esta. Como se póde supportar, se
nhoreg, que em cad~ villa de um município 
exista um c.-,nselho de jurados ? Ha uisto incon
venienLes, é incommodo certamente ; mas notem 
o~ nobres deputados que estes incommodos não 
são tão gr:mde:> como ellos suppoem, e que tendo
se augment11do por um lado o numero dos ju
rados, hão de se passar annrs e annos sem que 
o mesmo cidadão possa ser juiz duas vezes ·; e 
então é seguramente preferível a disposição do 
artigo a isso que está determinado na lei tie 3 de 
Dezembro, a isso que está actualmente em pratica. 
As aiDbtções, os interesses, as amizades e ini
miz•,des que existem em todos os municipios, 
fazem com que nunca se possa bem exercer justiça 
c<Jm in:pa;cialidade. Por consequencia acabemos 
com todas e:>te~ inconvenientes,. e se não com tu dos, 
ao menus com a maior parte delles. 

D1sse·se que esta disposição era contraria ao 
acto addicic.nal, porque compete ãs assemblêas 
prcvinciaes a divisão judiciaria. Senhores, de 
modo algum esta disposiçtio implica com o acto 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/20 15 15:35 - Página 11 de 20 

SESSÁO El\1 8 DE AGOSTO OE. 184.6 
a.ldicional. A quem compete pelll lei de 3 de 
Dezembro d6signar os lugares onde se devam 
reunir os juradvs? Aos presi!lentes de pr~>vincia; 
}(:g<J, esta dispv ~i\'iio é ide .. ticll nesta parte com a 
lei de a de Dezeu.bro; fica co<npetindo o mesmo 
aos presidente~ que pela lei de 3 .~e Dezembro já 
ccmp.: tia, por const'!quencin em nada vai a pruposta 
offen<ier P•·r isso ao acto addicional. 

Disse-se qué o art. \)o da prepo~ta vai do'l rn
contro uo acto addicional. Aqai, Sr. presio.l<,nt••, 
cumpre n,Jv.;rtir que as ot-jecções upre~110tadas 
pareceOl-:lle um tu:. to !ode:>. Pelo acto :addicio::al 
compete certamentt~ ás provincias a divisão ci\'il 
e judiciaria, e pela propost<l se pede aut<lrh;açãú 
pat·a o gov.;rno ampliar ou r~stríngir as comarcas, 
cnuformo julgar pr,,cLo. Póde se SU$tentsr a 
·propv~ta dizendo -se que ao corpo let:isla ti v o com
pete fnz,~r leis, io!erpretal·as e revogai-as, e 
tendo·se nesta occasião de legislar para t•ld" o 
imperio, e uão para um:l só pro>iucia, pód.,. o 
corpo l~gislativo determinar uwa divisão judicial~: 
mas eu realmente digo qutl acho-me a est•J respeito 
embaraçado. Realmente partlce- me de graud" peso 
a argumentação offerecida contra este artigo da 
proposta, isto é, que compete às as,;en·.bleas 
pr1•vinciaes legi::ilar ácerca da divisão civil ju· 
diciaria. Não emilto por isso opinião alguma 
decisiva a este respeito, porque, frsco como s•>u, 
quero ouvir sobre a materia aos honractos 
membros da con1missão; quero ver como é que 
sustentão elles o artigo, e como C\lmbatem as 
objecções qu& lh'l têm :iido feitas. 

Combate-se o art. 32 Ja proposta. que marca 
o temp" e:n que os magi~tradon nomeados ou 
remo~idos dovem tomar conta dos seus lugares, 
e combatem-se com um aviso do llliuisterio de :.! 
de Feverdro, dizendo-se qrte este caso já está 
prevenido por esse a viso. Mas, Sr. presidente, 
esta objecção não pMe set valiosa de modo 
alg.um, tanto maia qu<~.nto, se a minha memoria 
me não falta, foi o mesmo uobre deputado que 
a produziu, aquelle. que censurou o governo por 
esse acto quo elle agora apre:;enta como sendo 
sufticíeote para que a proposta deixe dcl vigorar 
nesta patte .. 

Foi um aviõo do ministerio de 2 de Fevereiro 
que detern1inou que os UIE'.gistro.dos nomaados. 
ou remQ>idus para uma coma.rca, deviiio ir tomar 
conta dos seus lugares dantt·o de certo praso. 
Muitos impugnãrão este aviso, dizendo que era 
anti-constitucional, porqu.e fazia com que 1)8 
nlagistrad<ls perdessem se11s emprtlgos, o que não 
podia acontecer senao em virtude de s~ntença. 
úra, se é assim, como !õe ha de combater uma 
proposta unicamente, porque ell::iste um aviso 
que já quiz prevenir est.e essa, aviso que tem 
sido f<lttemente impugnado, e que m~ persuado 
que não tem executado 'l Portanto, Sr. presi
dentE~, é melhor que ex.i~ta lei permanente do 
qu.e o aviso que póde ser revogado por qualquer 
ruinistro 

Ha uma grande objecçã:o que se pôde dizer 
'tUe é a principal, apreseuta·h contra a proposta. 
Diz~ndo-se Mlla que as aLtribuições cíveis dos 
juizes municipaes erão íncompative i:! com dis· 
pOsições do titulo 6o da C()nstituiçãJ, argumen
ta-se, que negando-se por este principio aos 
juizes municipaes a f<leulJade de julgar no cível, 
por ser vedado pela constituição, então pela 
mesma razão não se lhes deve tambem concede~ 
a faculda,de de julgar~rn uo crime ; e então pelá 
mesma razão se uão dove tambem ccms<!ntir que 
os juizes de paz tenhão a:&!çada, porque todo o 
julgao1ento Jeve ser feit.o por ju1zes p~rpetuos, 
1sto é, por juizes de direito, e jurados em pri
meira iustancia. Esta obj.:cção merece ser tomada 
em consideração, porqu.e é sem duvida grave. · 

Sr. presidente, eu direi que a proposta por esta 
parte tem def.,za, e qt1e 11iio póde ser victoríosa
mente aggredida. Primeiramente cumpte notar 

q ~~~ esses pequenos crirnes, que pela proposta 
ticào poJrte<H!f.O<io a•>s juízes munícipaes, assim 
como as alçada~ que tocão aos juius <IIJ paz não 
são ne m pudon1 s.:r as cansas cujo cúmplexo quiz 
a coustitui~ão qu<l se formasse da competencia 
da primeira instancia. São crimes pequenos 
e ,~ausas mui in:>igniticnntes, que por sua natu
reza dev,,m ser promptarnente terminadas por 
essas autoridades :;ubalternas. Confesso que se 
pótle bem dizer que isto são pe·1uenas ab.,rra· 
~Õ<?s do principio g~ral consagrado llll mesma 
constituição, mas aberrações a que somos for
çados para evitar algum absurdo. A constirurçãcl 
quet·, Sr. presidt~nte, que todas as cattsas cíveis 
que po.ssãu vt!rdadeiramente merecer este nome 
Srljào julgaJas por juiz.;s vita\icios ; mas os 
nossos le:.,:islaclores desde 1827 entendêrão quo 
este principio não podia ser levado à sua rnaior 
extremhl:lde, purque então cahidamo.s em muitos 
ab~ur ' ! lS; por eJtemplo. em uma comarca extensa 
habita o juiz de direito em Utn pauto della: ha 
na extremidade da mesma comarca Utlia questão 
que Vtlrsa por exemplo sobre o v>~lor de 21i ou 4$, 
o iniz de paz decide estas pequenas questões, 
que, se fosse exigir em tudo o rigor a ex<Jcuçào 
do preceito constitucional, devião ser tratadas 
perante o juiz de direito), e dabi seguir todos os 
tram1tes marcados para os processos em geral, 
corno appellaçõ~s, revista etc., etc., o que era 
absurdo para quantia tãll pequena. ú que diz a 
constituição a respeito dos juizes de paz'! Diz,
E11 cada uu1 dos distinctos crear ·se-hão juízes 
de paz : suas attribuições serão marcadas por ld. 

O Sa. SouzA. RAMos:-l'ara o fim das conci
liaçõas. 

O SR. 0AMPvs MELLO : -Não diz isso: são 
intclligencias do nobre deputado. 

O Sa. SoozA R.\l\los:-Diz. 
O SR. CAMPOS MEr.r.o (U o artigo dtJ C·>nsti· 

tuiçâo.) 
O artigo diz: -Suas attribuições em ge.·al, serão 

marcadas por lei.-Ora, não é absurdo, torno a 
dizer, que para se decidir uma questão do 
4H 011 68 em um ponto da comarca, distante da. 
resídencia do juiz de dlreito 50 ou mais le~uas, 
so~ fos,;e intent~r esta causa perante elle? Mas a 
conslituição manda, é v<:~rdade, que o:~ juizes 
sejão perpetues, e que a primeira instancia se 
deve formar · dos juizes de direit•l e jurado~. 
Poré1n tambem a mesm!l constitui,.ã.o crcando os 
juiz~s de paz pBU tratal'em d'\ cvncili::ção, estatue 
que suas funcções, :}lle suas attribuições sejão 
marcadas: e é sem duvida em consequencia desta 
dispo,;içiio que a lei de 15 de Outubro de 1827 
fixou a alç~da desses juize:~ em 16$. Eis porque 
digo que não :~e póda entender nesta parte o 
principio da constituição em todo o seu rigor, 
quando trata dos tribunaes de prim<>ira instancia, 
e quando CNS 6s juiz.os Je paz com attribui,.õos 
especiaes. 

E' uma pequena aberração da regra geral e~tabe
lecida pela constituiçãó, mas não é uma aberração 
caprichosa e voluntaria da parte dos que a sus
tentão, mas autorisada por lei que tem o seu 
funt.lamento na mesma constituição. Este mesmo 
argurn'<!nto póde <Utr apresentado em defesa da 
propoátll, nn parte que concede aos juizes mu
nicipaes a faculoiade de julgar 011 crimes claasi· 
ficados no art. 12, $ 7° do codigo do processo. 

Accresce que a proposta mereee nesta parte 
maior consiJer&~iio, porque a9. menos os juizes 
municipaes têm um templ) certo de duração, qué 
não 0:1 de!Pgados e subdelegados, amoviveis á 
vontade do gover110, e por esse motivo não se 
realisava para com elles nem mesmo de longe 
uma das cQudições q11e a constituição quer, isto 
é, a independencia do poder jndíciarlo. A proposta 
dã pois estas nttríbuições a juizes mais e3eolhtdos,· 
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em muito menor numero, e que têm um ter::.po 
certo de duração; reduz talvez a menos de dous 
terços todas essas autoridades cr~ad11s pela lei 
de 3 de Dezernbro com a faculdade de pru 
cessar. 

Por i>'so nesta parte a proposta que discutimos, 
apezar de quaesquer lacuna~, é rnuit\) preferivd 
11. e~s:J. lei, e não póde ser vantajosamente com
batida pelos honrados deput:~.dos que a im
pugnão. 

Outras muitas considerações e objecções têm 
sido feitas, mas eu não cansuei mas a pac1encia 
d11 camara procurando rebatel-&.s. Desejo ouvir a 
este respeito os nobres membro da corumissão e 
outros oradores que pe•iitâ<J a. palavu. 

Não quero porém sentar -me sem dizer alguma 
causa ác~rca de um<~. parte do discurso do honraclo 
deputado pela província do Riv le Jaaeiro ex.
minisLro da justiça . Est'3 nobre deputa<lo, Sr.· 
president~, ft!Z gnmde barulho por haver um 
chef<l de policia ou delegado, ou não S<li quem, 
aqui no Rio de Janeiro, avocado a si um pru
cesso, sem que o nobre ex-ministro se lembrasse 
de que, com <) já disse o meu. coUega e amigo 
pur 8. Paulo, nãl.l se seguio a esse resp~ito s enão 
o exemplo do que se lez e•n S. Paulo. ~ote agora . 
a camara que eu s.>n justo; nã•l censuro a esse , 
11cto praticado pelo chefe de policia em 8. Paulo ' 
e sanccionado pelo nobre deputado então ministro; , 
uào sei se foi legal, mas não o censuro, porque, 
Sr. presidente, as per~eguições farão tautas e tão 
graves na província de S. Paulo, que, se por 
ventur:~ o chefe de policia, insinuado talvez pelo : 
honr~do presidente o Sr. Almeida Torres, não : 
fizt!sse cassar Lodos os processos parciaes qu.;, se . 
iào tentando, além dos que já esta vão concluídos, 
pôde então dizer que quasi todos os habibitantes 
de S. P11ulo seriào pron1.1uciados como cab eças 
de rebelliào. O que purém é certo é que tudu isto 
foi a.pprova.•io e ,;anccioua<io pelos trib11naes }11-
dici:t.rlos, p•Jrque o chefe de polícia, depois que 
avucou os processo:~ · parciaes, delle~ formou o 
pr•>cesso geral, no qual enlão prouunciou a•-tuelles 
que julgou dever pronunciar. 

E:~te novo processo teve de subir por a1>pellação 
ao tribuual da relação; e posto que se soubesse 
desta avoc~~oçli.o, ninguem tratou di~so. Portanto, 
é acto sustentado pdo governo e approvado pelos 
tribunaes . Pt.Jr coustJqutwcia, o que disse o nobre 
deputado não foi s .mào am ex•m1plo do qu" ellll 
const~utio que se fizesse quluh.lo foi ruinisLro da 
justiça. 

O Sa. c~naio:-Então ps.ra que censura elle 
os outros 'l 

O Sa. CAMPOs MELLO :-E' isto o que em ver
dade ~~.du11ra: sem duviJa nos d~ve admirar 
que esta accusação putisse do mesmo lndividu<> 
que saoccionou ta..>s actos, e que, deslemLrado 
deiles, vtmha censurar aquillo mesmo que !.;z. 

O nobre deputado ex-ministro taml.leu1 ct:nsurou 
que alguns delegados llndassem aqui na província 
do Rio de Jane1ro destribuindo listas em nome 
do imperador. Senhores, não é isto fa.::to novo ; 
por toda. a parte em S. Paulo, q11ando o partidl) 
do nobre ex -ministro estava de cima, nada se 
fazia sem ser em nome do imperador: tudo era 
feito em nome do imperad or. As cabalas as mai~ 
a:>querusas, os actos <1e latrocinio os mais repu
gnant·:s, tudo era desgraça.lamente feito em nome 
ao imperador 1 

Hontem o meu a.mip,o {lOt S. E'a.uto, ttat·\ndo 
dess<l fdcto aqoi prat1cado, cito11 um exemplo, 
isto é, uisse que na Coritiba não s6mcnte se 
cabalava em non1e do imperaLt.>r, mus tambem 
se deslerrérào cidadãos ioftuentes do partido 

· contrario, sómente pelo facto cie andarem caba
lando, isto é, distribuindo listas por seus amigos; 
e a tanto levava a audacia quem !azia isto, que 
chegava ao pont.o de communicar este~ mesmos 

attentados ao governo da província, regosijaodo-se, 
e como que pedindo-se-lha por isso algum beneficio 

· em recompensa. 
Cvmo o nobre dep11bdo pelo Rio de Janeiro 

ex -ministro repetio na casa as circulares desse 
facto j,l tanta~ vazes trazida'l no seio de um dos 
ramos do corpo legislativo, por isso qaero eu 
tambem nova.ment ol apresentar a carta que esse 
delegado e juiz municipal da cidade da Coritiba 
dir igi o ao governo communicaudo-l.he .o acto gran
dioso que bavia commettido, d!:lveado a camara 
notar que o delegaJo do Rio de Janeiro, que 
certamente não ml'!rtlce Jesculpa, foi demittido ; 
e o delegado de S. Paulo que fez muito mai!l, 
porque chegou a J.esterr.,r cidadãos influentes e 
pacíficos para p Hier vencer as eleições, esse foi 
conservado, e não sei mesmo se não teve algum 
habüo ou l'Orc.m~nda em remun~ração desse ser
viço; o que posso afiançar é que foi sustentado 
no seu emprego apezar de ter cornmetido seme
lhantes e~cessos. 

Esse magi:~trado dep::~is dll havér feito uma 
semelhanttl eleição, e de haver desterr.1do alguns 
cidadãos, communicava e~te act•) seu ao g<lvet·no 
da província (U a communic:acão}: 

« Illm. e Exm. Sr. José Carlos.-Teabo a honra 
de levar ao conhecimento de V. Ex. que hoje 
findotl a apuração das eleições, e com o transcen
dente resultàdo de serem completamente vencedores 
os amig<ls do throno de S. M. o Impt~rado1·. 
F •.. (que me honra com a ~u.Á est1ma) enviou-me 
a chapa, e espero que quatro ou cinco terão unani· 
midade, e nesse numero entrará V. Ex. Como o 
partido infensa à monarchia trabalhasse escandalo
samente contra os candtdato ,- do governo, arredei, 
na vespera das t~leições, par11 fóra à a cidade 5leguas 
(risadas) dous inJividuos que com o maior des
caramtlnto distribuião cedulas; isto trouxe o re
sultado de muitos Jesordeiros eru>jarem-se (risadas) 
e nà•l querer~m votar. Posso, sob palavra de 
honra, affirrnar a V. Ex. , que é im possivel que 
se fação eleições com mais calma (risadas ge>·aes), 
em outra qualquer parte do ímperio. Os VI)Lautes 
furão 250, e ·os apurac.ll)res 4$J ; e assim mesmo 
a opposição nii\) apresenta um supplente I Sem 
jactancill posso declarar a V. Ex • . que, depois da 
minha chegada nesta, o partido da ordem tem 
tomado decidido alento, náo .-.b~tante a grande 
opposição que. com o andar do temp.:l, st.n\ 
completamente null ificada. (Ha varias interru
pcões.) Os vencidoa hão ..I e cla1uar muito contra 
nlim, po1ém esse ó des11bafo de quem moralmente 
mu.to softreu em couse.~udncia do~ sua dcrruta 
tão completa. Queira V. Elt. aceitar, etc. -
Corit1ba, 18 de Ontubro de 18!2.-Dr. Francisco 
José Cor>·eia. » 

O Sa. SouZA. Runr.:-Quem era o presidente Y 
o Sa. CAMPOS ?.i&LLO:-Era o Sr. Jos~ c.ulos 

Pereira de Almeida Torres cidadão muito honra..io 
ll n1uito d.istincto. 

Ora, Sr. presidente, eu pergunto agora se este 
homElm, o padre Cêa, que não sei nem quero 
saber 4uem é, praticou factos desta orJem e se 
não [oi d&mittido ? E o que na Coritiba. se fez 
~o autor de todos esses excessos de que elle 
mesmo uá conta ao gov!lrno naquella carta ? 

ALGUMAS V~zEs:-Pois o presidente não era o 
Sr. Jos.i Carlos 'l P0rque não o denüttio 'l 

O Sa. CAMPOS MI>LL<J:-0 Sr. Jose Carlo:! não o 
poúia demitth· porque elle 4õra jniz municipal ~ 
vuio logo para a cOrte, e sem duvida. apres~nt•JU 
todos e~tes docum.:ntos ao gov.nno ; mas o que 
fez o governo? O tal padre Cê<A foi dllmittido, e 
o delegado que da Cor1tiba destarrava seus con
cidadão:~ para poder vencer nas elaições. oh 1 
Esse era e devia ser eternamente conservado. 
E pergunto tambem agora, não será isto cynismo 'f 
E perguntarei mais ao nobre deput~Ado, como é 
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que além destes factos conSCI\tía e permittía muitos 
outros? ..• 

O SR. FERRAZ :-Cons~ntia, não. 
O Sa. CA:MPOS MELL":-Consentia, digo, porque 

estes factos s~ndo publicos, B•luelles empregados 
qutl os praücavão ccntinuavão nos seus empreg:•s. 
Pergu.ltarei como é que o nobre d•'PUtaJo tem 
a coragem dP. os dr h1n.çar em _rostu >\<\ S seus 
adversarlos ? Perguntarei como e que aq uelles 
mesmos que con:>entírão act••S os ~?ais estrondo~os, 
vêm aqui b"Ora reoarar em cousmhas que 8 v.sta 
destes e ont~os racto~; silo qua><i nada? Pois um 
l10mem, Sr. presidente, que estando n~ poder, 
consentia &o• ttlJas estas cous,ls, e dema1s d.:star
rou, deportou, tuandnu confiscar bens, cxautorou 
s~m razão, 11 em motrvo algum a pessoas bene
meritas de honras concedidas pelo monarcha, este 
homem, senhores, e quem vem aqui accusar ao 
go\"~;;rno P"los factos despresiveis desse decantado 
padre Cêa? Nunca desculparei semelhJ.nte~ oxces· 
sos ; mas ni\o compete a 9uem tem praucado e 
tolerado muito maiürt>s, <;-tr ago1·a fazer tamanl1a 
bulha por cousinhas tão ridiculas. 

que eu, apoiando o governo, devia fazer o meu 
manlf.:sto ao publico de recusar em materia de 
tanta gnwidade o meu voto, !juando elle, se~undo 
julgo, deseja que passe o seu projecto de rttf·1rn1a 
judiciaria. para que o mesmo governo, o paiz 
e a minha provi ncia eopecialmente dtlcida se eu 
ue~ando o meu vot"• sat.isfiz o reeu dever, ou 
se trahi as tninh>\s obri~ações. Es~a declaracào 
ou nunifesto cresce de p·mto, se alglltltn recordar
a" Je mi:lha conducta anterior ; se 11\gurm 
follle:H as discussões do penultimo mez da sessão 
passada, ahi lerá o meu discurso, em •iUe eu era de 
parP-cer que fos5e t.lis.;utid<l o projecto de refc>rma 
cum a presença do nobre mmistro da justiça, e 
I(Ue eu reconheci ,. necessidade de ser reformada 
a ld d" 3 de Dezembro dfl 1811 . Pediudo eu 
portanto a p~lavra, e alistaodo·me entre os 
C•'mbatentes do projecto, sere. sem duvida a 

· alguem esse motivo sulficiente para declarar-me, 
alé'll de c11ntradictorí:J, em opposição ao governo. 

1\Ias, Sr. presidente, nesta tribuna eu o declarei 
solemnerutJnte, nem sou contradictorio, nem estou 
na opposiçiio; e se viotentarnente me quiurem 
arrojar a. ella, eu terei a satisfação d/3 dizer : -
def~ndí a lei fundamental dü tn€U paiz, que o 
g•JVerno deve respeitar.- Eu não tenho outro 
partido que o da ex:1cta observancia d11s leis, o 
resp<>ito o mais sagrado á constituição do im;>erio, 
e ao acto addiciooRI a amor á justiça. 

(Ha vart.os apat·tes ) 
O Sa; Cu!Pos MELLO: - Ao menos eu nunca 

desculparei es;;es excessos de qualquer lado que 
sejão pratícadus. 

(Ha va.1·íos apartes.) 
O Sa. CAMPos MELLO: -Se os nobres deput .. dos 

quizerem ver se digo a verdatle,_ aprtls;mtern-me 
alguns factos desta ordem ptah_cau?S por meus 
co·re!igionarios, e eu sereí o pnme1ro a apoiar 
os nobres deputados. 

O SR. FERRAZ: - Conte alguma con~a das 
Alagóas. 

O SR. CAltPos.:M.ELLO: -0 que lem as Aiagõas ? 
O Sn. FEP.RA.Z:-F;tctos peiores. 
O Sa. PaEstoE:STE: -Allençào. 
0 ::;n. CAMPOS r.fELL0: -Eu não fiei de sust~n

tAl·oS, mas uma cousa eu digo, e é que se por 
ventura eu f, ,~se mini->~ro e t1vessP. commellidl) 
todos eRtes actos, àeportntlo, dest••rrado, (<lc •• SP. 
por ve:ntura tiv~sse tol~:rado todos l'~sr.s ex<:essos 
" esc~udal ,,s que por t• .. la ~ parte th·~rão lu~ar 
em outro t"mP''• eu havia de ter V•~X ·•tnc de vir 
aqui na casa reparar em cousinhn~ peqlt•minas, 
em fncll)zinl.t<J.s praticado~ pr.r e~;;e la\ p11dre 
C~a, ap ezar dil m~;ito e muito cenHtnar e reprovar 
esses excess.J:I. !.;to é tjUO taivez se púsSA u12er 
que é c.ynismo. ::ir. presidente, lll!lStno agü n• que 
acremenLe cen:;urD o proce:lifllento do padre Céa, 
os nobres dep>ltu.los não tém u:na. só pala\'ra p >r:l 
estigrnati:.;arern o procedirneuto inaudito do dde
g:\dv de Coritiba I 

c .. mcluo aqui o meu dii'curso, Sr. presidentP., 
declarando que voto pelo primeiro artig:o da pro
posta, esperando que appareça a lguma emenJa 
quanto á segunda part9, p::.ra ver se poderemos 
adopta1-a, ro:zanrlo 8. illllstre commíssàü qu~ veja 
se pó.Je substituil-a p<lr outra disposição que 
melhor se case com o principio geral e10 que se 
baseou a minha prop(Jsta. 

Não sou contraúictorio; porque estou firme nos 
meus princípios, qlle a lei de 3 de Dezembro 
de 1811 merece ser refor;nadR; mns dir·sa·me·ha: 
-a como v,;s oppondes ao projecto?- Ah I Sr. 
presidente, acas'l o projecto sfltisíaz as necessi
dades do palz? A.caso o projecto sana os vícios 
em que farão embalados os pn>jectos que corr.;-m 
como lei com a denomín~çào de cot.ligo do processo 
criminal e sua r.,forma? Eu o repito: niio 
sou contradictorío, e para qlle ni:to fossa tido por 
tal pedi a pAlavra. 

Dec\>~.ro s•>lemnemente o meu humilde parecer: 
a lei da reforma e do codi~o do processo não 
podem di•pensar rerorma, e o govPrno, arrastadv 
por «sta convicção, aprt>.~entou a su·• propo;.ta, que 
foi cool'ertida ~:n projecto de lei pela respt?<:t1va 
commi~são. N'ào julgo porém qae a proposta ou 
o projecto possii·• ~er a.loptados, a nem me parece 
caber n censura qua o nobre deputado por M.:nns. 
S<l lll duvida irrdlectictamenle e levAdo do calor 
da <liscuss;io fez, de que os qull atacá•> a propo,;ta 
uii·) qu~re111 a. r .•r.,rma, e se a qnerem, qut> 
pnF ur·~m UJelhural-a o nprescntern emenda~. 

Todos 0:1 nutr.>s Srs. deputados poJeriiio satis
faze r a rn'.!diúa lembrada pelo nnbr" deputado 
p~r J!inas ; elles têm a n~cessaria habihtaçiio e 
cap >cidade para apresentarem emendas;. mas o 
:wbre deputado deve l<!mbrar·Sfl que eu1quauto 
não f•Jrem assentadas as bases da rcfnrma, 
emquanto não fór delineado o plano, emquanto 
não fürem e,tatuido,; os pontos principaes do 
projecto de reforma á lei de 8 de Dezembro, 
emquanto niio se chPgar a um accórdo sobre a 

o SJ:'. Sllva: -Com grande acanhame:1to 
entrll nesta discu~são . Eu n.i.o pr·~t!lndia, Sr. 
I•residentll, tomar parte n c,lla, e reservava-me 
~'!tar ern cada artigo, s ••gund·.l minlns con\'iec:ões. 
e essa ~inba d·~ iíbernçao me par~Ci!l jastitkada 
com igual pr.Jce<limecto u.; tnuit.:.s o•1tros :Srs. 
deputados que votassem sem manifestar as r>~zõ~s 
de seu voto; entreta11to eu mudei de parecer, e 
julguei que tinha contrahído o dever o mais 
sagrado de patentear ao paiz quaes as razões, 
qual o motivo por que eu t.inha de votar contra 
o artigo da proposta em discussão, e em geral 
contra quast tc.dos os seus artigos. Parecia-me 

fôrma tJ maneira por que ha de ser reformada a 
no:;sa legi.;\a~ão do processo criminal, desengane-se 
que niio possível harm.mia alguma entra as 
emendas e o projecto. Sabe muito bem o nobre 
deputado que as idéas enunciadas, sendo intei
ramente t.ppostas aL· rroj<Jctn, jtirnais é possiçel 
casal -as cc11n a proposta, e a admbsão de qualquer 
dellas tem de alt~rar e tnu·1ar, deslocando talvez 
a UJ;iâo que se obset·va entre ellas : deslocadas 
as ideal!, nasc~" falta d.; n ,;xo, nas;;e a J.iillculdade, 
n'\~Ce a confus;Io, e mais qua tudo, ou a r.assag<~m 
de IJm\ lei defeituosa, cheia de absurd0s e 
enxertada dos vici•JS os mais graves, ou se ella 
cbega a ser e:~magada pela fortll!eza do fllciocinio, 
não deixa de ser em ambos os casos uma fatalidade 
para o paiz, no primeiro caso, apresentando, 
pua ser respeitado, um complexo de domrínas 
absurdas ; no segundo a perda do tempo que, em 
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prol do serviço publico e ,do paiz, podia ser bem 
aproveitado. 

E, tal o nexo de idéaq em urn projecto, que 
só com proveito pó<ie alterai-o sem mudança nos 
seus pontos cardeaes, QU6tn fór das mesmas 
idéas : eu portanto o os nobres deputados que 
cowb:~tem o projecto, nãl') me julgo (faltando por 
mim sól com capacidade de mandar emanàas, 
porque divirjo do projP.cto em todas as suas 
idéas capitaes; mas para fazer sabir do eng:mo 
em t'JUe està o nobre deputado por Minas, e 
convencêl·o, que eu se não faço o que dP.Sejo, 
!aço o que posso, não só pronunciarei o meu 
voto com a franqueza que me cnracterisa, como 
mandarl'i um requerimettto, que chRme a attenção 
da casa em negocios de t:1nta transcendencia; 
e as•im procedendo, julgo ter assignalado solam
nemeute o term:J de protesto qua faço contra o 
pt·ojecto, e qu<l ~tfasto de rr.itn essa odiosidade, 
quP. sP. me p1:deria. lançar, por'lue combati ns 
idéas da propo::ta, convertida em projecto de 
lt>i. 

legislar em to.dos os casos da fórma i! maneira 
que lhe aprouver. Oh! que fatal intelligencia! 
Oh! que principies perniciosos! Assim elles aca
baráõ por desarraigar do povo o respeilo e ve
neração que elle tributa ás leis, assim o ensinarnõ 
a violar as l2is, assim a perturbar a ordem pu
blica, e a estabelecer o perig•JS? principio .de 
que ó licito recusar obediench ás leis, quand.o 
sua obsarvancia troux'3r comsigo a privação de 
algum dir ~ito ; e então com que direito se posss 
lançar em rosto ao povo a subtracção de sua• 
obediencia ás leis do paiz, se o exemplo fatal 
parte do seio dos legisladores? Ab! Sr. presidente, 
não convém que meditemos em tão fatacs eonse· 
quencias : nos sirvão de lição os exemplos das 

· outras nações. 

Sr. presidente, é sempre a reforma de uma 
legislação objecto de acurado trabalho, de p!'O· 
funda meditação, dll exame o mais serio e deli· 
cado; e de tão grande imporbnt:ia, que a sua 
pr<!cipitação traria maiores inconvenitmt~s , e 
somma mai~ consideravel de males, que a lei que 
S-3 pretendesse ref:Jrmar, e quanto maior fôr a 
l!ua importancia, tanto mnis -;obe do ponto o 
esmero com que deve ser tratada a sua reforma. 
Não basta supHficialmentfl encarar a mataria, 
mas sim consideral-a debaixo de todos os pontos 
de vista. Cumpre mesmo que o estudo o mais 
apurado anteceda a reforma; que ella seja o objf'c~o 
de lonRas l<>cubrações, e que uma intima convicção 
clame j1tstificando essa mo:Jdida, e indigitando os 
meios de adoptal-a, psra que o legislador possa 
conservar illesa de a:ffiicções a sua consci~ncia. 
Pelo qull têm dito os membros de ambos os 
lados não é licito duvidar que não ha divergencia 
ll r~speito da necessidade da reforma: todos a 
reconhecem, todos a uma vez a declariio, todos 
a r.onfessão ; mas os meios que desejiio se em· 
preguem são mui divllrso!l. Aqui chega a diver· 
gencia: as opiniões Rll combatem; ninguem quer 
ce·icr · de seu parecer : cada um se julga com 
dirP.it(l de l'U~tentar suas idéas ;. cada um con
demna RS idéas nlheias, e dil primazia ás suas : 
eis atea-:fa a disc<.>rdia, e por conseguinte a 
imposs1bilidacle d!l chegar-se a um accordo, e de 
cons~guir·se a reforma. Isso é exactamentt! o que 
tem succedido, e o a!lirmo jurando na:1 palavra:'l 
do nobre deputaJo por Minas, que tem de(endido 
o projecto. 

Disse elle que, sendo um dos membros o anno 
pas,ado d:\:'1 commissõ<Js a que foi o proje.:to. de 
rl't't•rma ·indiciaria uffecto, que seus compauhe1ros 
forào tão divergent~s, que nunca cLegúrão a 
um aecord•), e qu" ne!lsa materia não obaervou 
duas •)piniões concordes. On, eu poderia fazer 
all nobre deputado breves reftexõ&s a respeito 
d<'.sse seu procedimento, combinado com a cen;;ura 
que fizem ao~ que combatem o projeeto : mas 
elle não está na· ca,;a, e em 'ua RUjl~nCla me 
permittrL unicamente dizer que niio empr~gou bem 
desta vez a sua nota critica. Essa di ver goncia, 
Sr. pre~;idente, essa falta .i e accordo se pr;,va 
alguma cou~a, e de sobejo a importanc1a da 
materia, que CO!I'I"ém ser tratada COUI muito deS· 
velo : se prova alguma cousa ma1s é fúrç:.so 
Teconhecer que é sem duvida um vicio occulto, 
que txistP. em nos~as leis ; repito com mais cla
resa, se prova alguma cousa é contra o mtthodo 
até hoje adoptado, de legislar-se arbitrariamen~e, 
ou por outros termos, segundo a nossa phanta:na, 
sej:(undo a nossa vontade. 

O legislador ae tem persuadido que a sua von
tade é livre, que ella uão reconhece limites ao 
seu poder, e que tem faculdade disericionaria de 

TOW:O U 

Para provar que a reforma não póde ser Ira· 
tada de chofre, que muito necessarfo é que seja 
ella exprimida aà unguem, seja-me licito per
guntar, que tempo decorreu do codi~o do processo 
á ref<.lrmn ju,liciaria, a que tem~o ba passado 
desde a sancção da lei dG 3 de Dezembro até 
hoje ? Resllonder-so-me · h a que do eodigo c!o pro
cesso á le1 de 3 de Der.embro dP.corrêrno!) annoR, 
e que da reforma judiciaría até hoje sii:o pas~ados 
quasi 5 annos. Ora, como é possivel compre
hender que em tão pouco temp'l hou.ves,;e mudança 
em nossos costumes que rcclamass l a alt.oração 
da lei de 1:3 de Dezembro de 1832 'I o.~ paiZP.S 
estrangeiros conservão as suas leis, e tão grande 
é o respeito que lhes consagrão, que só quando 
se tot·na. impossivel alguma explicação ou escla
recimento é que fazem additamentos: são exemplos 
disso a Inglaterra, França, etc., e mesmo as leis 
romana!~, e e~pecialmente a sua constituição, que 
por muito tampo vigorou, ainda mesmo depois 
que foi ac>ibado esse grande imperio, tem sida 
transplantadas para diversos paizes, onde gão 
conservadas algumas de suas doutrinas. Mas 
porque serà que nas outras nações as suas leis 
têm umR vida tão longa e muitas contão tantos 
annos quantos tem a nação, e nós em tãiJ poucos 
annos já vamos com dous codigos do processo, 
e estamos e10 vespera do terceiro ? A nossa 
constituição é a mesma; nossos costu:nes são os 
mesmos ; uossas nece"lsidade-o são as mesmas ; 
oo§lsas relaçõ ~s são as mesmas ; nossa fórma d<3 
go'l"erno é a mesma ; parece ta!llbem a nossa 
h'gislação rlevif< ser a mAsma; aquillo que con
vinh~t ao Brllzll ha 15 an,1os aiuda convém hoje; 
mas a lei da reforma vem contrari~tr, e parece 
justificar todll:l e:..tas muiilnças ; ac•; que possão 
pcr:>uadir se que ellas se operArão me respon· 
deráõ, que mudanças era pol'lsivel haver em um 
povo no decurso de 5 annos incompletos para que 
uma do suas principaes lP.is seja modificada ? 
Tlldos unisonos me respouderdõ:-oão tên havido 
mndanças, oern na nossa fórma de govern<>. 
nem nos nos!;os costum9s; mas é lndispensavel 
a reforma. - Logo, direi eu. se ~s nossos cos
tumfls são os mesm.:ls, convém <JUe essa lei seja 
coufeccionaJa seguodú nossas necessidades. EsLss 
estilo determinadas e prescriptas ; por conse
guinte, tod11s as vezes que nos afastarmos de 
certas regras fixas, ou pelas l~is naturaes, ou 
pela lei fundamental do paiz, teremos de cahir 
a cada passo em contradicções, das l}uaes para 
snhirmos nos abysmaremos em outrRS ma!Or~'S, 
e conduzidvs qua~i pelo. mào dt1 absurdo em 
absurdo, che~<:aremos ao ponto de confassarmos a 
nossa conf11~ão, e o enleio de que não nos pnuemos 
de!<emmar 11nhar. 

Todas as vezes, Sr. presidente, que as leis 
s<>cuudarias oii.o fórem a expressà•> da lei fuuda· 
mental, todas as vez~s que n nossas leis não 
receberem o reverbero da nossa constituição , 
todas as vezes que suas disposéçõ~s não descan-
l!arem sobre as s111idas bases da leí fandamental, 
de maneira que nellas resumbre a sna claridaà6, 
.a sublimidade de suas idéll.s, não é possível 
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prev~;r longa duração; as leis, depoi:; d•~ sanccio
nadas pelos poderes do estado, vão ainda re
ceber a ultima sancção, .'1 da opiaião publica, e 
:se el\a se afasta ó.a lei fundamental, é destituída 
de força mol'al, e por coosegui11te mais cedo oll. 
mais tarde tem de ser uullificada. O pod~r 
executivo, por mais vigilancia que empregue 
para a exacta observanci:>, tem afioal ou de cader 
ou de ref.:~rmar, porqu11 não ha de revoltar-se 
contra a maioria de umu nação. Daqui nasce que 
em tão poucos annos )á duas reforma.;; d.:> codigo 
do processo criminal se tem _fdto, e tel'emos de 
elaborar outras emquanto nao puzermos suas 
di::;posições de harmonia com a nossa consti· 
tuicão. 

Ella é o typo de todas as leis que houvermos· 
de confeccionar, e não nos é licito afastar de 
suas disposições sem que nos tornemos réos de 
lesa-constituição ; 6lla é a ·fonte em qutl todos 
bebemos ou devemo:; beber os principias do nosso 
direito publícll constítucioual ; ella ti um coroplt!~O 
de princípios tão ferteis, qu~, apt·opriadameute 
empregados e !:>em desenvolvidos, sempre dará 
em resultado a maior garantia dos direitos dos 
cidadãos, bem corno uma veiga regada por 
brando rio tem de produ:~.ir deleitosos fructos. 
(!'Jllo pudemos acompanhar o orado1· peta veloci
dade com que (alla.) 

De tudo quanto hei dito se conclue que já niio 
é questão- se a reforma e necessaria,-mae sim 
esL'outra- de que modo ha de ser ella feita?
A solução dessa segunda q1l.~stão importa a 
decisão de outras muitas questões de direito 
publico constitudonal, contidas no projecto, e 
todas ellas de grande consideraçiío. Antes porém 
que cou1ece a tratar della!! e das disposições dos 
artigos do projecto, t~nha a camara a· bondade 
de permittir qua eu responda ainda n um. dos 
nobr<~S deput!ld ()S que t~m defendido o protecto, 
e parecendo tolerar que :;e fação algumas rede
xões, declarou €Ul alto e bolll som que em boa 
fé não podi11 uu) deputado combater a propostll 
em globo I O n·Jbre depu.tado, quo tanto ama a 
franquez-.., que com tanta liberJade se exprime 
nesta casa, que em outras administrações se tem 
sorYi<lo da tribUtla para censurar o govarno· e 
justificar o fieU v-oto, não era som d~tvida •l mai,; 
hal!ilitado para precl>nnar esta cega obediencia 
aos m•lml:>ros Ja camara; uinguern melhor ·~ue 
o nobre dtpiHI\do póde ajuizar até onde d~va 
chegar u liberdade de pilDS;n e de c'lnseiencia, 
e ninguem melhor que o nobre deputado póde 
reconhilcer que a prepoteacia, a c.;acçào e a força 
jámais poJ.em emprestar c•>nvicções, e que o 
panico terror só póde mudar llpiniões, tle outros 
homens que nào s.ojào os membros do corpo 
legislativo, os quaes parecem-me, )ulgan<io-os 
por mio1, incapazes d.il att"aiçoar a sua con
sciencia. Convencido, como estou, que a proposta 
é o complexo de do.:~trin.1s pouco seguidss, q.11e 
sobretudo contém db>pe>Qiçõ&s contra a constituição, 
que considerações me prenderião e embargl\l·,ão a 
minha voz para declarar e justificat o meu Vilto ? 
Eu. sou mu.ito fra11co, Sr. presidente, nii•l aprendi 
ainda a dissimular, nem tenho geito para isso. 
Pronuncio ·me c"m to ..la a clar~za e franqueza 
e não sei u~ar ãe refolhos. Reconheço que ~ 
politica aconselha que se siRa conducta contraria, 
que o systcma de Macbiàvel s .. ja vantajoso ; mas 
eu <l desprezo, e continuarei a ser franco ainda que 
t~nba de contar que já conl\)rei com ta1 moeda 
11lguns males. 

Representante de s~rgipe, ligado pela direito o 
mais sagrado de volar pela guarda da consti
tuição e das leis, compromettido solemnemeute 
por um jurar:nentv que prestei á defender a lei 
fundamental do paiz, eu seria indiRno de occupar 
um assento nesta casa, se considerações houvessem 
•1ue, estando eu convencido dP. uma proposição, 
me d~lj\ll:mbrassem, e fosse offereeer em holo-

causto <i·~ minha indignidade ~ssa fatal contra
d,cçâu •. Támais, Sr. pres1dente, eu sou capaz de 
cantr;~riar a ruinàa convicção: como Iegisl:ldor e 
comn homem, eu procuro tlstar em harmonia 
com a mi:1ha con::>ciencia. Portanto, declaro mui 
solemnemente que, votando coutra quasi todos 
os a~·tig.)s du projccto, os quaes fórem, ,;egundo 
a minha intelligencia, contra a constituição, não 
prova qui\ eu retirt'!i o ~:nett apoio do R•)verno, e 
sim que a caustituiçiio do imperio prestei o culta 
de veneração que t~nho seHado com o mais 
solemne juramento. 

Cabe ligora, Sr. presidente, ponddrar que eu, 
fie[ aos meu"' princípios játnais co11cOrreria COill 
o metl voto para 11ma lei pela qual o governo 
clamasse, protnettenJG ser ella revista e corrigida 
ao depois; e suspendo o ffill!l juizo, porque o 
meu. lim não é censurar. Uma lei em que se 
reconhecessem em suas discuo;sões tantos de· 
feitos, que para a sua passagem fosse necessarh 
a prome~"a de revisão, era para mim a carta 
de recommendacão a mais valiosa para recullar 
o meu voto. Não sei como isso pudesse ter 
lugar; mas nãv me é licito pór em duvida a 
proposição do nobr~ deputado p•lr Minas, defent>or 
do projecto. 

D~ste facto me sirvo para corroborar o~ llleus 
argumentos, que emqu~tnto legislou-se discricio
nariamente, emquanto não reconhecermos que a 
nossa bussoln politica é a conslit11ição, que ella 
é a norma da conducta dos let:isladotes, e que 
não é licito senão desenvolver os prineipios que 
ella .:ontém procur~ndo estudar o espírito e letra 
da lei, e conciliar algumas doutrina:,;, que á 
primeira vista pare<;ão ou co•1tradictorill.s, ou 
repugn,\11 tes, uão s11biremos desse circulo vicioso 
-refur"ma e mais rtforma. 

Tambem, Sr. president~. um nobre deputado 
servio-se rl0s seguinte~ argument()s para justificar 
a çroposta, e forão ~:~lles i to, que o nobre ex
ministro dos estran~eiros, promettendo apresentar 
nesta sessão um projecto, retir:íra-se do gabinete 
e com ell~ as esperanças da reforma ; 2•, que o 
de 2 de Maio, cooii!'luador da mesma politíea, CClm· 
penetrado dP.~;sa mesma necessidade, julgou q11e 
S>ltísfaría a um dos seus devareQ apresentand() a 
proposta. Orn, permittirá a camara que en faça 
dua,; per~:unta~. Porque ruzão o nobr~ Ulil!istro 
da justil(ll tardou em apres~ntar 1.1 proposta 'I 
R··spnnderPi, poque não acho!.\ confeccionado o 
projecto. E' porque o nobre ex-ministro faltou a 
uma pr<lmessa tão solemne feita à. camara, feita 
ao paiz, o nohre t!X·m 1nistro tão pontual em des
empenhar Slln palavra de honra? Sem que se queira 
arrogar-lha alguma injuria grave, não se poderá 
}-len~ar que olle descuidou-se; tU não posso convir 
qne esse cstariista viesse illudir ao paíz: estou 
bem convencido qutl eH~ se empenhava em sa~is· 
fazer a sua promessa, e que estava empregado no 
estllt.!o d->sse projecto, e se o não !lpresentuu, 
quer como ministro ao seu collega successor, 
quer como .!eputado, tudo isso r<:Jvela que o 
tempo de nove mezes decorridos d'-l:~de que elle 
assignou esse compromisso não foi safficiente para 
conclusão do tral>alho. 

N•lm é outra cousa de pensar, St" alguem 
meditar qllant<~ é melindroso reformar uma le· 
gisla<;ão que tem de jllgar co1o diversas leis l!em 
<!prr-sentar contradicções ; precisa-se mais ba· 
balho do q~e o de faz~r novo projecto : tem de 
se estudar () mecbanismo da lei, que é objecto 
da reforma, e o se~t meluuratnento, e no caso 
presente, s~ndo elle o de dous cvdigos, cresce a 
Ji.!lit:uld11Je de à '.!plicaJo esame, de procurar 
estllbelecer harmonia e nexo entre doutrinas que 
se batem, e daqui já se vê que imp•)rta maior 
trabalho qui! o de pensar sobre a materia, sen
tadas as bastJs para organisar novo projecto. 
Ora, se o tempo de nove me:z:es decotridos, ou 
qna$i o de anno, não tem sido sufficiente para 
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que elle concluisse o seu trabalho e desamp;;· 
nhasse a promessa, se e~se mesmo ex-ministro 
é um dos membros da commi~são que eX<Iminou 
a proposta, e disse que élla não é reforma Cüm· 
pleta na legislação existente, e que em rnateria 
de tanta gravidade convém marchar a passos 
lentos ; se elle dechra que se abstém de apre· 
j;entar emenda>! essencises, e apenas algumas 
sobre a proposta núa e descarnada, como a 
camarli. justificaria su.1 conducta, se precipitada
mente a aãoptasse ? Em ma teria desta orJem não 
se admitte senão muita experiencia e meditnç:io : 
faça. se por dotar-se o paiz de uma lei qo1a não 
seja preciso r~formar-se em suas bases, senão 
aos nossos mais remotos vindouros. Da obrigação 
em que estava o governo para com o P'•iz de 
satisfazer a sua prorn~s~a e~tá elle desonerado ; 
cabe essa gloria ao nobre ministro actu1l da 
justiça : mas a camara dos Sr:>. deputados não 
se pode desobrigar de dar ao paiz uma lei du 
codigo do processo conforme a nossa lei funda· 
mental. A proposta n11o tem reft~xo algum da 
con,;tituiçõ.o, não é a copia, retrato uu 1\':lseuvol vi· 
mento dos ~randes princípios d11 carta cúnstitu· 
cional, e já. é facil conhecer que a camara, sem 
degradar· se de sua alta missão, sem trahir li. sua 
consciencia, não póJ~ apoiar a proposta ; sirn, 
deve reformar a lei de 3 de D~zembro; mas para 
que baj :1 uma l egisla~- iio estavel e duradouN, 
deve ftx&r os bases da reforma, e remetter á 
com missão que sobre ellas confeccione o projecto: 
essa lei é de todos os tempos, e uma da~ q_ue 
foge á sofreguidão das innovaçõe:l, porque sua 
materia n&o tem aflinidade proxima com a pO· 
litica. 

Portanto, Sr. presid.mte, esl.dli dou~ argumentoJs 
não servem de justificação no projecto, antes 
previnem que a propost11 deve ir novamente ao 
cadinho da cornmissão. Deu-me V. Ex. a palavra 
estando a hor~ iá tão avançada, qU'l eu àesejari.l 
ficar com o direito de continuar o meu discurso 
na primeira aessão. 

O SR. PaEs.roEI'lTE :-Não posso conceder o que 
o nl)bre deputado pede. 

O SR. StLV.\. :-Pois bem : jl\ que V. Ex. não 
pôde conceder-me qull eu fiqu~ com a palavr>1 para 
con llnuar o Ult:U discurso, eu deixarei de fazer as 
rellt!XÕS:i que pretendia sobro a matP.ria ; nil<l 
analysarei as razões da proposta, niio combat'll"ei 
os nrtigos, contra os quaes hei de votar, uem os 
argumentos com que se tem defendido a proposta, 
nem direi cousa alguma tambem sobre as ldéas 
de poliLíca e sua conveniencia trazidas nesta dis· 
cussão. Deíxard de lado todaa estas consldllrações, 
e par:t não abusar da indu!gencia da eamara, eu 
feriro)i todQs os pontos principaes das questões 
que surgem da proposta. 

AlgutJm que meditar sobre a ma teria reconhecerá 
qae n questão da fórma e maneira porque ha de 
ser confeccionado o projecto de reforma á lei de 
3 de Dezembro é a solução das seguintes questões: 
Ia. A policia administrativa e judiclaria põda con
tinuar reunida ao direito de julgar? 2•. Podem 
existir juizes com attribniç:io de julgar, que niio 
sejão os perpetues ? 3•. Podem existir outros 
ju1ze>~ tempomrios que não sejão os de paz f '-'•· 
U.i juiz~s dA paz podem !ler encarregados de outras 
attribuições que não sejão as de conciliação? 
5a. Os membros do . poder judiciario, isto é, os 
juizes de direito ~e 1• e 2• instancia e supremo 
tribunal de justiça podem ser aposentados, quando 
eleitos deputados á ass-embléa geral legislat~VJ\ 
ou senadores 'l 6a. Devem ser creadas relaçoes 
em cada província, ou podem ser creadas em 
umas e não em outras ? 7•. E' justo que só nas 
cab6ças de comarca haja conselhos de jurados? 
S•, finalmente : Póde o governo ou a &ssembléa 
geral legislar. alterar ou reduzir o territorio das 
comarcas ? São estas as questões principaes 1ue 

::-es.a!tiio da proposta, ~ outras mais poderii'io 
surgir se ella se occupas~e de apresentar um systema 
completo de legislação. Todas estas questões são 
taceis em suas. soluções. S9 tomarmos por tber
mometro que regule a decisão de cada um desses 
programmas, não poderemos retirar a confissão 
de que a constituição do nosso paíz sabiamente 
previo tod•H ellas, e est~beleceu regras fixas, e das 
quaed não é li.!ito a alguem afastar-se ou negar-se 
á sua exacta observancia e profundo acatamento. 

A. nossa. constituição, Sr. presidente, resolve 
todas estas questões : foi a primeira, se a policia 
administrativa e judiciaria pode coJntinuar reunida 
ao direito de julgar. A. con;tituição no titulo 6• 
d•l poder judicial me autorisa a respond•)r negati· 
vamente. A. camam muito bem sab'l distingttir 
qual)s s~jão os objectos d<l policia udministrativa, 
quaes os de policia judiciaria, para não querer 
confundir estas rn >t teria!' com o direito de julgar. 
Q$ objectcs .:ie policia administr.~tiva, sondo tão 
variados entre nós, nilo encomrárã•J ain•:h urna 
lei que estabelecesse f\S differenças do uns a' 
otttros : têm de tal sorte ,;ido CO!Ifundidos com 
o direito •te jt1lgu, que de tal emrnaranhamento 
e amalgama tem re ~ulta·io a confttsão, a contra
dicção de nossas leis. 

A policia administrativa e judiciaria niio póde 
ser encarregada ao poder j ndiciario: a este poder 
se c~nrerirão as sublimes funccões de julgar, 
pertencendo aos jura•ios pronunciar sobre o facto, 
e aos jnizes de direito applicar a lei. Ora, sendo 
essa a disposição dos arts. 151 e 152, segue·se 
<JUS n constituição repelle ~11e a<J poder judiciario 
sa envista de outras e quaesquer attribuições, e 
por conseguinte elle nà·J deve ex<3rcer actos de 
policia. judiciaria. ConstiLni.los nação ha 25 annos, 
é de lamentar que não tenhamos codigos pre
ciso>, nem o do processo, e que sendo do regimen 
passado a. naturez1\ de confu~;ão de principies e 
poderes, porqu~ todos estavão reunidos na pessoa 
do m<Jnarcha, esses mesmo a princípios tenhão 
prevaleeido até hoje. Senhores, vós todos o snbels: 
as nll.ções mais adiantadas e esclarecidas na 
legislação têm definido os actos propriamente de 
policia administrt:.tiva, que en,re nós es~ão em 
mãos de t.mtJs autoridades e corporações, que 
seria muito trabDlhoso dar um quadro acompa· 
nhad'> das notas que designassem a cargo de 
quom estão. A policia judiciaria ou preventiva, 
que comprehende todos os actos que a policia 
administrativa nlio póde prevenir, e que, pren
dendoos autores e reunindo as provas on colligíndo
as, as entrega com o criminoso ou delinquente 
á autoridada competente para punil·O na fôrma 
da lei, continuão a cargo do3 membros do poder 
judiciario. 

Oonvérn reconhecer qu.e se estes objectos são 
diverRo:l do direito de julgar, sobre o que não 
pode haver a menor duvida, que se a constituição 
só quiz dar ao poder judiciario o d1reito de 
julgar, é conclusão rigorosa que oão podem os 
m~obros do podei judiciario ser encarregados de 
attribuições da policia administrativa e judiciaria, 
e por conseguinte cumpre que sejão descrimlnadas 
e :~eparad.'lS inteiramente do poder j11diciario , 
cujas f11ncções são examinar-se ha. crimilidade no 
facto, se della é nutor o accusado, e appellar a 
lP-i; portanto, conservando o projecto a união 
destas diversas attribuições, fere mortalmente a 
constituição do paiz, e a minha consciencia recusa 
ta'ls doutrinas. 

A segunda questão é, se podem existir juizes 
de primeira instancia com attribuições de j~lgar 
que aio sejio os perpetuas : para a soluçao de 
tod~ts as que~tões do nosso <lireito publico e~n
stitucioual, eu recorrerei á nosso constrtulçao, 
fonte de todas as nossas crenças, e garantia de 
nossa liberdade e direitos indivlduaea. Ahi ve.jo 
que no titulo do poder judiciario a constituição. 
creando pelo art. 151 esse poder, cteterminoll 
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sua cornpos1çao: diz e!le :- o poGer judiciario é 
indepEndente, e será compo:>to dtl juizes e jurados, 
o:> qutlcS terão lug;.~r assirn uo cível como no 
crime, nos ca.sos o pelo modo que os codigo3 
dtt~;rminarem,- e Il•lS arts. 152 e 153, que cunsi
der<lrei corollarios JaqueUe ou dasenvolvimento 
da doutrina .estabeleciàa para a composição do 
pouer judiwuio, ob:>ervo qutl a constituição reco· 
nhecend.:> ~ómeote com direiLo de julgar quer no 
crime qu<'r DO civd ao.s jurado3, e aos juizes dd 
dirdto em primeira instancia, e ravestiudo a 
esteiO jdze.s da garantia du perpetuidade, tem 
excluído e desconhecido outros juize.s em primeira 
instancia. Nem S!l me responda objectivamante 
r.ue a constituição creando i•~iz~s de paz peh 
art. 162, e tambau1 as rel!lÇÕds para julgar em 
se~unda instancia e o supr<::uo tribunul d•J justit;a, 
e u:'io podendo ser classiüca.los em algum desses 
tribuna<s os juizes de paz, que elles são por 
constlguinte juizes de primeira instancia. Nego 
a conclusão. EUes não são juizes de primeira 
inslaucia: primo, porque a lei liiz que os juizes 
de primeira in:;tancia sãol os juizes parpetuos : 
secundo, porc~ue os juizes da paz, tendo duração 
tão precaria e sujr!ita a alterações das ltlis sobre 
a sua existencia política, não são perpetuo~. e 
por conseguinte nã-1 tendo elles essa. qualidaJe 
qu<! constitue o caracter de um juiz de primeira 
in::.tancia, é irrecusavel a conlbsrto de que ellas 
não podem cunstitucionalmente ser appellidados 
juizes Je primeira instancia. E t>4nto mai:> essas 
razões sã.) pru..:edent~s, que a cou,tituiçii:-J, d~pois 
de> ter consagrado as doutrinlls para regular o;; 
legishJores. quando se occupns~·!Ul de coufcc
Cil1nar l~;is ao podu,· judiciario, marcou suas 
attribuições, limitando as dos juizes de paz á c.:>n· 
ciliaçã:1, permittindo :sów.mte qtle a ld declarasse 
o seu espírito qua11to á maneira pratica dos juizes 
de paz exercerem as suas attribuições relativas ao 
dmlitv da conciliar as parttls. 

Talvez se di~'' que os juizes de orphão,; siio 
juizes de primeira instancia. Em miulla coa
scit:ncia, e a\ vista do:~ artigos citados sobre a 
coo1posiçiio do:~ membros do po.ier judicial, des
conheço a exi::~tencia constitucional de tat's juizes. 
A COitStituiçlio os repellü, e se a particularid.ad•l 
lia organiKação de um proce~ so orphanolugico 
reclama não est11r sujeiLQ á Blçada dos jurados 
quauto á llV&liaçüo c Jt~scripçào dos bens, eu 
n~io me convtlnço quo uma lei bem uleditada niio 
e:~tabéleça meios fac~is de as~istirem os jurado::~ 
A av111iação: mas satísfne111lo a paixão dos que 
11a esquecem que u reunião do muito~ pais tle 
familia c1u um cons~.tho ~ melhor garantia para 
"ll orphlioa , lhe respond.::rd que entii~> cabe, 
usandu da f~cul.iade do art. 179, § 17, confiar 
tudo o seu proce:jso aos juizes de aireito, e por 
couGeguinte jã vê-se que a constituição, . p~rmit
tindo para tae,; casos iuizes particulares, nã~> 
autorisou que outros !Judessem ser s&não cs 
mesmos juizes de direito perpetuas: por conse· 
guinte ella condamna a existencia dos juizes de 
Grphãos. 

A.gora, Sr. presidente, permitta-me V. Ex. que 
eu avente uwa queitão que anda ligada com a 
dos juizes de direito, e vem a ser, se o procedi· 
menta até hoje observado pelo goverao, es.:olhendo 
sómente os bachare:is formados para occupar esse 
emprego, é a preferencia que eUe tem dado a 
essa c~asse, ou se é a c'?nvicção em que esta de 
que somente os bacharets formados têm direito 
a essa nomeação? CJnsultando o codigo do pro· 
cesso e sua reforma, saio da duvida: ahi eu leio 
a doutrina de que os juizes de direito serão tirados 
da classe dos bachareis formados. Não é por
tanto para censurar a nenhum dos gabinetes que e• suscito a quest&o; é para comprovar que as 
nossas leis se afastão das disposições da consti· 
tuição, e p.>r conseguinte s11a duração tern de 
ser precaria. 

Sr. presidente, a camar;.~ :;abe que eu, perten
cendo a. essa cla:>se, uã.o S•lU .suspeit•) na matAria, 
e se avllnturo as miuha.s idéas, talvez osingular<:ls, 
é pdlo amor que tenho á constitui~~\o : é por 
que recvuheç.:~ que ella estubelccend» a igualdade 
de dirllit•)S a toJos os cidadãos, niio póoitl ser 
.iusüfi.:a-lo t>sse monop-' li o dos cargos publicas a 
f a orar da uma classe que se torna. privikgiada 
em prejuizv dos di1·eit0s dos cidad:ios aos quaes 
fonlo g<trautidvs tt.Jd,Js os c~rgos publicas, segu:.Jo 
o onereci "l"uto e ca;Jacid:.de d.; cada UUl, scrn 
outra uíff~renp que a dos seus talentos e vir
ttdes. Sabe znais a cámara que nenhum~ sotn bra. 
dtl suspeita contra mim póde haver, porqu~.; eu 
não sou magistrados p<' rp~tuo, e n<: rn mosuw 111e 
COitSidúrO juiz municipal, porque, sendo ro;movido 
para o Piauhy, villa do Pducipe Impt;rial, I! 1 
•iou.s para tr~s :.~unos, estou no firnlil propo>ito 
de conservar· me na minha provinda. Portanto, 
se (jlJ. sus.:ito a questão, é para vd-a decidida, 
e dcseug m:or·tne, e t;e e:>to11 ew erro, ser escla
r.;cido. 

A constituiç:io, Sr. presidente, é em tal materia 
tiio cl<~rll, que é Je la•nentar-se que uma dispo
siçàJ tão franca como a do ~ 1-1 do art. 179, 
que abrio as portas Je todos os empregos e 
car~;~s publicas a todo~, s~m outra dilferença que 
o~ talentos e virtudes, continuando os princípios 
.que a'um gov~::rno constitucional elles não são 
propriedaJo de algutlm, mas sim deleg,ções da 
naçào, cujas uom<:lações as leis fundamentaes 
re~ervão au pod~r ex<Jcutiv.> , seja conlrnrlada 
constantemente om sua execução. 

Senuorr:s, ou bem que a lei fundamenta\ seja 
respeitad-t, ou seja ella reformada. Uma dis
posi~;ão de tal ordem, sempre condemuad!l á 
in.:xequibiUda·ie, revt1la o soberano desprezo com 
que ten1 si:io atacada a primeira lei do no~:<so 
paiz l 

A constituição, não consagrando em parte al 
gllwa excepção á doutrina. do ~ 14 do art. 179, 
quanto ás nomeações dos juizes de direito, deix.ou 
vigorar suas disposi.:;ões t:m todas as suas partes; 
re~onheceu que a favor dos bacllareis forma.ios 
não podia e~tabelecer uma excepção.tão odiosa 
á iotelligencia e ao merito dos mais cidadãos ; 
daix·•u portauto livrd o campo da concurrencia 
para os ern);ll·egos de juizes da direito, e fixou 
como ••erma para os provin1entos os talentos e 
virtudes. 

Essa dout.riaa e1n parte alguma da constituição 
é desmentida ~ ante:> eu a vejo confirmada, não 
só ua c!lnstituição como na lei que creou o 
supremo tribunal do ju~tiça. Combmados os 
nrt. 151, 132, 153, 158 e 63 da constituição entro 
si, se reconhtlcerá a fundo qu>7 os membros das 
relações que j:.1lgão em segunda instancia são 
juizlls de direito , tirados da cla5:>e dos juizes 
d<J primeira instancia : ora , os membros do 
supremo tribunal de justiça devem sabir das rela
ções ; mas a constituição quar que sejãú p.tra clle 
escolhidos juizes letrad·~s por sua antiguidade; 
logo, em todas estas duas instancias a constituição 
admitte a nomeação de j 11izes não letrado:~, que 
são os que não são formad c•s. A lei dtJ 18 de 
Setembro de 1828 que creou o supremo tribut~al, 
tawbem se exprime no seu primeiro paragrapho : 
-O supremo tribunal de justiça será composto 
de 17 juizes-letrados- tirados das relações, etc.; 
-portanto a exclusão que se tem decretado contra 
todas as outras classes é, além de odiosa, con· 
demnada pela constituição. Talvez, Sr. presidente, 
se objecte que a palavra-letrados-nada exprime, 
que é uma redundancia. Não posso convir que 
uma palavra de tanta importancia, que vem esta
belecer a exclusão tão s6mente d!i entrada no 
supremo tribunal, onde, pela su!l grande emi· 
nencia a constituição quiz que só tlgurasssem os 
formados em direito, e ~ue podia ainda exigir 
que só fossem admittidos ao supremó tribunal os 
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membros das relações que, além de certos a:wcs 
.ie serviço, fossem dout<H"6.S em direitG, e esta
belece a igualdade d~ direito,; facilitando a exacta 
observancia do ~ l1 do art. 179, seja redundante 
quando elll\ é que ~stabclece a lmrru<Jnia e i~u.:..l
dade dos dirt!i tüs dos cidad:i,,s, e uniqui.lla '-' 
munopolio consc,rvado em prejnizo da illu;;tração 
e do n1erito. A f'Xpressii<• da cünstituição tribürH:l 
-composto de juiz.;s lttn~dos-lirados das rda
ções por su!ls antiguidades prova de sobejo que 
n&s relações existem ou podem exi~tir juizes que 
não sejão letrados, e como este.s são tirados dos 
juizes de direito, lleguo-se tambem que para elles 
podem ser nou1eadas outras pes~oa:> que não sejiio 
formadas, e por COI!Seguínte preval~:ce R doutrina 
de consui.uiç.ào, que para a nomeação de t!\es 
juizes recommenda a maior sotnma Je capacidade 
e virtudes, e manda que a quem as reunir se 
confirão úS lugares de juizes de dirsito, e por 
conseguinte a nossa legislação sobre a uomtJação 
dd taes juizes, Segundo o codigo do processo e 
sua reforma, é inconotitucional. 

Passarei á terceira questão. Podem (;xisíir 
juizes tem porarios, à excep.;ão de juizes de paz? 
Pela leitura do lit. 6° da CQnstituiç11o vê se que 
ella não creou outros juizes senao os pilrpetuos, 
que são os de direito, os membros das relações e 
supremo tribunal, e at~enas deu a cxi~tencia tem
pararia aos juizes de paz; por conseguinte está 
resolvida a questão. Não podt>m existir constitu
cionnlmellte juizes tt·mpcral'Ífll:i seuiio os juizes de 
p::z. Ora, se a constituição uiio reconhcc.: juizes 
t~:mporarios, á excepção do juiz dd paz, como 
justilicar que os julZb:< municipaes ~üo juizes da 
constituição 'l Muito bem, POIS, dtsse o nobre 
min!stro da Ct•rôa : -O tit. 6o ja constituição do 
impario repe!Ie a instituição dos juizes OJUI•ici
paes.- Estamos ne,te ponto de accordo; mas o 
nobre ministro como que parectJ que quer que a 
legislaçi\o do paiz continue a dur exislencia a 
taes juizes, e faz uma distinccão que mt.~ parece 
muito my8teriosa. E' sua opinitto que elles CO•iti
nuem a t:>xercer attríbuições d·• pulicia adminis· 
trativa. judiciaria, e de julgar nas causns crimi!S, 
decidindo de cortos crim~::s, tl pronunciando l:lÓ· 
mente em outros casM, o que no cível preparem 
unicamente os pn,ce~õSOI:!. Nilo é islo, sentwre11, 
a mais palpavcl e saliente contradicçtio? .Pois a 
cun;;tituiçào , repellindo a in2tituici\o dos juiz,.R 
municipa<:s, póde autorisu a sua continuadio 
para c~rtas mato>rius o Co::t·t·.~s casos? Não ó uiuda 
mais cluru a opposiçil.o de idéas, de príneipios e 
que o nnbro mmit!tro seutou sua p1·opusla sobre 
bases falsas? 8enhl•res, como perceber que a con
stituição, qQerondo a importaute ultríbuição do 
julgar •eja confiada a juizes pf)rpetuos, comu e~tá 
cCinvencido o nobre ministro, seja sómente para 
final senttonça? Oncie estão esla~ distincçõ~s? Fôl-a 
a constituição? Como poi~ quer fllzêl-a o nobre 
ministro, ou vem nconselhar·nos que a façamos 1 
Senhores, desenganemo·nos; emquanto niio fór 
apresentado um projecto s•;bre ns basos da consti
tuição, não póde ter elle um feliz resultadc. Eu o 
declaro com toda a franqueza: negarei o meu 
voto. Senhores, permittão que eu repita: se a 
constituição repelle juizes municipaes; se ella 
confiou sómente aos juizes perpetuos a attribuição 
de julgar de direito, tanto no crime como no ClVel, 
tambcm repelle que elles sejão preparadores e 
pronunciadores, porque oppõe .se, arNga e usurpa 
o e::s:ercicio de um direito político conferido pelo 
art. 151 da .:onstituição aos juizes perpetuas e 
jurados. Pela disposição do art. 152, só os ju
rados são competentes para pronunciar, e os 
juizes de dirtlito para applicar a lei. Senhores, 
dizei-me: donde parti" essa cbss:ficaçào de alçada 
pela Qllal cabe a uus juizes decidir de certos 
crime~, afastando-se da regra estabelecida pelo 
art. 1511 Será do ~ 9o do art. 179, que trata da 
fiança e estabelece os casos em que ella não é 

n~cess :u-ia, e_ o réo pá<ie livrar-stl solto? l\Ias quem 
nao doscurtllla qu,, u.:;nhuma appiicação tem a 
luater!a ? A propvsição Llo art. 151 é tão ~eral 
que esse:> m:,smos _crime6 d.; seis mezP.s de prisã~ 
t:m ~ue o ~eo se l1vra solto duv.,m s~ r da compd
tencJa dvs JUrados, e a express:i(J-Ciil!Os-empre
~ada iJdã C••ustituição é para excluir aquellas 
c.•usas crimes ou. ~iveis q~•} pdo ~ 17 do art. 
179 pertencem a JU!Zols pd.rtlculares, corno os de
lictos e erros de offidus qu~ <.:úllltnettem os mem
bro8 do supremo tribunal, "S das rda~:ões, os 
empregad_os. no corpll dipl•Hnatico. os prtJsi ;i,mtes 
das provtnc1as e outros ; de outru súrte dá-se o 
contrasenso que n••sses crimes em que os l'éos se 
livr~o soltos perdem _ell.:s a g<.~ra:;t[a d<4 instituição 
do Jl!-rY dtl llerem Jlllgad~s por se~~ pares, por 
S<.lUõ 1gua.,s. Portanto. é amda v ~;roJ~cto em con
ft~~ir o direito de pt·-Jnuncia, e. j tilgar tm certos 
crrmes a tado c outro qualqut:r JUiz que não sejào 
(IS ,l o art. 151 tuauifesta violaçiiu, segundo entendo, 
da conslituição. 

Quanto ao preparo civil pelo juiz municipal para 
ser julgado pelo juiz de direito, considerando 
aquella juiz seu ajudante, eu direi que nós não 
~slamos mais em tempo de fazo:;r da (:OUStituição 
um simulacro: dla garantio, ella afiançúU ao paiz, 
que a logislaçii.o civil portugu~za, quanto a sua 
fóru1a de processo, não seria mais adopt.lda no 
paiz; que as causas cíveis setiao julgadas por 
jurados e juizes de direito ; c um ~;r e portaot•.• qua 
essa lórma de julga:nento se estabeleça. Abanuo
ne-se o julgumento da antiga legislação que a lei 
fundamental condemuou. E quando porém se en
tenda que é possível adiar o cumprimento dto um 
dever, ~aão se augmentem os cxemplvs de desre:J· 
peito ú lei fundamental, dividindo dt:legações da 
uaçào com autoridades quu ella não autorisou a 
sua creaçiio. 

A quarta questão é:-Se os juizes de paz pode1a 
ser >Jncarr.::gados d.; outras altribuições além das 
de conciliação. Pala ldtra da constitui~ãú, combi
nados entra si os ar~s . 161 e 162, penso que suas 
uttribuiçõe~ niio podem exceJer do direito de 
cilnciliar, pois que :' lei fundamental assim " 
d~terminou, e resenou ao legislador para que 
por uma lei orciinaria regulasse a fórma e tuantJira 
por que ;;eria ox.ercido esse direito pelos juizes de 
p<~Z, e até onde sel'iiio obrigatorias as suas_ 
dedsõ~s : mas tudo is:>o debaixo do circulo lle 
uttribuiçõe3 que a lo:i fundaul~ntal traçou para 
oso~es juizlls t~mpurarios, isto é, tendentes a esse 
direito de conciliação. 

::.ou l<Jvado a esta convicção, porque o art. 162 
diz o !l6R"Uinte:-Pllr& este fim (tratando-de da 
collciliaçü••) haver!\ jub:es de \Jaz, etc., suas attri
bui.;õ.:s tl districtus serão reguh~dos por lei. Ora, 
tendo ella a priori estabel!lcido que elles serião 
creados para a. conciliação, no meu entender, 
subordinou as idéas de attribuições, e por conse
guiule outras não podiào-se constitucionalntente 
ll•JDfdrir qutJ não tivessem por fim desenvolver 
a do direito de conciliar, estabelecendo regras 
para sua execução. 

A quinta questãu é:-Se os membros do poder 
judiciario, isto é, se os juizes de direittl os 
membro:; das relações e supr'"mo tribunal de 
justiça podem ser aposentados, quando eleitos 
membros de qualquer das camaras do poder 
legislativo geral. Assim como em todas as mais 
questões tenho com franqueza proferid(l o meu 
voto, não é a respeito da aposentadoria dos 
magistrados, quanJo eleitos para a camnra tem
pararia ou vitalícia, que eu me calarei. 

Senhores, é preciso que o palz, que o publico 
pusaa formar o ~eu juizo a respeito desta questilo, 
e primt!iro que tudv couvtim que se tire a capa 
do ministerio com que foi envolvida. E' preciso 
que ella seja levada ao publico tnl qual ella é 
em sua essencia, e por isso permi~ta a camara 
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que eu traduza a questão por outras palavras 
e f.m bl>m j)Ortuç;'.lez. . 

Ella é ponantl> a seguit:t. ·: -Pod.;m os mag-Is
trado,; s<-r f~ :: it••s n•embros p:1r~ qua!quH· dus 
catnura~ l r g ; s 1a.t i ';~s p:t! I..& e~: - '! O gcn'etno em 
sua p::e>p!•t:la 11 iz _que é impo"::;iv,;l _ c<.clkiliar a 
quo.iiJad~ d..: l<. j<i~ c<~ dor CGm a . de JU IZ, e por 
isso ped o qn r! se. abrace a r. ; ~ d1da de llp~SI?J?Iar 
os que fúr· m eleJt,;:; cOUí c.rue11ado p ,·,r lllt~Ho, 
se liYt:r · m 30 anno:> de S"I'Yiç ,·, com mLtade se 
t in ·r(' m ~O an:.o~. cem a !en:•• ;•arte se li\"tll't:l!l 10 
ant; ••s d,• se rviçc•, e s~m ordt'r:ado 0s que tiv .;ren~ 
m~n<•S d~ 10 monos. l{et'vnllcc« portant<:> que e 
n,•ce<suriu que ú n•agiotrH.do d€it·' deputado ou 
,en:\Jar, ou de ixe ue S€r D'l<!gistrado, Oil d-eixe 
.le ac • it .•r o c:•rl,lO de elei ção popuh<r, e H acei· 
tal-o iJ>So {a•:lu "úi~ da carreira da n:agistratura; 
n1as uillguem Em ~ua. coo :-:cient.:ia diri1 qt<C os 
ll!agistn<ct " s não possiio ser deitas membros do 
po,t•:r IEgi~Litivo p:Hal ; pdo contrario t odos 
rcsp<:nder :\õ que p <·dí:m ser e l eit~s para qualqu_er 
dus cnmaras do poder legislatiVo gerul, asstm 
como pod€m ser tr.mbem !'leitos para ::;s assenl
btea:< prov i•lciaes. 

Dir se·Ine-ha-não é <Js sn o. questão, e sim se 
com·ém que 1\r- m:>gístrado,; continuem a ~er 
iguslme;:te legislad .;; res, ou· se dev~m S(:r unica
lnrnte ou bem legislad ores ou b C'm juize~. Se
nhc l'es, ê preciso primeiro qu.; tudJ attentler 
c1t\e essa qn e~ tfio envol-ç-e outr<l questão que 
convém seja decidida, e da qual pende a d eci~il•l 
da•pl ella outra. Eila vem a ser: se es.-a npo· 
s.:ut,,Joria forçada com que ~e pl'etende excluir 
a lll agistraturà rl us assent.:•s das cam,,ras trnz O\\ 
niio a pt·rda de um ciire.ito político e indh·idual, 
11 ;;e fór decidida affirmativamcnte, apre>Puta-se 
outra questiio, e \' t' lll a ser, se a CC•nstituiçiio 
t.;m estabelecido regras para essa refc•rma e se 
esta~?. forào observadas. Que a np., s cn\adorín 
forçada a •tunlquer mctnbro do pod<:r judiciurio, 
se fõr éleito para a asHmbléa geral, importa a 
pHda dll um direih1 politico A lnuividual \lo 
cid»diio qne é mn;::j,•trndo, é fórn de todR n 
duvida; por-1uc o magi~trado, ou se con~lllere 
ti~baixo dc8!\P caracter, ou nb·tracll!m••nte, de 
qua!qu.:r dJs fórmas ti .::et11prc um ridndão, e o 
<lircito d·• d~~ibili • lndc a 'lualqtH·r dus dunq ~n
m~~ra~ iJ um Ji,·eito político g~Amuli•io n to1!ns 
•·» ci•ladli.ns pula ccnslitniç11o, arh. ·1-1 e \):J. Por 
con!'(•guin\() o projl!cll', !Jil O t~m por Um, ou 
'hrignr no mngistr .. do que aceítllr o cnr,~t,l lle 
rl~i•;:\•) populnr a perd• r o seu emprff:(O, ou n 
co" ~en-nr su quiz•r o ,.rn Pmprq::o, rc·~U~Iln,lo o 
•IP. t>H\.ão popular, é offen!'ivo ~tos dirt•itoK po• 
liticüs e inliivoúufi•S dos mn~istradf'\s, e por con· 
s~guinte ir:c,,nstitucionnl. ~las llffenct~ndo-se o 
projecto, nessa p:lTte se disse, que os magis
tratl o• tofio Hào excluiílos da elegibilirlnde, e que 
o artig0 fStabelccia a irocompatibilPRàe entre os 
ciou;;c tmt-r~gos, e por conseguinte que fic!l~a ad 
libitrtm ao eleito ou continuar no seu emprego, 
ruu;;~ndo o de eleiçi\o popular. ou se Reei ta r 
este, dei xar aquelle. 

T a l doutrina é um sophisma, e não pnsso cr.m
prnbfn<ler em q•1e sr, fundaria o nobre ministro da 
justic;a para r .;ciamar da camara dos Srs. depu· 
tadvs f'\ sacrífici-• rios direitos po lítico~ e indivi· 
duaes d0s cidaàãos a uma inlelligencia absurda 
de que a constituição póde ser nessa parte refor· 
maíla deo:s1 man~ira. Se o nc•bre ministro d3. 
justiça e ~ tá convencido que os magislr<'~dos devem 
ser f?'Cluidos rJ,1 d_ireito de el.:gibilidade, então 
denna propõr ou md\car os me1os estabelecidos 
l'~la constitui~ão ; mas se o nobre ministro pres
cinde das fo:-mnls.s constit>lcionaes, como pr~s
cindio, Cünsinta que, fazendo justiça e muito res
p~ita!'ldo !'ua autürid':de litterar!a, lhe diga que elle 
nao deseJa a exclu~ao da mag1s\ratura do direito 
cte tlegibilillade á assem bléa gnal ; porqu~ nl'io 
posso ~uppôr, sem irrogar-lhe grave injuria, que 

se t<'~l medida elle julgasse necessaria, envol
vendo, conto envolve, direitos politico~, que 
ella se esquecesse de vir prllpõr e ju ~ tifl.car 
a necessiJade du r efc)rma da CO;lslitniçào ne:;sa 
parte. Mas s~ o nobrt:l ministro assim não 
procedeu, confirma o meu juizo ; se porém deseja 
a ~xcl usão . dos map; istraúf'\S e prescinde de"S•'S 
m;:,hlS C o) ll~tllUCionues, e nos VtHl1, ou uceonselhar 
qu ü viol<' tnos a constituição, ou que o autorisen1<:>S 
:l viola !-a, cab.;·nos fll Zé r sentir que a camara dos 
Srs. deputados, acatando a coaslituição mais do 
qtl'J ao 1-!0 -ç-erno s-~ rnpre que elle se desmandar do 
trilllo que 11 coustitui~iiu c a,; lt~i~ lhe li~ere m 
pr.:scripto, qu0 ret:!lsara o ;;,m apoio. 

Portanto, .:m todo .o caso está de :nvnstrado que 
os magistrados não podem S•Jr exclnidos do di· 
reito de se:·em eleitos senii o depois que fõr 
V•. ncida a nec<:Stiiúade da r ef,.rma constitucional, 
e SP. operar ess ~ excepção nos arts. ·H e G3 Ja 
constituiçào. 

Passando agora a tratar da qulls ti'io principal da 
incompatibilidade dos nl agi:>.trados para uão serem 
ao rm;smo lt:clp<l kgisla<lores, o aquelles que 
ac~itarelll a eleil;~o perderem o seu empr«go, dirtli 
quo é inconstitucional. 

S endo, senbore~, >1 aítribuição de julgar um di· 
reito politJco, e a con ~tituiçào dnnd <l esse direito 
aos membros do poder iu·iiciario i~to é, juizes de 
difeito, membros dali reluçÕ•JS, e supremo tribunal, 
perpetnam~nte, isto é, S';!ll1 lmlitaçiio de 1empo. 
é evi.lentu qn-> col\~ir o m embro do P<1der judi
ciari" 11 essa C(ontingencia, se nceitar o emprego 
de eleiçã,, :1 per.ier o ,;eu jni1.ado, é um pRrado~o, 
é idéa diametralmente ~.- pposta ao titulo ()o da 
constituiçr\o, qlltl pr:1clamanclo indcpen<l<3ute este 
po·l~r. o rcoçefltio d~ permanf'ncia. Ss cr, m ""ta 
quRl>dt~de Oll atlributo <'R juizo)!! ní'io eqti\o gB• 
ranlidos, como quer a c"nstituiç•\o, para quP. 
tornar mui!! prec .~ ri.l , m;lis contingenltl eso;a 
chimcricr. inliPpentl;,nci<\? QtH!f· se 11ue o magill
trn<fo ni\o a!!pir., ser mumbro do poder legil•laUvo. 
M~tl C•>mwlllo M.JfiR : j:(llrlllllàtl•SO ns lngnreq. 
t•,;tablllf.cçoio-so rc•~raR Mobr<J f\ {órtrlfl 6 o modo 
du remoçii<'•, lenlt:\o clle~ bf\nll r.rdonl\t\<lll, ftxe ·Re 
P"r !Pi o modu pr111icn dn,. nnrnPIIÇÕilM ua m11mhrns 
UU~ rdnÇIII1" por 1'11:\~ nnlliXI\ÍIIUIIell OI\ ~erviçol!, 
,;~ja\ r~l'JlOilH!ihili~u<to o guv,•rno, lnJlO quo olor 
'''lto~ ""l.lr<\ 11 l<'i, I]IIO CJ\\ julll:•l, que n11utos Rol 
o:mpa·nh11ràõ pam ni\u t>~<rcrn mrsubro:s 1\ 1\llllt!lnullla 
górnl. 

N11 Clltlll contrario, ~·' o m•>mbro <lo poder jll· 
diclltl'io, ohPthll!Pil!lo uo ~tüvc•rno, reeut~ar-!lo a 
accitnr a el"iç•i·• p11r11 contin1111r no seu emprt'IX"• 
viola a consliluiç:lo. Ell<! rulo pód 11 recntS&r·>l" <le 
tomnr IJI\r~e nos trabalho>~ l!l;::islntivos: a con~li· 
tukiio imperio!lanH•ntA o Ol'<l€na, e elle tem de 
~atísfazl)r e~;"e pr<'ccíto coustitucional. 

Se consulto o art. 32 da conF.tituiçlío, vejo 
cohsngrada a do\ltrina de que o exP-rcicio dl! 
qual ·;uer emprego, :l excepçiio dos de conselhi!iro 
de estado e minbtro do estado, cessa interina
meut~, emquanto durarem as funcções de deputa lo 
ou de senador ; ora, s~ o e~ercicio de todos os 
mais \lmpregos, emquanto durat·em as funcções 
de deputado ou senador, cessa ínt-,rinamente, 
segue-se que o deputado ou senad<~r qu~ fôr em
pre;;ado publico não póde perder o seu emprego; 
pGis que a constituição lh' o ·garanta, determi· 
nando que o deputado ou senador que fôr empre. 
ga1o publico, J epn is que cessare-n as funcçõas 
legi:<lativas, vá occupar o setl emprego. Se cessa 
pois interinamenta o exercici.o do emprego em
quanto durarem as funcções legislativas, e Cvll· 
sequencia tambem rigoro!:la que ell:ls não trazem 
eomsigo a per ia ri. o emprego: assim como tambem 
é conseqnencia necessarir. de;:se principio Je que 
o em prego cessa interinamente emquanto durarem 
as tuncções legislativas que o deputa,}o ou senador 
não póde continuar a exercêl-o durante esse 
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tempo, e por conseguinte a medida p~dida pelo 
g,)verno é uma off~nsa à l<:i fuodam~ntnl do paiz.. 

Essa rr. e~ma dúutriua de garautia aos o:mpregos 
dos membros á ass&mbléil geral resunJbra no art. 
33 d:1 constituição. Ahi se lê a s~guinta doutrina: 
-No intervullo das StjSI:'Õe~ não pod.;rá ú imperador 
empregar um senadur ou d~putaJo fóra do imperio 
nem mt.Sl()O irã.> éX•-rcer os :;eus empreg<Js, quando 
isso 1's íelpos~ibiiite para se reuuirem no t.:mpo 
da convocação da ;;ssetnbléa geral ordínaría ou 
extrao.·dinaria.-Ors, se o deputado ou senador 
não póde ir occ11par o seu emp1·egn, quando 
houver imp•Jssíbilidade para a convocação ordi
naria ou t:xlraordiuaria, segue-se que qualquer 
dos meu1!lros :'< liSsembléa geral, sent.!o eo1pregado 
publico no tempo de sua eleição, uào per<Je c 
seu emprego, deixa-o iuteriuamf·nte, e tncerrados 
os trabalhos legislatiVOs, vai occupal·o, exce}!to 
nos caso~ pr~:vistos uo artigo, QUtJ firmão a 
regre. geral em contrario. Esse mesmo pensamento 
já r,)i copiado na lei de 18 de Setembro de 1828. 
Ahí se v c consagrada a mesma idéa no art. 1•. 
Diz elle:-0 supremo tribunal de justiça serli. 
CDmposto de 17 juizes letrados, tirados ..te.s rela
ções pur suas antiguidades, etc. Elles oão po~ 
deráõ Exercitar ouLro algum empregu, salvo tle 
memllro do poder l:lgislativo, nem accunJUlar outro 
nlgum o1·d•,nado. -- Por cons~guinte ó fóra de · 
duvida que o espiFilO ~ letra da constituição >e 
oppõe a que os msgistrad<•S sejiio excluídos de 
terem assento nas camaras legislativas ger11es, 
e a que por isso percão os seus emrregos. 

A s-xta questão é que se devem ser creadas rela
ções em cada província, ou se podem ~er creadas 
~m umas e não em outras. E' facil a sua s,1luçãn: 
se cousiderannos o systen1a judiciario, que a 
constituição estabeceu de que bajão sócncmte juizes 
de dir~ito acs I]Ua,-s pert~w;ào as decisÕel:i das 
guestões de tlireito, r"'conhec:eremos qu'l um 
tribur.al é necess1Hio pnra que, em segnnda 
instar1cia. conbe~a UOI:'i &·ecurSOS interpostos das 
sentenças dos jniz.es d.: primeira ir•staucia e quê 
os intrJresse~ publicus ar.onsethiio s~ facilitAm esses 
trib~;naes, que llccidão ns contendas entre a!! 
partes líti!!ant<•s: ora, n grande distan <~ ill etn que 
ficlio n;; rctaçõ•HI d" muitas prCivinc.ilu;, tornando 
impossivel quo>, ou puln ,::ran:ie distnnci:l, ou pela 
faltõi de rc·luções, ou pela,; de Cl1mmunicllç:1o e 
gr~ndefl drsp,.zas com C•lrr~ios, procuraüort~<l e 
t11ai:< oUiciae'l tl•1 ju)!\içs, e i\s ve?.·~s pela ;nter· 
tupt;.iio <l<l trD•ISÍLo. Stl poss~ cakular <1 t~n1p0 
IIPC,'S~ario p:1ra o itin~rll.rin, e as deNpF.z:J.s para o 
anJI\tu~nto dtt CRUKI\, tiesarsima int<:tramcnle a 
muitos; o a,;~im a.; províncias se r"l!ent<JUI ua 
falta de um tribunfll "uperior, quu ~t~runtll o 
dirdto ctas pBtlcs r~par:mdo promptamente as 
injustiças Jos juizes de primeir11 inijtaocia, t11nto 
no civél e crime, como ~:m llrphãos e l'aroce·me 
que a constituição, prevendo sabiam~nte todos 
estes inconveni<!l•tes, determinou no art. lii$ que 
para jul<rar as cnusas em se-gunda in~tanci<~ 
bavcria ~ss provincias do in•p<:rio as rdações 
qu~J forem necessarías para commodidade dos 
povos. 

Destas palavras:-que forem necessarias P.ara 
a conuuouídlide dos pcvos-se tem querido taar 
a illaçâo que a. con~tituiçiio não manda cre;.r em 
todas a;; relações. Mas a cxpre:<~ão "províncias" 
não distingue a umas com excepção o(l outras; 
por cc.nseguinte abrange a t!>das, e o que results 
desl:'e p~nsamento, combinado com a idea de 
a necessarias á commodídade dos pvvos l>, é que 
naqutl!as pro'l'inciss onde uma. relação não fór 
sufficientP- para a comm•).!iide.de dos povos, possão 
ser cn;adas as precisas. S'Snhor.:s, esse o1eu pensa
mento é o da constituição; mt:ditai no art. lGl. 
Lereis as s•guintes palavras•- Na capital do 
imperio, além da relação que deve existir, assim 
como nas demai~ províncias. baverA tambeDl, de. 
Ora1 dizei~me que id.éas exprimem as palavras 

qull a constituição emprega, que, além da relação 
que na capital, assim como nas demais proviucias 
davé exl~t.!f'? ..• -S<l nii•> S<io que em cada pro
vinci~A devtJ pdo menos haver umt~. relaçãrJ desejo 
4U~ me lirllm dessa duvida. Se 1H palavtas têm 
o sentido obvio quil ellas apraseutiio, se nesta3 
não se dá contra.J ic~ão com o art. 158, antes 
está em p~rf~::ita hiii'Uloaia com tlle, sr;gue·se que 
a constituír;àa g.1rantio a cad'\ p•·ovincia a creação 
de uma rúlaçào ou Ldbuual de seguuo.la iostallcia, 
e por conseguinte cumpre que seja tarnbem satis-
feitü es preceitD constituciC;nal. 

A sttíma questão é: se é Je justiça que só nas 
cab~ças das comarcas haja cons<:lhos de jurados. 
Recunhecendo o nobre ministro da justiça que os 
jurados erào um elemeuto dll civilisação, p~<rece
me que não devia concP.ntral·o, pdo contrario 
facilitar . lu~ todo o àese_nvolvímento. Do systema 
de centrallsar, Sr. pres1d•:nte, a aimini>tração da 
justiça resulta (!UO ella fic:J. aoa11ha.da no lugar 
em que está. Esse systema. foi ja em S.:rgJpe 
ad..:ptado: a experiencia Vl!io mo~trar que ella 
desu1entio as vistas dos legisladores provinciaes: 
se as reuniões dJs jurados erão diffi.:ultosas, mais 
se difticultárão, e a r •lZão é bustantoJ palmar. 
Todo:> O"- jurados il'l prestão tle bom "rado ao 
~erviço judiciu_rio, quando são _snrteados para o 
Jury; pouco sao o~ que procurat.l eva~tvaR: mas 
estli•J prcHnptos sbmente para os s·~us municioios 
e !óra. dellas se revoltão, e cada v.:z mais re: 
missos Ae t•Jrnão ao serviço judiciario. 

E' preciso attender qun, recusando-!:e elles sen•ir 
no jury fóra de seus município!', om rigorosa jus. 
tíça é r.,r~oso reconhecer que siio a isso força ·1os 
ora pela grande :listancía, ora p<-1:1 falta de r<>
lações nas ea.b?t;U.'il dl'! conu<rcas, á~ v~ze~ tambem 
por falta do commodos: tin11lmeule são t~\ntos os 
embaraços que, se attcndarmos que um pobre 
jur·•do que vive dll sua lavoura ha do c.uninhar 
1:!, lG, 20 e muis leguas para ir a~sistir ás sest'Õ<!S 
do jury na cabt•ça da comarca. fazt:udo dcF.>pezRs 
que uinguern ll1't\s compen-a, qn•! fóra •li! sua 
casa, o!l ~eus Rarviços t11lo tem adiantameot<>, qu•l 
úa de tirar do sua ro~a um e:;cra.vo ou oiPUii 
paru acompanhlll-o, não pod•;rá negar qu" é jus~ 
tamente ll!llito onerofla ~ssa ol>rig11çfit1, e IJllO ha 
de pro\lu7.1t tgu"l resultt\uO que em SH~ipn. 
Lémbromo·HOK mttis qu,, lls v;:-Z•)!' siiu sort11111lor~ 
os consdltlltl e us nüttficao;õcs f~ ' tas ji\. nNI di ~~ri 
do reuni1t"• e nfio pi.>Je UIH jur.,do prrp:1rur !lo 
p:1ru c"mp,,recor no dia desíg:1adu: outla~ wzu:S 
\lll{l!ldinv<lltm:l impa·evi~;lm;, enchPnleil d'l ri<~~, ti~ · ·· 
rosa inv.: rno, ludo ÍIH•J molivan,lo a falta do com· 
parecimento do jura.lo, o :;uj~itn de anais a 11111i>~ 
a uma mnlta qu•1 l.lil.lriuuwnt•J impoRtn (11~ \·ez~s 
capricllo~a·nento, l1s v~:t.•ls para sucinr Cl'rtu odiosi
datle), Co!UO ê {rt;,•jlltlUtd ~m juiz~:<! de dÍrt!ÍlO, ruai~ 
díllit;ultan\õ a r<:Ulliú;, ti., jur y _ Eu, p urta .. to, jul
gava que nma •lisno1:içã•r müis just•t deria ser 
a •lDptada p~ra que houvesse nos mllnícipio~ con
sellros de juradr>s, exco!pluado aquelle que ficasse 
em dislancia de um dia de vi:\gem regular, e 
supponho que assim serião reunidos os con!'e\hos, 
sendo os jurndos p orém qualificados em cada 
município para sati>:fazer o voto geral dos ntu
nicipios. 

A. l)a questão é a seguinte: póde o governo ou 
a assembJP.a geral l€gis<ar. alterar ou r eduzir 
o teu-ilorio dal< comarcas? E' facil a solução. 
O acto adJicioual qu.: reg11l:l a materia é tiio 
txplicito, que nã,l di\ lugar a dll\'I ·Jar a qnem 
pertença legislar sobre a <f, visão civtl e judiciaria 
das provincias. p , lo art. 10 Si lo se conh€cll que 
é exclusivo às assemblé,•s pn>vinciaes esse direitO, 
que o acto adt.!icivnal não quiz concedef netn á 
assemblêa gllral, n~:m ao g;werno geral e>'sa 
attribuiçii.a cumulativamente com as assemtléas 
provinciaes. Conce.!enJo, Sr. presidente, o acto ad· 
dicional â assembléa o ao governo g~raes em dous 
casos sómen~e conhecer curnulativa!llente com. 1\ll 
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assemblêas provincines, que ~ão os pr,script~s 
nos p«rR.'(rophos_ti• e 8• do art. I~ do_ acto actdt· 
cional, qne v~rsa~ S•>hre a orgt\lll~a~~o d.:'\ esta
ti!?tic.s da províncta, cat.;cilese, ctnhsaçao dos 
indígena.,, ·estabelecimcnt<t de colonias , c n·l~ 
caso:; e pela fónna por que possa ser exercido 
o direito de suspensão d.ts !orna\lidades qno 
garantem a liberdade individual, é cons~:quencia 
rigoro~a que _e"l\ todos os outros do~ eSpt>~ifica~os 
no seta addtcíonal, que regula as attnbutçocs 
das nssemblóas provínciAes, niio póde o govcrnn 
gr,ral P.Xercêl-as ; niio póde a as;:;embléa geral 
aiscutil-as · sem grave e manifesta infraccão da 
conslituição. 

Desconhece o g-overno que esta questão en
volve a de direltoa politicos das l\9~embléns 
provinciaes, e por conseguinte não pó:ie ser re
formado o acto addiciohal, que faz parte da 
constituição, senão depois de discutida e ven
cida a necA>sidad•l da refo1·a:a, segundo os art<. 
176 e 177 ull constituição 'l Não posso suppôr 
que o governo ign .Jre que cs~a questão é J~ di
reito politico, e que a ccnstituição tem prcscripto 
a fórma por que :;c poss '\ alterar qualquer artigo 
con~tituci•mal. 

Mas, se o g,1verno persuade-se que e\le não 
tem non•aa p;1ra sua cor:ducta, ou que a as.•ell!hlea 
geral seja tão infid ao <>eu dever que autons;: o 
governo a infringir a lei fundamental está com pl€ta
mentll engan:tdo . A assf:mbléa gllral, ~ncarreg:tda 
de velar na guarda da cnnstituição e das leis, nà•J 
póJe cerLaua6nte <.lar tão tri,te e~pectllculo da 
nas.ior immora.lisação: o que quer o govemo é 
sem duvida oconselhado pelas necessidades pu
blicas : mas i~;;o se põd~ f>lz<:r sem que · a as
sembléa ou o gover:1o g.;raes cffentlão a lei fun
dnmental. 

• 1·~spondeu ao governo da priJvincia, que o declarou 
officialmente á &<lsembléa provincial, qu~ nenhum 
inconveniente nem usurpação de poderes hBvía. 
Qu eria elle qtte a a>!sembléa provinciral se c&lasse, 
ou que, por um acto legislatavo seu, fosse sane• 
cioaar ll arbitraríe,1ade do gover:~o geral ? Houve 
tn ''stno quem aconselhasse a alguns mllnlbros da 
assr.mbléa qull se decrP.tasse por lei a alteração 
das comarcas no sentidCJ da qne o governo geral 
fizera. Ella, :lrme no seu proposito de não ceder 
de seu direito, de não reconhecer nem revalidar o 
acto incon '>titucional do g•JVern,), l~vou-se sempre 
da opinião de não dar mostr:1 de annuir com o 
gonrno ger:>l neste. parte, lançando stt!ls espe
ranças ac futuro de qn:> alguma adminiotraçiio do 
paiz, rc~peitand•J 11 lei fundamental, revogaria esse 
decreto de Nnvembro de 1813 ; e hoje felizmente 
farão uevolvidos os municípios a cada unta de 
suas comarcas, se deve ao nobre ex-ministro dos 
negcc10s estrangeiros quando encarregado dos 
negocio;; da justiç~. nos fins do anno passado. 
Eis, ~onbvres, qual j.í t~m sido o comportamento 
do goV•'rno imperial. E•1, pois, que estou con
vencido que a alteração das comarcas é um direito 
paliti~o •.bs asscmbleas provinciaes, o que não 
póde ser devolvido 9.f\ outro po•ler político por 
l~gí&la~ào ordinazia, ni!o pOSS•J prestar o meu 
apoio nesta e outras disposi~eões que sii.o materia 
do projecto. 

Faça o governo geral sentir pelo orgib de seus 
delej;pdos, ás assembléas provinciaes a neces· 
sidllde de ser melhurada a dtvisão juJicíaria, que 
neuhuma dellas se negará a i!:.~o, e so o fiz!\r, 
ser\'6 para provar que não tem a província ne
cessidade d~ssa medida. Pur conseguinte cumpre 
que scmpri: demos ao povo l1ÇÕúS de n1uito 
respeito à lei fuudBmental, e o go\·erno c' •nlJeça 
que o seu maior interts~e é o de dirigir o paiz, 
dando ex~mplo de re.speito ss leis. A' sua. falta é 
innegavel que se deve o grande des~nvolvim•. nto 
du. immorl\lidade. O govern•> geral é n mola 
principal do e~tado <lo paiz, c•)llamunica a todns 
as outras a :'<Ua acçuo e movim<Jnto, € não ó 
preciso dizer que se el!R o;io eRti"'"et col!.Jcada 
cun\"el\i~ntemente, ou ·s~ fôr .. rrcctado. do algmn 
mal que embarace a s~a a<:ção, ou a ret ... rJe, Oll 
a precipit~, tetn de commuuielir se est:t acçiio com 
os mestno~ e!l'~it(ls a todas as outras mola~ do 
machinismo socilll. E' finalmente a condtlcta. do 
goveruo o e;;pdbo da dos po.rticulares e empre
gado~, e aquelle governo qu~ não reapeitar as l~:i . .:; 
do seu pai:r., sem duvida tambcm não tom direito 
d>) advertir acs governados as suas obrigações. 
Tvdos sabtm até onde póde chegar a fatdidade 
da iuobser>o.ucia das l<.!is. Não é, Sr. presidr: nte, 
sem fundamento, que eu propugno pela~ regalia:-, 
direi~os das ' '~sembléas provinci<J.es e ubservanda 
das leis. A província de Sergipe já o sentio 
infelizm~ntc: ella vio com admir~:~çào o desrespeito 
com que o g••V~rn <> g•'rnl ntacnnl a lei fundamental 
<lO paiz. Ella vio ~Pr lltnmc:td\1 (l ln\IIIÍI:ipio ua 
Divina P.•stora, p<:ttr-n.:•·nt.; a comarca <:!., Lll
r,.,.~eirl\s para ~:<>r U11i1lo ao municipiu da C•pt:lln, 
d:' cnmarca de Vt!il& ~~~\'11· 

Ella se rt'<r.ntio J.. um tul pr•1c".linH·nto do 
governo imperial. A. a~s<:ml>lt>a pr .. ,·incitü, J•·ftn· 
dendo o !leu direlto, clamllv& anl'l o :zoveruo 
geral . sua~ rr· pre~• :nta~õ,.~, reprtidas toJos os 
annos, forão encaminhadas â assembll\a a:<>ral ; 
não posso porém affirn1ar que e~;tas chl'gassem ao 
seu degtino; aqueltas tenho certt·z.a qu<t forào: o 
governo fazia alarde de snu comportam.,nto ; 

Sr. presiJcnte, a hora ostà muito adiantada, 
e cu tinhll de fszcr mais algumas reüexõe:; sobre 
certas proposições enunciadas na casa ; cedo 
porém da palavra, aguardando-me tal vez para 
apres<mtal-as quando tiver de defender um re
querime•at•) que pretendo o!f.!recl3r ó. considt>raçào 
da cnsa. para q~:~e o projecto com todos os outros 
voltem á col\1missii.o, e -,obre certas b<isea que 
a c·unara approvar, se confeccione mn trabalho 
que esteja em harmonia com a lei funJamcntal, 
e :~ssim se garanta a. lon:;a. existsncia dtlssa leí 
qur~ fõr confecciO•Iada. 

A discussão fica adiada. 
L~vanta-se ~> sessão. 

Sessio em I t de Agosto 

PnE~Il)E~CJA. DI SR. MU:SIT. T,\VA.RE> 

ScM:.rAato.- E,.p.1dient~. - Re(o~'?nll judicinl'ia. 
lJiscursos dos Srs. Antao e Gonçalves .\-1.~,·
tin~. 

A's 10 horas e 3/-1 da m~nhii. ahrc-so n se:;si\o, 
lê-se l:l appr•Jva-se a at:ta da autecedcute. 

EXPI::DH:XTil: 

Um officio do Sr. ministro da fazenda, rPmet
tendo a demonsttaçãll de que sn liquidou da divida 
dos exercici•ls filld•>R, d~p·,is do credito concerlido 
pela rBso!uçiio IAgislativa n. 370 de 18 d~ ::ietembro 
de 18-15 até ao fim de Junbo de 184.5.-A' primeira 
commissão do orçamento. 

Do !'~>Creta.rio do senado, communicando .:jue 
por officio dn ministro e ~~cretario de estalo ctc:.-; 
nf-g,,cios do imperio const0u 110 se:~ado que S. 1\L 
o Impr.rador consentia n~ rr: ~.olnçfio que al>prova 
ns •lllcret•'s conr-ed•>ndo a p.;nsiio de 2:-WOfl a 
D. AnnaL J,1~<"phinR Andr11d~. viuva do c.m,.elheiro 
Antonio C,nlos R•lwirn d<J Audrada Machad;> e 
Salvn, e}.,va .. do a i~a1al quantia a ptlnsii.o de 
l ·-tOOS qu~ perct>bf1 D. G11hriela Fr11derico Ribeiro 
de Andrada, viuva <to conM•lheiro Martim Fran
ci&co Ribeiro de Andr.lda, bem como na que 
autorisou o governo a mnndu pagar a D. Anna 
Ephigenia da Fonseca a diaerllnça do ordenado 
quem competia a sell finado marido o cirurgião 
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Hereules Oetaviano Muzzi . -Fiea a camara in· 
teirada. 

Remette-se á primeira eonunissão do orçamento 
o mappa demonstrativo da substituição e assigna· 
tura do papel-moeda. 

Não ha ruais expedieute. 
Lê-se o seguinte : 
« A commissào de pensões e ordenados, a quem 

forão presentes os decretos de 20 de Agosto e 20 
de Setembro de 1 8!4, este aposentando a Isidoro 
Martins Soriano no lugar de contador da thtl· 
sournria da província do Rio de Janeiro, com o 
ordenado por inteiro, em atlenção a 36 anpos de 
bons serviços, e ao seu estado valetudinario; e 
aque!le a Manoel de Saltas Pavia e Pacheco no 
lugar de fnspector da t!Jesouraria do Pará, com 
m11tade do ordenado, em attenção a 28 annos de 
bons serviços, e igualmente a seu estado morboso, 
examinou os documentos que justificão as duas 
aposentadorias, e á vista delles é de parecer que 
sejão approvadas pela seguinte resolução: 

<< A assembléa geral legislativa resolve : 
" Art. 1.• Fica approvnda a aposentadoria 

concedida por decreto de 20 de Agosto de 184! a 
Isidcro Martins Soriano, no lugar de contador da 
thesouraria da província do R.io de Janeiro, com 
o ordP.nl!do por inteiro. 

« Art. 2.• Fica lgualm~nte approvada a ap•l· 
sentadoria concedida por decret•) de 20 de Setembro 
de 18U a Manoel de Sallas Pavia e Pacheco no 
lugar de in:~pectnr da tbesouraria do Pará, com 
metade do ordenado. 

« Art. 3.• Fícão revogadas as disposições em 
contrario. 

« Sala das commissões, 9 do Agosto de 1846.
Peía;oto de Brito.-T. A. de Alvarenga.-M. J. 
Vttldeta1·o . ll 

Igual resultado tem o projecto offerecido no 
seguinte pal"ectlr dn me11ma conlmlssão: . 

« Por decreto de 23 de J11lho do corrente anno 
concedeu o governo de S. M. Imtlerial a pe11são 
annual de um conto de rflis a D. Libania 
C'•I\Hdlda. de Atahy.le e Silva, em r~muneração 
dos muitos bons serviços prestados por seu 
finado maríd<> o coneollleiro desembargador e 
membro do suiJremo tribunal de justiça An
tonio Augusto d:1 ::;ilvil. A commissão de pen
sões e ordenados examinou a collecçiio de do· 
cnmentos, que comprovilo os indicadvs serviços, 
e d~lles colheu, que o referido conselheiro, no 
longo pt.rlodo de mais de 35 annos de m~gistrado, 
occupou c:om a maior probidade, não só os lugares 
inuerentes à judicRtura, como tambem outros, de 
que foi encarregado, tendo além disto pre!;ltado 
importantes serviços na província da Bahia por 
occasiito da inJependencia do Brazil ; pelo que 
pP.nsa a commissão que se deve approvar a 
penúo concedida pela seguinte resolução: 

«A as;embléa gerallegislaLiva resolve: 
a Artigo unico. Fica approvada a pensão annual 

de um conto dcl réi~ concedida pelo decreto de 2!3 
de Julho do corrente anno a D. Libania Candidll 
de Atahyde e Silva, em remuueração dos muitos 
bons serviços pre~taJos por seu linado marido ; 
revogadas todas as disposições em contrario. 

« Sala das commissões, 9 de Agosto de !846.
Peig;.,to de Brito . -M. J. Vatdetaro.-T. A. de 
Alvarenga. " 

São approvados os seg11intes pareceres : 
11 A's commissões de instrueção publica ·e se

gunda de arça111ento foi presente a representaç:io 
que á eamara dos Srs. deputados dirigia por 
parte do conservatorio dramatico brazíleiro o 11eu 
presidente, pedindo a conet~s.iiO de um subsidio 
annoal d8 qauuro contos de réis, para o fim 

TOMOU 

de occorrer nos gastos do seu expediente, e aos 
das fundações de escolas, que ensinem a arte 
dramatica, e de um jornal especial, que analy"e 
as produ.cções litterarias deste genero. 

<t As commissões, comquanto reconhecão e apre· 
ciem os serviços, que esta instituição tem já 
prestado ao paiz e pôde prestar, inspirada, como 
se vê, pelo louvavel zelo e dedicação de moralisar 
o thestro brazil.;iro, como o t"lm manifestado, e de 
desenvolver entl'e nós a arte dramatica, carecedôra 
sem duvida de lição adequada, vêm-se, todavia, 
110 penoso dever de não acceder a esta exigencia 
pelas já muitas vezes ponderadas urp:encias do 
thesouro nacional, que inst!io por toda a economia 
no dispendio dos dinheiros publicas, e que este 
se faça restrictamente com o que é de mister 
para poder marchar o serviço publico. Attentas 
pois estas razões, entendem as commissões que 
se deve indeferir esta pretençào. 

u Paço da camara dos Sra. deputados, 11 de 
Agosto de 184$.-José Joaquim Machado de Oli
veira. - J. A . Marinho . -Francisco de Salles 
Torres Bomem.-Souza França . » 

<< A segunda commissão de orçamento tomou 
conhecimento da representação que a esta camara 
dirigirão os contínuos do supremo tl'ibunal de 
justiça lia relação da cõrte, pedindo nella que os 
or•ienados que actualmeute percebem, de 400S, 
fossem elevados a 6008, visto que era-lhes difficil 
subsistirem com aquelles, que farão consign&.uos 
a elltes lugares desde a sua creação. Considerando 
a commiss!io, que, além de ser pouco consentaneo 
com as urgenci!ls d<l thesouro naeional o . argu· 
mento progressivo de orden'idos !lt>m que jámais 
satisfaça, não é, ~& mais dis:~o, ra7.aavel, que taes 
augmentos se fação de um modo arbitraria, sem 
justificados motivos, e sem nellas convir o go
verno ; entende portanto que se indefira a 
pretenção dos recorreu tes. 

11 l?aço da camara do!! Srs. doputados. 11 de 
AQosto de 18t6. - José Joaquim Machado de 
Oliveira. -Souza França. 11 

tt A assembléa legislativa da província de S. 
Pedro dirigia em 28 de Maio deste anno uma 
representação ao governo solicitando uma prestação 
annual, igual, pelo menos, a 4:000S, para a coope
ração d•)ll trabalho:i estiltisticos da província, 
fundando-se uo S\ 5o do art. 11 do acto a<.ldicional ; 
e o governo a suomntteu á consideração da camara 
dos Srs. deputados, mediante o aviso de 7 de 
Julho proximo passlldo, expedido pela secretaria 
de estado dos negocias do imperill. A 2• commissão 
d~ orç~~oment11, a cujo conhecimento cheg.Ju esta 
represantação, ten:io de pronuuciar·sa contra a 
exrgencia qua ella conlém, julga dever emlttlr 
algum~~os das princiJ)Aes ra2ões ern que se estriba 
para semelhante neg~tiva. 

« E' a primeira e a maio$ essencial o bem reco
nhecido estado financeiro do paiz que por sua. 
deficiencia impõe a mais rigorosa e estudada 
economia nos dispendios publir.os ; pesando sobre 
a nação, como é bem sabido, uma divida enorme 
qao se augmenta progressivamente, e quo, a Ir 
nesse andar, e se·m o inaudito gravame de novas 
imposições, será em ultima analyse apresentar-se 
o paiz ínso\vavel. 

« A segunda é o não poder visar a enmmlssi\"o 
no estabelecimento da estatística em grande eseala 
ua província de S. Pedro, uma daquellas m~didas 
qne a aetualidada llltamonte re;.lama, a bem d., 
san~or os males causaõos pelo estado axcepcJOn)l 
de que a provinda h>~. pouco sshiu. Sab'l um dos 
mernbros d>~ commissão, que importantes traba· 
lhos cstatisticos já existem alli feitos no <lecurso 
ue mais de vinta annos, e que, neste ramo do 
serviço publico, talvez se não encontrem duas 
províncias, que como a de S Pedro os tenhio 
tão adiantados e com a possível EiSact.idão: e .. se 

6Q 
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em tempos anteriores em que os !lle~os erão 
mesquinhos, e só a exp_ensas da p~ov_wcta, tanto 
se conseguio, as urp;ene1as _nos ma1s 1mpo1tantes 
ramos do serviço aconselha<> que por emquanto 
não saia do pé em que sempre esteve,_ o_ que é 
concernente (1. e~tatistica daquella p~onnc1a: 

« E' a•terceira, que, se a assemblea consHiera 
como indispensavel o elevar-s~ a maior ponto a 
est<'ltistica da província, como é que na decre
tação qua acaba de far.er para as despezas pro
vinciaes S<lbre o orçamento de fundos, que exeede!D 
a 700:0008, não proveu da. quantia necessar1a 
para esse serviço na escala e~ que quer que elle 
esteja, augmentando a r~spectlva ve~ba ? . 

<t A asse•nbléa invoca . como em apc10 da exrg~n
cia que faz por mei~ da sua _representaçao, 
da prestaçiio para aux1ho da estat1st1~a. da pro
víncia, o ~ 5• do art. _11 do aeto. a~dtc10nal, que 
dispõe qutl a organisaçao da estat1sttca de qual
quer província seja promovida pela assembléa 
e governo geraes cumulativamente con1 a respecttva 
a;;sembléa provinc1al ; mas, se att~ndermo~ ao 
que, em justificação desta ex1~encta, e:xpoe a 
assembléa requtsit,lnte, declarando em sua r &p~e
sent~ção, que por parte do governo gtlral tem stllo 
auxiliada a estatisLica da província com os ser
viços de tres in.dividu.os tir~dos do lxerctto, com 
(er•·amentas qu.e sahil·(io elos armazens get·aes, 
e com o mesmo governo h·•v~<r-se posto o tlncargo 
da compra de instrumentos rr.t~themoticos, pedidos 
peln encarregado da estatística na importancia 
de 4:000S, conclue-se dabi que tern o. mes~o 
governo já preenchido de sua pa~t~ a d1~pos1çao 
do mez)cionadu artigo do acto addt_cto~lal. . 

« Por Ludu istll tlULtlnde a commussao que e por 
agora inadmis~ivel a preteação da a~sen.bléa ~a 
provincia de s. P<ldro, o;xarada na representaçao 
quo roi sujeita ao seu exame ; e que nlls~e sentld() 
se respon<1a ao govern11. 

« Paço da camara dos Srs. deputadOR, 8 ue 
Agosto de 1!>16.- Jose Joaquim Macho.do de 
Olil,eira.-Sou.za Franca. -J. M. W":uttlcrley.» 

" Foi presente â seguuda commissiio de orçB· 
mento a representação (\Ue nl\ s~ssão do anno 
passado . dirigic à eamara dos Srs. deputados o 
director do aldeamento dos indios botocudos do 
Rio Doce, provincia do Espirito Santo, mostrando 
a necessidade de sa consignar uma quantta para 
a sustent:~.ç:i.o d11quelle aldeamento e c,•ntiml:lç>'i:u 
da ct~tech~se Qthl se tem alli promo~ido, . vi~to 
que a r.ssembléa legislativa da11uella provl~Cta, 
tendo jà reduzido a consign,.çào que era ~pphcada 
para <~qndlil fim, manifestava d1sposzçoes para 
na seguinte sessão supprtmil·a totalmente; e 
como a commissào daquella sessão reqU~"res!\e 
do governo os precisos esclarecimentos sobre tal 
objecto, para que pu.desse emittir o seu p~recer 
cc:n conht>cim.,nlo úd causa, e est"s esclarecimen
tos daldos pela presidencia da província fo,;s~m ha 
p0uco transmittidos a esta camara com o avtso de 
:n de Julho proximo passado expdido pela se~re
taria d;, estado dus;. negocius do irnperio, é á vista 
dos referidos esclarecimentos, e de accordo com 
elles, que a actual commissão entende que, para 
melhorar aquolle estabelecimento, que em ver
dade se acha como abandonado snbsistinJo todavia 
o director, e no gozo do ordeuado que lhe for~ 
estipulado, cumpre esperar -:;e que tenha alll 
execução o decreto e regulamento de 2-l dtl Julho 
do anno passado, do que sem ·duvida resultará 
o melhoramento daquelte estabelecimento, pro
seguindo a catcchese de um modo que torne a ser 
vantajosa á provin~ia. 

« Paço da camara dos Srs. deputados, 11 de 
Agosto de 1846. -José Joaquim ... Vachado de 
Oli-oeira. -Souza Franç". » 

Entra em discussão o requerimento do dr. 
Antão. 

K' sem debate approvado. 

ORDEM DO DIA 

REFORMA. JUDICIABU. 

Continúa a discussão do art. lo da proposta do 
governo, que modifica a lei de 3 de D.,zeuJbro 
de 1841. 

o Sr. Antão:-Sr. presidente, depois que 
tenho ouvido a!gu01s Sr". deputados tomarem a 
defbsa da propostll., respondendo tão categorica
mP.nttl ás argumeota.ções offerecidss pelos nobres 
membros da opposição, quasi que me havia re
solvid<J a cedtlr da palavrll; mas, considerando 
q11e a m11teria é de tão alta import•1ncia, que 
com toda a justiça se deve exigir daq11elles que 
têm combatido a lei de 3 d6 Dezembro uma 
opinião explícita, julguei dever dizer alguma cousa 
em abono da proposla. 

0;; nobres deputados que a têm combatido ee
tabddCet·ão túdr> o seu pl>inO neate terreno:-A 
proposta do governo ou é uma satisfação ás 
necessidades puLlicas pelo que respeita á admi· 
nistraçã.o da justiça. ou é o cumprimento de uma 
promessa feita a um partido ; mas n em em um 
nem em outro c~so ella preenche o seu fim:-e 
os nobres deputados corroboráriio esta su~ oppo
siçào combatendo o art. 34 da propost-a. 

Creio que foi este todo o plano da discussão 
seguido pt~la opposiçào ; creio que foi est<) o 
tarreno que ella de preferencia escolheu para 
combater a proposta; e é nelle que entendo que 
devemos acompanhar a nobre opposição. 

Sr. pre:~i.1ente, quando se trata de saber se 
uma legialaçào deve ser reformada, se uma legis
lação foi adaptada C<'lll inconveni~ntes que pre
cisão depois l:ltlr reparados, temos necess1dade de 
examinar quaes forão os motivos que trouxerão 
est.• legh•lação, e se estes moti\"'OS se dão quando 
Sd trata de reformar a mesma legislação. Muita;; 
veze:1 acontace, senhorlls, que o legislador se 
en,;tttna a respeito das c1rcumstancias do p~iz ; 
pó·de elle ver necessidade em certas medidas, que 
o:mtret.antl' não são reclamadas pelo p!liz; e então 
dá-se a nec.,ssiliade da reforma da legislação. Eu 
persuado·nto que a lei de 3 de IJ~zembro está naste 
casu: os legisladores euganárão->~e, tomando por 
base certas circumstancius que não se davão. 

Um nobre deputado, ex-mini~tro dol justiçll, que 
fallou no principio desta dtscu~Rão, disse-nos btlm 
claramente que a lt:<i de 3 d.; Dezemb1·o era uma 
lei oe circumstanc1as : talvez não :lt:l expressasse 
por estas mesrna, palavras, mas d•1 seu di~curso 
collíg-:-se que essa lei t•nha Ridi> uma das ne
cessid,.rJeg da epoca. Elle nos pintou a Situação 
em que se aclla.va o paíz com uma ' legislação 
t<JdR fra<'a, porque tinhão·se cerceado poderes que 
deviii.o ser e:~tercidos pelo executivo, n.~s que não 
o erão por estar a monarchia llm minorid 1de ; que 
por isso a lt>gislação devia ser refoJrrn :•da, pois 
que havia chegado a época em que era preciso 
um:l legislação mais forte. Em 1841 o nobre 
deputado, sustentando a iei de 3 de Deumbro, 
expressamente sus~entou estas suas idéRs , declarou 
enlào que era ~n·:lispensavel que o po<ter fosse 
inv~stido de maior fvrça, de maior autoridade; 
qua a orp:a11 isaç:i.o judiciaria até então estabelecida 
era insuffi.ciente para llar for.;a á autoridade ; que 
a legislação tinha localisado toda a adwiuistraçào 
da justiça, qu~ cumpria t.iral-a deste estado ; 
centralisal·a li..: sort~ •tu~ o paiz marchat~se com 
um só pensamento. 

Vê·11e pois que a iJéa que presídio á confe~ão 
da lei de 3 de Dezembro foi centralisllçào de 
toda a administruçà" da jtl:;tiça, ~irando · lhe o 
carac:t.~r de loC<•lidade que até então tinha. 

Senhores, eu deaajava que nesta gueatio ti
vessemoa o m'!amo eatylo que tem a Inglaterra ; 
que quando trataasemos de reformar a admtnie
tração da justiça ou outro qualquer ramo ela 
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publica ada1hoistração, institui:~sewos exames, 
inquirições a respeito do que Pxiste, que conbe
cessemos todos os defeitos, e só depois de amplo 
exame lq~i~lassetnos ; t:ntão chegaríamos a tazer 
u.,-,a lbgislação accomn10uada ás circumstancias 
do paiz. Mas infelizmente não temos procedido 
assim: se nós quizes5<~mos instituir este exame, 
se tivessemo:::~ e::tududo a no~sa histeria judiciaria 
.desde que temos tribunaes e juizes, a reforma 
de 3 de Dezea~bro niia seria feita como foi ; teria 
melhorado alguns deteitos e não crea1o novos e 
mais complicados. 

Qual t!ra a nossa organisação jt1dh:iaria antes do 
codigo do processo? Nós Linhamo:J juizes criminaes, 
os juizes de fóra e os ouvidúres ; est9s tiohão a 
faculdade de julgar em matarias critninaes; tinha· 
ruos tambcm ><Utoridades policiaes que exerciii.o a 
poli.:ia administrativa e judiciaria, e creio que até 
os capitães-móres tinhão alguma cousa da policia 
administrativa, assim como os vintenas tinhiio al
guma da policia iudicinría, porque podiào prender os 
criminosos em ft ,Lgra;lte delicto, ex.ecutar os man· 
dados de prisão. Ora, depois da constituição 
veio a necessidade de reformar a nossa adtni
nístração judiciaria ; mas creámos por ventura 
tribnnaeil tão apparlltosos como agora temos 1 
Não : depois da promulgação da constituição 
continuavão os juizes crimioaes como estavão ; 
apenas se dou aos juizes d<J paz a attribuição de 
fornlar «;orpos de delicto, colligir as provas e 
remettêl-as aos j~izes criminaes. Entretanto, pa
recendo que era necessario estender a jurísdicção 
criminal ás autoridades locaes, procurou-se na 
confecção do codigo do processso dar jurisdicção 
reais ampla aos juizes de paz; fez-se um mal, 
na minha opinião, dispondo-se que elles tivessem 
apeuas um anno de exercício em vez de quatro, 
como tinhão. 

Ora, depois de organisada a administração 
judiciaria por eata maneira, dar1do aos juizes de 
paz a formação da culpa e o julgamento em 

. certos crimes menores, dando ao11 juize3 munici
paes outra& attribuiçõas sem conservar os recursos, 
conheceu-se que alllum d.,Ceito havia. Mas o que 
cumpria fazer 7 A.té então a marcha que teve o 
legislador fui dar á administração da justiça au
toridades todas pOpulares; quiz·se salta\" imme
diatamaute do elemento popular pai:a o elemento . 
toda !administrativo, não se .qui:.: conciliar um com 
outro elemento. 

Já. se vê pois que a l11i do 8 de Dezembro, 
marchando por um sentido totalmente inverso 
daquillo que então existia, não podia deiur de 
commeLter um erro, e err(\ grave en1 le~lalaçii.o ; 
pois que em leRislação não se podem dar saltos 
tão consideraveis, passar de um extremo a outro 
sem graves perigos. E' por isso que eatu lei tem 
sido muito censurada; eJJa trou.r~;~ d.u»l)OB con
sideraveis á adulioistração da ju>~tiça: concentrou 
DI) executivo toda a acção e in:fl.uencla sobre :as 
autoridades criminaes. Isto jà tem sido demons· 
trado na casa; é evidente que os delegados e 
subdelegados são creaturaa do governo, que os 
juizes municipaes, embora nome'ldos por quatro 
annos, estão d~baixo da ac~iio do governo; que 
os cbefel! de policia evidentemente são creaturas 
da administração. Ora, se as sttribuições que estas 
autoridades exere~m. tanto policiaes como judi
eiarias, têm produzido inconvenientes pela seção 
constante e que o governo tem sobre ellas, evi
dentemente a lei de 3 de Dezembro deve soffer 
modificações para se t:stabelecer o justo equilíbrio 
que deve haver entre o poder de administrar e 
o de julgar. 

Senhores, um dos males desta lei tem sido 
multiplicar- extraordinariamente os ·agentes da 
autoridade. Crooio que vóo todos conheceis este 
facto, que é preciso para mover a administração 
da justiça uma quantidade prodigiosa de empre
gados pllbllcoa. Ea. Dão ~ive tempo de fazer 

. 
uma llstatistica de todos os empregados que devem 
existir no imperio para a execução da lei de 3 
de Dezerubro • mas me permittireis que vos 
apresent~;~ o juizo de um dos presidentes de Minas; 
acllti·se ellfl ao celatorio <.lo Sr. gener11l Andréa. 
apresentado em 18!3 na assembléa provincial. 
Diz elle : "A lei de 3 dol D.:zembro de 1841 
canfere a juris·iicçào e a nutoridade criminal ao 
cheh. de po~icia em t od., a província, e aos juizes 
de d1re1tu nas suas coooarcas, aos juizes munici
paes em seus municípios. aos delegados e sub
delegados nos districtos de sua jurisdicção. Esta 
província contém 13 comarcas, -\2 u1unicipios. 
46 disCncto:;, am conseque<•cia deve ser o seu 
pessoal de 13 juizes de direito, 42 juiz~s muni
clpaes, 42 delegados. 3ti0 subdelegados, além do 
chef.; de policia, conselhos de jurados, supp\entes 
de juizes mun 1 cipae~, suppleotes dalegados em 
csd'\ termo, outros tantos dos subdelegados .em 
cada districto, o que faz o total de 3,121 empre
gado:.~ ju.iiciaríos. » Veja-se pois qua e~te é ·o 
numero de taas empregados ;>ara uma província 
que tem pouco mai~ de um milhão <1e habi
tantes. 

Eu peço a camara quê attenda para a opioiil:o 
do Sr. Andréa sobre a difficuldalie de bem exe
cutar a lei de 3 de D~zembro nesta parte. «Pela 
simples enumeração (diz elle) de tantos empregados, 
fica fóra de duvida que, se não fOr impossive\, 
será extremameute àifficultoso acbar tanta gente 
capaz de bem cumprir seus deveres ; e para mim 
é evidente que, se a sua capacidade póde ser 
nttl, a sua incapacidade pócie ser preJudicial. 
Desde já declaro que tenho assignado muitos 
títulos de cruz, porque, nem conheço os homens 
nem quem delles me informe.» Tal era u. opinião 
do administrador de uma '{>rO'Vincia que , na 
experiencia e nos inconvementes praticas da 
execução da lef, se fundava e se exprimia desta 
sorte. 

Se este não é o retrato tlel do que se passa 
em todas as proviucias, eu peço ao nobre deputado 
que me conte11te. Não é possível que o adrni
nistra .ior de uma provincia, tendo de nomear um 
numero tão conside1avel dE! delegados e subde
legados, conheça todos os homen$ que possiio bem 
servir, de maneira que satisfaça as necesaidlldes 
publicas. E' muito provava! qtte o governo não 
possa acertar nestas nomeações ; assim, pois, a 
lei estendendo tanto a acção da autoridade , 
encontra a impossibilidade de aehar homens 
eapazea. Quando não houvesse Oll~ro.s razõe11, esta 
por si só bRatava para tratarmos da sua reforroa, 
para procurarmo• outra garantia para boa no
meaoilo tie empregados que têm de administrar 
jastlça. 

Sonbores, eu ainda encontro outro mal oa lel 
de 8 de Dtlzembro : procurou-se dar mais força 
á autoridade concedendo-lhe o direito de nomear 
delegados e subdelegados ; maa qual foi o re· 
sultado em attanção ao credito do governo 'l O 
inverso daquillo que so espera?a, porque tod11a 
as vezes que o subdelegado prattca um attentado, 
accusa·ae logo o goverRtl por ter nomeado um 
tal homem ; e assim, em vez de ser respeitada 
a autoridade, é desre;;peitada em todos os pontos. 

.Mas dizem os nohr~s deputados:-pertence ao 
governo neste caso demittir os subdelegados que 
mal se portarem-. Sem duvida os nobres depu
tados nio se lembrão do que se passa no paiz ; 
pois não se lembrão que os homens que estão 
na administração em regra geral pertencem a um 
credo político 'l Que por muito tempo ha de isto 
ser assim ? Q~te um presidente ha de ir procur al" 
delegados e subdelegados da '!lesma. crença poli ti c~. 
do mesmo partido ' Como e P<lsstvet a urn presi
dente demittir a um delegado todas as vezes que 
houver uma queixa qualquer coutra ,elle! Enten. 
det·á o presideut.e muitas vezes que n&o ba ·justiça 
em tal queixa, mandará ouvir, pedirA iaforma-
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ções abi vêm os empenhos, considerações de 
partido e o mal cont-inuará. Eis-aqui pois que 
nem ut~smo est.: beneficio que :~ti diz baver para a 
administração da justiça existe. 

Senhores, uma das accusações muito Cortes que 
a opposiçiio tem feito á proposta vem ~ _ser q~e 
ella não satisf~z ás necess1dade da adm1mstracao 
da justiça, assim como não satisfaz à promessa 
q~ um partido havia feito. Os nobres deputados 
dizem:-Vó~ accusais a lei dt~ 3 de Iiezembro por 
ter reunido a policia judicia.ria com a ad.miuistrativa 
e entretanto n prot'ost;\ tambem estabelt>ce esl.ll 
doutrina-. Já um nobre deputado por S. Paulo 
res~ondeu satísfactoriamenta. a esta_ '?bj_ecç~o ; . a 
questão não está em se reun1r a pohc1a JUdlclana 
e administrativa, a que:;tão está em se dar a 
policia j udíciaria a homens que são da pura e 
exclusiva nomeação do governo. Convém ou não 
que se dê a policiajudiciaría a agente~ ao:10viveis do 
executivo 't E' isto que se deve examinar ; se 
COIIVieMSO, então OS nobres depUtadOS tinhàO 

. razão ; se a proposta procura o mais que é possível 
não;só separar a policia judiciaria da administr!l
tiva mas tambem fazer com que aquella seJa 
exercida por autoridades independentes da acção 
do goveruo, se não em tudo 11.0 menos em p:randa 
parte, em verdade tem apresentado um melhora
mento importante. 

Senhores, eu creio que os nobres deputados 
conhecem que não será possível separar em to:ios 
os casos &. policia judiciaria da administrativa, 
mas é cerLI) que em todos os paizes bem organisaàos 
St'l procura separar estes dOJlS ramos da administra
ção publica. A policia administrativa tem por fi.ul 
faz-=r ext>cutar os rc;>gul<~.mentos que pertencem á 
segurança e ordem publica, tem por fim prevenir 
delictus ; mas desde que s Cl"ime não pôde ser 
embaraçado, desde que se per:>etrar, ahi vem a 
policia judiciaria infallivelm<lnte, collige tollos os 
factos, todos os document.:.s para. que o indivíduo 
criminoso seja remettido aos tribunaes judiciario~:~; 
já ,;e vê pois que as funcções da policia admi
nis~rativa e àa policia judiciaria são distínctas. 
Pdlos fina especiaes de cada um della póde co
nhecer-se os males que resultão de 11e encarregarem 
f11ncções judiciarias ~A agentt~s do executivo; muitas 
vezes <~ão provocadores dos crimes, os aleut.ào 
aquelles mesmos que devião prevenil·os. Entretanto 
todas as vezes que se procurar nas pessoa~ que 
tê1n de exercer coojunctllmento a policta adminis· 
tr>lliva e a judiciaria a ~arantia de não estarem 
dllbaixo da aeção coust.ante do poder executivo. 
poderâõ ollas exurcer a:s duas fun~õe11 sem grave 
inconveniente. 

0d nobrt!s deputados appt~llt\rão para o que se 
pa~;sa em outros paizes ; disserão q11e etn paizea 
mais adiantado!!~ nã'l encontraríamos separada a 
polícia administrativa da jlldicíaria, que pela 
legislação itJgleza os juizes de paz que têm grande 
partd ca policia administrativa, asz~im como têm 
parte na judiciaria, são da tJOmeação do ex'l..:utivo; 
que na Fl·ança os maires têm grande parte da 
policia administrativa e judiciaria, e são nomeados 
pelo go'l"erno. Em prímeiro lugar devo dizer que 
nem todas as legislações são apropriaJas para 
\odos os paizes ; uma lP.gislação póde não trazer 
incoovení~utes D>~ Ioglat~rra QU na França e 
trazel·os no Brazil. Depois conte~to que seja tão 
absolutamente admittido na lnglat~rra o que o 
nobre deputado disse. o~ juized de paz alli ou 
são cre~dos em -vir~ude de um acto do parlamento, 
como sao alguns blspGS, ou por carta e conce.;são 
fei~a pelo rei, ou por commissào feita pelo lord 
cbanet>ller ; mas note-se que os juizes de p::~z não 
podam (IJ.ercer auLoridade important.3, não podem 
de.::l:itr questões graves sem ser eom aasistencia 
de certos t.tdividuos que constitue o que \\lli se 
chama um quorum: ha portanto algurnfl garantia 
!la&. ~ec!sões dos juizes de paz. exercendo a policia 
]UdlClana. 

Se nós attendermos ao que e~tã le~islado na França 
a rP.spaito dos maíres. tl'mbem encontraremos m'lita 
di:fferença. Eu. pedirei licença á camara para ler 
um trecho de uma obra que trata especialment<:~ 
da maneira por que a l.?gisl~ção marchou quando 
tllve de estabelecer os maires, de lhes dar atLribui· 
ções: - « A acção admiuistrativa nas commun:1 é 
confi>ida a ucn magistrado que tem o nome de 
maire. A que>Stão de saber por quem sêria nomeado 
o nulire deu lugar nas camaras a longas di:;cus
sões. Uns pedião que fos:>e nomeado por eleitores 
cornmunaes; !undllvãu·se t!Dl que o n1aire, repre
sando os interes:~e:~ da comwum, devia receber 
seu titulo e suas attribuições da propria commum; 
invocaviio em apoio de sua opinião as anLig~s 
franquezas das communs. Outros fazião observllr 
que o maire não era unicamente o represtlntant<l 
da commum. porém tambem um dos aRentes da 
administra.;ào, peh applicação que fazia nas cum
mun;, das leis e medidas de interesse geral ; que 
crear uma autoridade totalmente independente 
por sua origem do poder real Cl)rria risco de crear 
ao exercício deste poder obstaculos que embaraça· 
riào sua marcha. Adaptou-se um meio termo 
combinando o principio eleitoral com o principio 
da nomearão do rei, e deciJ.io·se que os ma.ires ol 
s~us adjuntos, representantes ao mesmo tempo 
da commum e da autoridade real, seriiio nomeados 
pelo rei, m11s que a escolha do rei devia recahir 
sobre um dos membros do conselho munlcipul, 
que são escolhidos por eleitores municipaes. '' 

Ora, eu peço :~os nobres deputados que meditem 
be:m na combinação que em paiztls tão adiantados 
na civilisaçio, onde ba tantos recur~os de re~l>OR· 
sabilidnde, acbárão da acção do executivo cotn a 
acção popular nos enearre~ados dll policia admi
nistrativa e judíciaria. Atli examinou-se a tt<n
deocia do coração humano:>, que em regra propeude 
a abusar, e que abusa ,1uando não encl!ntra qnem 
contrabalance esta tendencia. E' evidente pois 
que Of nobres deputados qua.nd•l citão exemplo:;~ 
de ou.ros paizes apr'3sentão um facto contra
producente. E11 desejára que Sil estabelecesse 
entre nós uma legislação semelhante, que os 
agentes da policia. admiuistrat.iva e judiciaria 
fo~~em cercados, como são na França e na Ingla· 
terra, de iguaes embaraços para aito abuurem. 
Quantos recursos não exi:;tem nll Inglaterra contra 
os juizes de pdZ? Depois estudai o caracter da 
lep:tt;lação ingleza. a iufluencía que a opinh\o 
publica tem sobre todos us empregados desde o 
maiõ baixo até o mais elevado: combinai tudo 
isto e vêde quantas ~tar&.atias allí existen para o • 
povo na organisação de seus tribunaes judieu&rios, 
na nomeaçil.o doa agentes da policia adminiatra· 
ti v& e judieiaria. E existe o mesmo na lei de 3 
de Dezembro! Tem-se dado a mesma. ~~:arantia 
para o paiz quando se dtlu a nomeação dos dele· 
gados e subdelegad<>s ao executivo ? Qual foi a 
base que se estabeleceu para que o governo 
acertasse , para que as nomeações não fossem 
prejudiciaes ao patz? Admittistes por ventura a 
eleição do povo pt!.ra sobre eUa recahir a el!colha 
do governo 1 Não; destes puro arbítrio ao go
verno, e o proprio governo vê-se embaraçado 
quando tem de nomear tantos agentes de policia, 
sem uma regra que lhe garanta a escollla dos 
mais babeis. Se ao menos fossem elles encarre· 
gados sómente da policia administrativa, o mal 
seria menor, ma:; armados da policiajudiciaria e 
da faculdade de julgar, é tão proxima a occasião 
de ab11sar, são tão tortes as tentaçõlls, tão incerta 
a responsabilidade, que desapparece a protecção 
devidt~. ao cidadão. 

Sr. presidente, eu tenho feito estas observações 
para sustentar a necessidade da rúforma da lei de 
3 de Dezembro. Insisto ainda nea~.& parte, porque 
t.euho-me admirado do que dizem algun~ nobres 
deputados da oppoeição: fiquei aummamente eor
pranliído qllando vi os nobres depuLadoa ~ombater 
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o lo arti~;c. da proposta, deslembrados do que ainda 
ha poucQ se passou no paiz. Um nobre Slluador 
por Minas ::,ffereceu no senado um proiecto para 
reformar a lei de 3d» Dez~mbro : então a opp0-
Sição diase com toda a emphase: (t Vêde os homens 
qua estão no poder como são eoheront"es I Fizerão 
uma revolução por causa dos males que dizião 
vir da lo<i dtl 3 de Dnembro, ,;ntrdtanto não apre
sentão a reforma dessa lei : é um nobrtt senador 

.de opin1ào diverl!a que aprosenta esta refurma. » 
Ora, o art. 1• do projecto do nobrt~ senador ne
nlluma tl ifferenca faz U.o que aprest:nta a propos t11. 
do governo; até usa das mesmas palavras ! (LI! o 
artigo.) 

« Art. 1. o E' revogada a l<õ i de 3 de Dozembro 
de 184l, n.1 pnrte em que confern aut0ridade aos 
eh~fes da policia , delegados e subdelegados parll 
proferirtlm sentenças definitivas e de pronuncia, 
::!alva a disposição do SI 9•, art. 4° da citada lei. 

<t Nos crimes de rebellião , sedição e outros 
graves, o chef~ de policia procllderà á formaçã o 
de culp:l, quando lhe ordenar o governo.>> 

E' pois de admirar que os nobres deputados tão 
abertamente se tenhão rebellado contra ns opi· 
niões do seu cllefe, contra a direcção que elle tem 
dado ao espírito publico neste negocio. Se nlio é 
isto uma rebelliãC> manifesta dos nobres deputados, 
então permittir-me·hão que lhPs diga que estão 
enganal.idO o paiz, dizendo uma cousa diversa do 
que sentem. Aqui ha em verdade um enigma que 
não sei explicar ; combatend.o os nobres deputados 
a proposta do governo, ou se apresent:io em 
r6belliào manifesta contra o seu cht>fe o m~ís 
conhecido , ou então pretenden: illudir o povo, 
eoganal-o •.•• 

O SR. ::iouzA R.a.:~.~os:- Os senhores é que estão 
illudindo o povo. 

O Sa. A.NTA.o:-Lêa o nobre deputado o projecto 
apreseut11do no sc.nado pelo Sr. Bernardo Pereira 
de Vasconcellos, e n1ostre a difi'erença que ha 
entre Q primeiro artigo desse projeçto e a pro
posta. A.ttenda n1ais o nobre depntado para o 
qutl dev.3 servir ds basa á C;)nt:iliação que tanto 
se apreuõa; não ha de ser só em chamar João 
ou Antonio para os emprego~, mas em faz<J r 
a!gumas concessões, em modificar alguns prin
Clptos. 

Eu continuo a mostrar que a proposta do 
governo concorda com o projecto de um dos 
chefes da opposição. Pelo primeiro artigo do 
prüjecto deu-se exclusivamente nos juizes muni
cipaes a attribuiçào de pronunciar e dtl julgar; 
e o que faz a propollta do governo 't Não é isto 
mesmo? Entretanto & ainda aqui que oa nobres 
deputados ach•~rão que a proposta não podia ser 
admittit!a. 

Foi muito censurada a disposição da proposta 
que dá aos juizeg de paz a polici•l judiciar\a 
tüo sómente porque não lhes dá a {aculdada de 
julgar, dá·lhes ~ attribuição de poder formar 
corp·"s dl< delicto, de colligir as provas e remet
têl -as para os juizes que têm de pronunciar e 
julgar. Senhores, cada vez admiro mais a ani
wosiJade com que os nobres dflputactos aggredem 
certas idéas ; não se lembrão que os juizes de 
paz, peln lAi de 3 de Dezembro, podem formar 
corpos de delicto? O qu'3 tenho observado é que 
os nobres deputados desconh ~cem suils proprias 
obras, desconheeem ate as idéas proclamadas pelos 
seus chefes, rebellâo·se eo:npletamente ou são 
ininteUi~ti-veis. 

Sr. presidente, faço estas pequenas obseTVa
ções para quo os nobres deputados se dignem 
dizer qual é a razã,, porque se apresentão as .. im 
tão rebeldes ã bande;ra que seu cheft~ tGm apre
sentado, para que os nobres deputados fi.q11em 
convencidos de que tudo quanto têm dito contra 
a proposta é arma que pód3 ser voltadc contra 
ellea; e aallm tambem para moalrar que, quando 

a proposta não contivesse todos os melh c.ra· 
mentos que reclama a administração da justiça, 
pelú menos tem c<> nseguido alguma cou>~a, pelo 
menos a policia judiciaria nã•l fica á discrição 
de agentes amoviveis do governo, o que é já 
grande be !1efici•~ . no qual deviào os nobres depu
tados convir. porque é tlSta a opinião de homens 
intlu~ntes de seu lado. Pelo que respeita aos 
juize!il municipaes, igualmente fie melhora a 
administração da ju:>tiça, pürque f11z -se com que 
s~jão chamado:> par>t admini ~tra\' justiça áquelles 
que têm int"r"sse mais imm P. diato em não atro
pellar o direito das partes . Os juízes m:loicipaes, 
que são mandados actaalmente para os diversos 
termos, têm de jul~ar todas questões, t&m todas 
as attribuições judiciarias ; de sorte que os juizes 
de direito quasi nada tàm a fazer : quando 
muito , alguns dP.lles fazem duas ou tres correi· 
çÕBs no anno. Em materias cíveis são os juizes 
municipaes que julgão, e quantos damuos não 
tênl vindo de ><e entregar o julg?-mento destas 
causas a taes juizes '? O qu-;~ tem acontecido ? 
Tendo pequenos ordenados, vão para os termos, 
e só procurão saber se ha muitos inventarias a. 
fazer ; largào a admini11traçào da justiça; as 
audiencias reduzem-:>e a cinc'l ou seis em todo 
o anuo; os julgamentos siio muito demorados. 
A propo$ta portanto modificando as disposições 
da lei de 3 de Dllz.ombro trouxe um verdadeiro 
beneficio. 

Sr. pr<3sidente, eu deveria concluir aqui as 
minhas observações ; mas como os nobres depu
tados que combatêrão a propo&ta fizeri\o e apoiárão 
os seus argumentos na d1sposição do art. 3·1, julgo 
dever dizer tambem alguma cousa a respeito deste 
artigo. 

Eu desejára que os nobres deputados me dis
sessem se por ventura niio existisse esse artigo, 
f<Ues combateriào a proposta da mesma maneira. 
Estou convencido que não ; estou p~rsuadido 
que enxer~~:ão o mal da propostll no art. ~. 
E' prova.vel que S<)bre mim rocáia a mais grave 
censura por sustentar est& artigo, que Sü, ~ dig~t 
qua so11 um dos da fac:çiio qus cons;;>ira não 
sei contr•l quem; ma~ niio é com estas intimi· 
dações que se consllguom triurnphos no parla
m•wto. 

Eu a~sento, senhora~, que a admini~tração da 
justiça não p61a a&r bna emque.nto os m11gis· 
trados <ieix.i\o us suus obrigaÇÕriS d~ juiz~s Jl&ra 
serem ho•nens políticos ; ost•m•uiw. muito qu(' o 
paiz ClltiVe!lse de tal sorte! que os magistrados 
dÓ se occupasaem com a admloi~traçilo da jus
tiça, n11nca fl)ssem ll0111&nll politicoll ; ma11 não 
P'ldendo ser isto assim absolut•lmento, ao menus 
quero alguma cousa, quero que os m11glatrados 
jj6 couveuçito que é melhllr ser magistrado que 
homern politico. Pnr couaequoocin eu adopto 
qualquer idea. que tiver P•1r ftm erttabBl~cor estA 
st~paração das f11ncçõos tte legislador du . de 
magistrado, ou seja excluindo-os de aerem vo
tados no circulo em que exercerem jurisdieção, 
ou st-ja estabalacendo 11 sua aposent!ldoria, ou 
seja estabelecendo certo tempo para o accasso e 
aposentadoria, e não contando para uma e outra 
cousa o tempo que o magistrado servia como 
homem político. A proposta apresenta um destes 
meios, eu lhe dou o meu voto, embora o nobre 
deputado por Goy.~.z no seu santo f11ror dissesse 
que aquelles que sustentão asta idéa querem fazer 
das camaras uma reunião de pobres de esptrito. 
Estou persuadido que ha outras classes no paiz 
além da magistratura que têm intelligencia; qae 
quando mesmo houvasse uma legislação que 
excluísse os magistrados do parl&mento, nem 
por isso viriào para aqui só pobres de espírito. 
Eu não digo que se excluão os magistrados, nem 
a proposta tem este fim, mas sustento a proposta 
pelo principio da não querer a administração 
da jllBtiça, como tem ido até o presente, com 
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magi>:trados <1U& muita_s vexes qecidem ~~ questõ<Js 
pelvs interesses. pohtlcos. Nao ha mngue.m que 
não tenha sab•dn de uma ou outra !nJU:;tlça 
praticada por juiz.;s de direito _em época de 
ele1~iio. Um maj:n::.trado en1 M1nas d1z1a- o 
homem do n1eu parliào sempr~ tem justiç)l, o do 
part:do contrario nunca tem.- E~tc r.,j i-xagerado; 
mas o que é cC:rto é que os Zllagistrad()S, tendo 
nec~ssidade de tom:~r parte nas lutas políticas, 
muitas v~z~s faltão á b,)a admiuistrac;ão dJ. ju:;tica. 
hto é um mal que prucba de prou1pto reuHldio, 
e como a prop~>sta do gov.orno apresenta al~um 
heneficio nesta parte, hd de votar por ella. 
Termino aqui o meu discurso, o quando se 
discutirem os outros artigos, direi mais algun;a 
COUl'll. 

o Sr. Gonçu.~ves 1\J:artins:- Sr. presi
dente, é uma infelicidade ter de fallar nclsta 
mat<!ria depois que em >lUa discussão têm tomado 
parte tantos oradores da mesma opinião, que 
certamante têm esgot,\do a ma teria; sendo eu 
agora condeninado talv.:z a repetir real os seus 
pensam<Ontos, ao n1esmo tempo que, sen1 obter 
a vant,,gem da novidade, irei desgostar os nobres 
defensores da proposta, que ocmhate na. maior 
parte de seus artigos. Creio túdav-ia que se 
poderá dizt:r àcerca do projecto alguma cousa de 
novo ; que a vropo~ta ainda poderá soffrer um,\ 
~;~nalyse mais especial , o que tentarei fuzPr, 
mostrando desta sorte que é ou foi injusto para 
com seus adversarios o Sr. depnta.dc que acabou 
de fallaa·, que nos accusou mesmo de rebeldes 
ao nt>sso chefe. 

Sr. pre~idente, eu não censuraria o nobre 
ministro, u.utc>'r dl\ prop~osta, por ter emprehendido 
reformar ou aperfeiç.1ar nlgun!' pontos da lei de 
3 de Dezembro. Sou o primeiro a confessar que 
algumas alterações são precisas para seu aper
f~içoamento, !lem .:omtnco drstruir o seu systema, 
que no geral acho bom. Não censuro mesmo o 
ministerio de 2 de Fevereiro por não ter 
couf~ccionado as reformas da citada lei, segundo 
o pe:•samwto do partido que o sustt!ntava; 
louvo lhe, antes a prudencia com que marchou, 
porque sei distinguir bem na theorias dtl um~ 
oppo~ição, da sua. npplicação quando ella entra 
triumpbante no exercicio do poder. Est>l prudencia 
er•l t~tnto mais indispensavel quando d~vemos 
rdlectir que o mlnisterio citado não sahira do 
seio do partido que .o apoiava, e sim vivêra com 
seus adversaríos ; e então justo era, por decencia 
met\mo, que deixasse de correr algum espaço 
antes de apresentar-se apostatando de seu~ 
princípios anteriormente pro[essados. 

DII\'O porem ser franco -em dizer que se não 
accuso o Dt>bre ministru, autor da proposta, d.:. 
precipitação em a conCtccionar, não me dispenso 
de fazer algum reparo, notando que niio guar.iou 
S. Ex. tvda a prudencia exigida para a elaboração 
da . lei que discutimo~. Seria con,•enieute que os 
relatorios predispuzessem o corpo lc,gislativo, 
designando os plincipaes defeitos da lei de 3 de 
Dezembro; que os jornaes do governo os apon· 
tassam e discutissem, que o governo escutasse 
os seus amigos, e ti.oalmPnte consultasse o conselho 
de e~tado ; este corpo respeit~tvel que tanto elogia, 
e no qual cc.nfessa ter encontrado fraoco, le"l e 
importl\nte apoio, cujas luzes o proprio governo 
não cessa de exaltar, e em cujos membros 
certamente não descobrem trc~.idores ou disfarçados 
inimigos. Poder-se-ha dizer, para desculpar t&o 
grave falta, que o governo deixou de consultar 
este conselho porque sabia ser quasi todo elle de 
opinião contraria ao todo de sua proposta : 
entendo que esta razão não procede. O governo 
não pretende certamente impõr-nos sua vontade, 
deseja sim que se adopte o que fór melhor e 
mais conforme ás necessidades do paiz ; e neste 
caso, que mal lhe poderia fazer a consulta referida ' 
Pelo menos na discussão que o ministro tivesse 

de sustentar com os c·mselheiros se habilitaria 
mtllll>~r para o combate das camaras. tl isto com 
taut<) maior vantaQ:eru quanto é sabido que os 
membros do conselho de estado são quasi todos 
du parlamento e com elles se ha de haver o 
autor da proposta, que não escapará á sua analyse 
e opposição. Tambem considerando a gravidade 
e import~tncia do objeeto, dirtli que nã;; foi elle 
ben1 liprc::seuta·:io no lim da sessão, principalmenttl 
se está nas. iutcuçõ~ do governo que a proposta 
seja adoptuda este anuo. Entremos agol'll na 
questão. 

S<lnÍlores, se os argumeutos tirados do abuso 
fossem sernpre procedentes , eu tambem me 
prol:unciaria contra a lei. de 3 de Dezemhro, 
por.:jue cr<:io que muito se tem della abusado I 
Tenho mesmo chegado a persuadir-me que &e 
pretende empregar para descredito da citada lei 
o s.ystema da argumentação por absurdos , 
eprc:sentando tant•;s, que afinal se conclue pela 
falsidade da proposição que se quer combater ; 
ossim pllrece baver-stl praticado com n lei de 
3 de D~zembro, da qual se t.Jm abusado tanto, 
que nós mesmos uos inclinamos ás vezes a 
acreditar em sua maldade l Sejamos porém mais 
acllutelados cvntra este sy~tema. 

Os nobres deputados d>.J M.inas e S. Paulo <jUb 
observJ mais unidos nesta questão, e en\ defesa 
da proposta, não estão em a melhor posição de 
bem julgar do merito da lei de 3 de Dezembw; 
falta·lh cs aquella razão fria e a experiencia re
fiectída, indispensaveis para u'n bom raciocínio. 
N11.s duas citadas proviacias foi a ref<'~rida lei 
tJXecutada; lo~o desde seu pt·incipio, debaixv da 
impressão de -umll commoção política, na qual 
se derào <:ombate~, houverão vencidos e ven,:e
dores ; e de tudo isto se devia resentir su~ 
execução, porque indispeosavE>lmentA deverião 
exil;tir abusos. Posteriormente, e sem combate 
nem tão pouco victorias nos campos ou na tribuna 
do parlamento, os vencidos se tornárão senhoru 
do terreno, e tratárão d., tudo mudar e destruir, 
para n1ontar seus amigos e partidistas, e tudo 
isto d~baixo da iufiuencia de uma espantosa 
rea-eção ; devião pois abusar igualmente, e de 
facto muito abusârão. Em taes circumstancias 
niio ha lei boa. 

Não é tambem boa nossa posição. segund., 
se diz, encarada pelo lado da moralidade publica : 
e quando isto se verifica, díffic1lmente se poderá 
julgar da bondade ri11. legislação. E serã em taes 
circumstancias, senhores, que se prPtende tirar do 
governo certos meios de acçã.o para os dar ao 
povo, onde se descobre maiores garantias ? Parece 
neste caso que se confirma a proposição emittida 
nesta casa por um nobre deputado que pertencia 
á ca~>a do monarcha,-que a deamoralisaçã.o no 
paíz vinha de alt? ;-se assim é, para a dimi· 
nuirmos convém certamente retirar ào governo 
certvs n•eios e entregai-os ao povo: a proposta 
está então de accordo com este nobre depa· 
ta do. 

Sr. presidente, no co digo d<J processo se distinguol 
bem o espirito dos tempos de sua factur11. : a 
exaltação 1iberal1evou os legisladores a multipHcar 
as attribuições das autoridades populares, com 
detrimento daquellas que erào da nomeação 
imperiaL Brevemente os homens sisudos e de boa 
fé conhecerão qae se tinha avançado demasiado, 
porque as autoridades populares não podiiio btlm 
desempenha\· as importante.; fancções que se lhes 
dava_ Os diversos relat.orios dos ministros que 
governl\vã.o o paiz conver.cem que este desengano 
chegou a todos os partidos, pedindo tvdos que 
se retirasse dos ju1zes de paz attribuicões que 
nã.o podião bem exercer, as quaes devião ser 
conferidas a autoridades de nomeação do JZOVerno. 
Isto realisou a lei de 3 de D~zembro. Julga-se 
J)(lrém que os deleg11Jos e subdelegados uão 
offerecem garantia:~ por serem nomeados pelo 
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governo, e, o que é mais, o pro'l)rlo ministro é 
quem veio dar-se de suspeito I Creio que ainda 
ist•) não succedeu em Plliz alç:um. Em toda a 
parte é forte o purtido liberal ; suas forças 
f<Ustentão-se, crescem e marcbão indtlpendentes 
do poder, e contra o p•lder; este Rpenns lhes · 
procura pôr uma barreila para qu 11 não so 
precipitem, e se tornem fune~tos a ordem pu
blics. 

Isto succede na Europa, onde a influencia dos 
governos obra qua11t de concerto para impedir 
a transbordação •Jaa idéas llberaea; e o que 
succederá entre nós neste paiz que tórma uma 
excepçãu no continente q11o habitamos ? SP.rá 
conveniente que sej11 o governo que se Ctllloque 
á testa do movimento do prC~grP.sso, e que marche 
tanto nP.ste sentid:~, que venha averbar se de 
su;.peito aoíl povos 'I E' o nobre ministro aut•lr 
da proposta quem o diz no seu relatorio ou 
justi!icRç.ão da me!lma, querendo just.;ficar S. Ex. 
o artigo em que confere aos juizP.s de paz as 
attríbuíções que tira aos agent6S de policia, d;z 
e escreveu que,-a !unte donde se deriva 1\ autori· 
dade dos juizes de paz desvanece inteiramente 
a suspeita e appreheusões a que dava lugar a 
accu.mulação de tal jurlsdieçi\o em um agente de 
policin que só atura em exerclcio emquanto as~im 
apuz ao poder que o nomeou. 

Se isto fossfl dito vetos nobrM depublio~. eu 
toleraria; S<> o Sr . minilltro o di~sesse mesmo na 
correnteza de um discurso, di:;f>trçaria ; tJOrem 
Escrevêl· o, o que nnluralmentfl fez depois de 
madura rdltxiio, conCP.s~o que niio o esperava 1 
A font<J pura, e niio ~uspoitll, segundo o governo, 
é a da nomeaçiio popular : entendem os nobres 
deputados que n!li ~xlstem garantis.:t bastantes 
contra a malver1111çi\o ; se o" escolhidos se con· 
duzirem mal, o puvo os não reelegerá, e o mal 
tem seu termo . O contrario succede com os 
agentes do governo, qtte podem ser conservados 
quando má •. •s, e mudados ap~zar de bons : o 
ministro assim pensa i~ualmcnte I A consciencia 
do nobre ministro é certllmentc quem o dirige ; 
elle conhecerá talv('z que os mãos agente estão 
sendo conservados. 

A preferencill da escolha do governo sobre a 
nomeação popular pari\ os agentes e exP.cutores 
das leis tem sido d~bathh e tratada pehs nossos 
primeir JS eHta<.llstas ; e eu pRsso " citar o apoio 
de uma valiosa opinil\o de um d"lle~ . quE\ não 
t~eril contEst:1da peh•" nt•brM deput11dos que nos 
combalem; é s opinião do Sr. senador conse
lheiro de estado Manoel Alves Brar.co ; e sir..-a 
ella de resposta nu Sr. ueputlido Mariull(l, quando 
nos interrogo11 em uma das passadas sessõ~s. 
dizendo : - se o p~vo niio Rerve para escolher 
quem faça um corpo do d~licto ou um processo, 
então acabemos com as camaras, que são de 
sua escnlhll, e com as instituições. -E' o Sr. 
Alves Branco quem responder!\ ao nobre deputado 
por Miuas- dê a ns~emhlca gera\ ao governo o 
direito de nomear os juizes de paz, municipaes 
e promotores. Com eíf~itu, senhores, mui util é 
que sejão eleitos os represont.1otes da nação que 
venb.ão a esta augusta ll!<ll~mbléa t:mittir os votos 
do po-ço, e prover âs sua~ nec.~ssidades ; é e,;to 
um dogma político da maior imporlancia para a 
publica felicid~de. Mas, quo! essa. lei, "x.pressão 
da vontade e nec<•ssidade de uma grande n1aioria, 
venha ser executada por del~>gadus da maioria 
relativa de pequenos círculos, de ordinario do· 
minados de paixões fi interesses estr.,itos, e 
que por conseguinte não pod8m deixar de ser 
attentos às acções dos holilens que o dirig.:m 
pelo des~jo da conservação, e pelo da reeleição, 
é o q11e me parece, se não absurJo. ao menos 
prejudicial em certo estado do~ povos. Tem-se 
visto que o resultado dt! um semelhante systema 
não é satisfactlltio: e já que não é possível que 
toda a naçlo eleja as peaaoas que têm de 

exercer algum acto de autoridade, sejão ellas 
ao menos nomeadas pelo primeiro d'entre todos 
os seus representantes ou pelos delegadva destes. 

Creio que a opinião deste estadista, a quem 
não faltão sectarios na nobre ma1orill, deve ter 
cabalmente re~pondido á interrogaçil~ do nobre 
deputado pf)r Mina~, a qual ttnhl igul\hnente 
uma outra resposta. da mesma natureza da lnl.ür· 
rogação. Segundo o mesmo principio interrogArão 
ao nobre deput~do, se o governo não serva para 
nomear agentes que fação· um corpo de delicto 
ou um processo, como sustentará elle a indepen
dencia, a dignidade e a honra nacional' Como 
desempenh<~rá elle a escolha de tantas autori
dades que a constituição fer. de sua escolha? 
E~ta proposição inversa acaba de completar a 
resposta que Jeu o nobre estadista cujo relatorio 
acabei de ler. Foi o pensamento do nobre ex
minis tro, o Sr. Alves Branco; forão as idéas 
de todos os seus ·antecessores e sucessores as 
que triumphárão quaudo reformámos o codigo 
do processo por esta lei que se pretende ap;ora 
reformar igualmente. Eu cit fl i nquella opinião, 
e aqui tenho as dos Srs. ex-ministro,j L imp·J de 
Abreu. Aureliano e outros que s~rvirão nas 
regencias, esp~cialmente na do Sr. Feijó, porqul'l 
suas autoridades não Sf!rào contol:~tadas, com11 o 
podem ser as dos nobres estadi~tas que llRuri\o 
do nosso lado, tachados de anti-liberacll e como 
taes ~uspeitos aos patriotas. 

O Sr. Alvtls Brtl.nco, que nunca me can
sarei de citar, dizia em um de seus rel11torlo11 : 
« Cumpre que não passemos mais p••la vr:rgunha 
de vermos autoridades creada3 para a gunr•la •IR 
paz publica. derramando o terror e R d'l"ordem 
n:1 sociedade ••• Senhores, a historia nos onainn 
que a força d(•S governos tem ftlito men ;!I mal 
a liberdade dos povos do quo1 sua frRqU~JZI\ : 
nestas circum:~tancias é que os ambiciosos o 
turbulent<..s, illudindo o povo. têm principlaJo 
sempre por dem-agogos. e acabado por ~eus 
tyrannos. » 

Os nobres deput:1Jos que suslentllo a doutrina 
citAda da proposta, que prefere a fonte pura da 
nomeação popular á suspeita e apprehensivu do 
governo, descot.rem mais garant1aa na opinião 
publica das localidades q11e uomeã,.,, e que dei
xaráõ de prestar o seu voto ao empregado 
que não desemp<:nhar os seus deveres. Peço-lhes 
porém que notem que esta garantia n:lo encontriio 
em outro caso, de que logo tratllrei com es
pecialidade_ Segundo os nobrlls deputados, a 
opinião publica, na dependen.:ia dos suffragios, 
será uma garantia de bom s ~<rviço nos pequ~nos 
círculos dos juizes de paz ; mas nfi.o o será n.ls 
circulos mais largos , quando se trata. dos 
magistrados I E ' urpa contradicçlio muito sensivel. 
En~r.,lanto e incoatestavel qu~ a garantia da 
opiuião que um indiv:duo póde merecer sera 
tanto maior quanto mais largo o se11 circulo : 
nos dbtrictos de paz v. g., a intll1encia de um 
individuo preponderará mais do que em uma 
comarca ; e aqnel1:1 autoridade , querendo a 
reeleição, terá necessidade de cur-çar-se mais a 
essa influencia do que um juiz de dirbito no 
grande circulo da comarca. Accresce ainda mais 
que o jui:<. de paz obter:'l sua rceleivijo anicament•3 
Ju pP.qu~no di~trict.:) que administra; e o juiz 
de uireito, eleito por provintia, não prec1~a.rá 
sómente da opinião do circulo já bastante largo 
da comarca; e se a nação é rnoral;:.ada, a 
pre-varicação qu~ elle fiz.,r para gar.har a 
i••fiuencia que i>redominil no l11stricto de ~ua 
jurisdi.:ção lhe fará perder nos districtos albe10s 
onde a dependencia não se verifica : na fal~a 
de morali<l~t.de publica , então deba\le fare1s 
leis . 

Um outro motivo allega o governo para tirar 
dos delegados as attribuiçõea que têm, e é a 
duração precaria. destes agentes, que só atu.riq 
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em exercício emquanto assim aprsz ao piJder 
que os nomeou. Notai, senhores, que o gov"Jrno 
que os póde tornar de longa duração, porque 
dencndG islo són1ente de sua vontade ou de seus 
agentes, ê quem o.ccusa os agenteR de policia de 
demasiadamente prec~rios , e peJe garantias 
contra semelhante inconveniente. R .. sp(lnderei 
neste lugar ao nobre deputado que acabou de 
fallar , e nos accusou de estarmos em manifesta 
rebelliào coutra o nosso chefe, oppondo·nos :-~o 
art. Io da proposta, que é, s~gundo o nobre 
dc>putado, a cópia fi.;l e litterllria do art. lo de 
uma resolução offerecida o anno passado pelo 
nobre senador o Sr. Vasconcellos no senado: o 
nobre deputado não S<! deu ao trabalho de ler, 
e combinar ambos os citados artigos. 

As attribuições que a proposta conf~re aos 
juizes de paz ficão continuando a ser exercidas 
pelos delegRdos e subdel~gado.s, segundo a dispo
sição do art. 1~ da resolução do Sr. Vasconcell0s. 
Diz o citado artigo : -E' revogada 11 lei de 3 de 
Dezembro de 1841 , na parte em que confere 
autoridade aos chefes de policia, del~~ados e 
subdegados, para prof~rirem sentenças definitivas 
e de pronuncia . - Continuarião portanto os c1tados 
empre~~:atlos a formar culpa e proce~sos 11té as 
respectivas sentenças, que é o que a proposta 
quer que fique pertencenao aos juizes de paz, e 
assim o dispõe no S€U art. 3o. Já se d1sse 
nesta casa, e eu o repito, que o direito de 
pronuncia, e mesmo de sentença definitiva, que 
exercem os ddegaàos e subdelegados, não é tão 
importante como se pretende inculcar; porque 
a pronuncia não produz seus efl'eitcs se• . .íio 
depois da confirmação dog Juizes municipaes: e 
a sentença condemnatoria soffre RppellRçào com 
effeitos suspen~ivos. Porérn , é verctp,de , os 
delegados prender os process!ldos por crimes inaf
ftançaveis; porém este direito terão os juizes de 
paz, ainda que uão autori:sados para sentenciar 
ou pronunciar : nos crimes de fiança, esta 
diminue o mal, aindR que não acaba de todo 
com ell~. Entr.;tanto o ucbre ministro, autor da 
propost<\, retira seus artigos, e os substitue pe!o 
primeiro da resolução do Sr. Vasconcellos, e 
terá os nossos votos, convencendo-se o nobre 
d<:p~tado por Minas rla injustiça Mm que nos 
accusou de crime de rebdfitio contra aquelle 
nosso chefe. 

O nobre ministro da justiça com bastante 
talent\) procurou adoçar a alttração r!a lei de 
3 de Dezembro, d-e qu~ tenho tratado, e o fez 
com tanl;l tactica, que. por bAm pouco não con
seguia que a ~tdoptass,;mo.; : !t!am"s o período -!0 

do relatorio de sua proposta : - Tirada a men
cionada altribuiçãv nos ag<'!ute~ pulio;iaes, cumpria 
indicnr a autor1dadtJ judiciarta, que ..-m geral 
deveria exercêl·a ; e para isto são designados no 
art. 2" os juizes municipa€s. Que estas autoridades 
sà(• as mais aptas para exo;rcer tal a.Uribuição, 
o reconheceu a mesma lei de 3 Ge Dezembro, 
não só quando tornou cumulativas na formaçiio 
da culpa, mas tameem e svbretudo quand~ fez 
depender de cootirmação sua as pronunci<ls 
proferidas pel0s ageutes de policia.- Par.,ce, á 
vista deste pnioJo que acabo de ler, q~e a 
proposta conserva a natureza e e~seucia dos 
juizes municipa~s, porque invoca a conthnça que 
a lei de 3 de D~zeinbro nelles depositou; e não 
a poderia iov•,car se por va11tura pretendtsse 
desnatur11lisar a instituiçiio destas aut•Jridades, 
como me p 'trece que é da intençã•> da proposta. 

Esta deo;naturalis:•ç.lo et.t rJ ão a ctepr<lbendo tanto 
dos artigos confe<·cionados, como da discussão, 
que nos tem descob.,rto a intelllgancia di;farçada 
dO projecto em discussão. Corre como doutrina 
incontroversa, v. g., que sancciooada a proposta, 
os jcizes municipaes não s.,rão mais t1rados da 
classe de bachareis, nem terão necessidade da 
pratiea de um auno, nem farão uma carreira; 

etc., etc. Entretanto o art. 6o nada diz a este 
respeito. E' verdade que sua disposição é tão 
pouco nova, 11 vem tão fóra de proposito, que 
f,tz receiar que nella se verifique o-latet anguis 
in herba-; duas alterações ahi noto : uma que 
tira do imperador para seus delegados a nomeação 
destes juizes, com o que se dim:nue jâ considera
velmente o prllStigio dos juizes municipaes; a 
outr:\ que satisfaz os desejos do nobre deputado 
por Mmas que acal>ou de fallar, e que tanto se 
queixou do extraordinario numero dos empreg~do~ 
da lei de 3 de D€:ZI\Oibro : agora não haver:\ 
mais razão de queixa, esta proposta remP.dêa 
este grsnde mal, porque em vez de seis sup?ientes 
qne tinhiio os juizes mul'licipaes, terão sómente 
cinco. O que c\ notavel, senhores, os nobres 
deputados têm dito, é que este artigo, que acabei 
de ler, remedêa os inconvenient~s de que accusa: 
l'ào a instituiçiio dos juizes municipaes da actuali· 
dade ; <)S qlllaes, segundo elles, pendiào ser 
removidos dentro dos quatro anno~. ou no fim 
de>'tes dependião do governo para sua conservação 
na carrE>ira, e para o sen melhoramento. A pro
posta impede sua remoção? Garante-os dA ncçiia 
do f(Overno, o que não fez a lei de 3 de Dezem
bro? 

O S1t. CA.RRÃ:J:-0 miniRtro explicou isto. 

O Sa. GoNçALVES Mt.RTINS:-Teremos p?is uma 
lei escrlpta, e outra na mente do ministro 1 
Senhores, a proposta nada diz para remediar 
semelhante inconv~nient~ ; antes pelo contrario, 
é a este respeito maito menos positivA do que a 
lei que pr~;t,, ade reformar, a qual garante mais 
explicilamllnte a duração dos quatro annos, e a 
conservação dR. carreira, no caso de bom serviço 
da parte do juiz municipal : \'ajamos 

O art. a da lei diz : « Os juizes munlcipaes 
servirúõ pelo tempo de quatro annos, fiodos os 
quaes poderáõ ser conduzidos ou nom~ados para 
outros lugares, por outro tanto tempo, comtanto 
que tcnhao bem servid•J. " O art. 36 do regula
mento r.;pete o mesmo, e accrescenta-findos os 
quatro annvs, s~.rào promovido:; aos lugares de 
juiz~:; de direito, reconuuziJos on passados para 
melhores l~gares, se tiverem bem servido-. 
Durante o quatriennio, (eis bP.m explicito a ga
uut\a da dura<;àoj sótueute lli:ixaráõ o:; lugares nos 
seg~<intes casos: 1•, se fõrem uomendos juizes de 
dil·eho; 2•, se fôrem reUlovidos a requt.rimtnto 
s eu : 3o, se pedirenl demissiio ; 4o, se fõrem 
pri1•adus do lugar por sentença. 

Nada pois omitlio a lei para garantir a duração 
dos qt.atro annos; e se não ob-t~~onte suas dis
posiçõe;; claras e terminantes, tem havido remo
ções, ~;tem eila sido infringida, não nos queixemos 
o.la lei; qualquer que fa.çais terá a mesmn ~orte, 
se houver governo que a queira desprezar. Nada 
pois remediando a proposta emquanto ao8 defeitos 
de que accu~>tiS injust;1mente a lei de 3 de Dezem
bro, empeinra consideravelmente a sorte àos 
juizes muoicipaes. Estes tinbão um ordenado que 
lhes é sttpprimidv, a pretexto de insignificante ; no 
e·nta, ,to qull este pouco que se lhes dava os ajudava a 
viver, e de facto em muitos lugares de interior lhes 
garantia a \;Ubsistencia. Para se lhes au~mentar 
a independeocia, tira-se -lhes o ordenado I Não 
era só este que convidava os brazileiros para 
pretl'nderem St:Gielh>~ntes lugares, era a carreira 
que Í:JZião, e que lht!S garantia a lei de a de 
D•,zcmbro . E~ta cor•::urrencia da aptidão desap
p».recer3 com a. suppri>ssii.o tambPm ~ P.sla c~t•reira. 
E no emtanto desnatt.t1alisados llbSim os juizes 
municipaes, o nobre ministro no cHado periodo 
de seu relatorio apoia-se na confiança que taes 
juizes merecerão da lei de 3 de D~zembro, como 
se a referida lei depositou sua confiança no nome, 
e nas qualificações e outras condições de nomea
ção 11 
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Tambem a l>rCI'J)IISta empeiora a leglslação na 

p :uLe da respon6abilidade, porque, sendo a pena 
mais usada no codigo parn t.'es crimes de resp.m
sauilidsde s de denússào e suspensão, acaba cocn a 
sua efficacia, tornando os juizes indiffeNntes a 
taes JJ6n:iS ; quem não vive do emprego ou não 
faz uma ~arreira cum ella, pouco sentirá os effeitos 
de uma demissão ou suspensão. 

São prejudiciaes, segundo vós mesmc.s, as in
:lluem:ias locaes ; magislradol', dill o vosso cbeft!, 
nào devem exercer junsdicçiio, nem onde uasc~:riio, 
nem onde casárão; para que não administrtJm 
jusLiça parcial, e se resinta sua conducta das 
paixões m~squinhas de suas relações como indi· 
viduo. Entretanto que o chefe assilll pensa, vós 
adaptais a idóa de loealisar os juizes municipaes, 
tirando todo incentivo que fosse chamar a essas 
locnliJades juizes ,;xternos e habilitados. Pernlitti 
pois que, imitandl', o nobre deputado o Sr. Antão, 
tiU vos accuse do crime de rebelllão contra os 
preceitos do vosso chefe, o Sr. Paula Souza. 

pr·•ferir uma sentença : e mesmo consulta•· em 
semelhantos cat~os é mais faci\. Purêm, para a 
organisação dos process~s. principalmente eiveis, 
S>io precisos annos de pratica e capacidade para 
a comprehAnder : a proposta conservando aos 
juizes municipae,; semelhante jurisdicção, conser
va lhes a parte m .. is difficil certamente. Além 
disto, ficào elles ainda com as attribui~ÕéS de 
sentenciar em muitos casos no crime, e de sub
!iltitulr completamente aos juizes de direito nos 
aeu!l impedimentos : com<) pois se tira aos juizes 
municipaos as qualificações da lei de 3 de D~zem
bro? 

Um outro nobre depu,ado por Miaas, qaerendo 
justificar a propo11ta, na parte em que actt.ba com 
11s condições de nomeação dos juizes muaicipaes, 
nos declarou que em sua província poucos hnviii.o 
que fossem letrt,dos. Se bto t~;m lug.lr em Minas, 
:não ,;ucceJe, v. g., na Bahia, ou de toJos são 
bachareis ; e bre\'emente, os havera t-m todas as 
províncias, à proporção que as academias fõrem 
habilitando mais gente ; o em breve lautos haverá, 
que se possa dar a escolha dos mais babeis entre 
elles, COillO se póde já fazer em minha província ; 
talv.;z esta circumstaocía seja uma razão concur· 
rente para a ma execução da lei de 3 de Dezembro 
na p1ovincia do nobre deputa,io; porque na verd!ide 
esta lei cortou b~stante St.bl'e os juizt~s municipaes 
habilitados. Parece que o nobre deputado com 
seu apart" julg·• i11felicidade para o paiz so os 
juizes fvsscm todos letrados I 

O nobre deputado entende que o paiz será 
melhor.administrado S<'m luzes e sem conheci meu lo 
das lsis. ::)eubores, os bachareís não são privill'gia
dos, uem alguem contesta a proposição de haver 
sciencia fóra delles; mas a lei pede uma habili· 
tação. Para ser official de marinha, v. g., exige
s~ \) curso dtt acadt~mia de marinha; exclue por 
v.entura a lei que possão !Javer bons pilotos sem 
tereu. frequentado a aCtldemia de marinba? Não: são 
excepções. A lei pede uma babtliLação, porque não 
quiz cunfiar no arbítrio. Se se dissesse-entendidos 
em direito-podia haver mais abuso, e por con
sequencia 'I ld quer homens entf.ndidos em direito 
garantidos por um diploma. 88 se entende que 
isto é nocivo, então f<lchem-se as academias, e 
não gastemos com ellas tanto dinheiro. Ao passo, 
Sr. presidente que se prttendo acabar cvm as 
cond1ções dd eleg1bilidade ou qual1ficações que a 
lei de a de Dezembro exige para os juize~ mu· 
nicipaes, a propnsta cons .. rva a Pshls autondades 
as mais importantes attribuições, que exigem 
maior somma de conhecimentos profissionaes. Se 
taj;S juizes se toruasliem leig•JS em suas funcções, 
como ficavào com as novas condiçõ~s de. sua 
nomeação, eu nada diria ; porém a proposta lhes 
conserva as attdbuições que ~xigem uma maior 
illul!traçii.o, e o que mlliS é, multa pratica I Eu 
não censuro o projecto nesta parte, porque cou
serv.a. absolutamente fallando. mas cet~suro o 
porque o ft1Z iucoherentemente, e com offensa do 
seu novo systema; e é neste sentido que meus 
collegas e amigos lambem accusavãn a proposta, 
na parte do primeiro artigo, eOJ que co11serva 
aos chefes ae policia a attribuiçào de Io.rmar 
culpa, quando quiur o governo. Eu ou_v1, na 
sessão passadl\, co11teatar·se que fosse mata fac1t 
dar-se uma sentença do que organisar um processo; 
e isto só o poderá contestar quem for estranho 
ao fóro. Algumas horas de estudo bastaráõ para 
habilitar uma intelligencia ordinaria, na maior 
parte dos cusos, com ajuda dos advog"dos, a 

Quando se discutiQ a lei que se quer hoje re
formar, a opposiçiio de ent:io lhe attribuia defeitos 
muito grav<:s que hoje não só não procura conigir, 
como que saucciona; e foi alludilldo a íst\J que o 
nobre deputado pelo R ro d~ Janeiro disse. em 
uma das pasdadas sessõ<:s, que ort adversarios da 
lei haviiio cantado o palinodia, retractando-se de 
suss opiuiões daquelle tempo: o meu nobre collega 
tem toda razão. O nobre deputado pQr S. Paulo, 
na ultima sessão, respondendo a itsto, di.3Se que 
não se tinha , v, g., cvntestado a accurnulação 
da policia judiciaria e a<.lministratlva, u senão 
pol'que ella se dava nos agente11 do gov~rno . o 
Bom é que fique entendida esta opposiçào de 
ouLr'ora, e qua se saiba não ter ~ido . e!!A por 
fundamento os princípios da sciencia que então 
se invocou; porém os interesses politicos, ou as 
conveniencias dos partidos, de dar·se ou não ao 
gov .. ruo a nomeação das autoridades executous 
da lei. · Não se trat>~.va de constituição, nem da 
sciencia ; mas de disputal'-se mais ou menos :iO 
elemento rnonarchico. E na V<!ttiade, como t:m 
thcoria se po.:leria atacar a lei de 3d.; Dez~mbro '! 
O nobre deputado por Minas BC>lbou du dizer-nos 
que a11 the:>riail não :;ti.o para t;Jdos os paizes ; 
se, pois, o>m algum el!Rs niio são rea!isaveis em 
totla sua força, é evidentemente entre nós. Esta 
divisão, que se diz ter lugar em outros paizds, 
mas que se diz exageradalllenta, por411e ella ~Hi.o 
~xisLe como Sll acl'.;d•ta, não seria Ja mesma 
maneira realisa vel entre nós, em face de nossa 
populaç!io, já d<~masiadam~nte disseminada, ja 
pouco instruída e habilitada. 

Etn todos os mist<õres da sociedade existe mais 
ou menos divisão, segundo a maior ou menor 
população: vereis em uma aldêa um in·lividuo 
exercitando mais de um officio ou arte; outro 
ensinaudo mais de uma :<. cienci.a; em umn mesm~ 
casa vt:nderem·se drogas e fuzendas uiversa>l, Qllll 
txistem separadas nas gran!les popuh~ões. Assim 
iguulmente succederii. na accuwulaçii.o das funcções 
publicas, tanto porque se eucoutrará falta de 
indivíduos habilitados para preencherem as di· 
versas attribuições, como porque, pelos poucos 
aff ,zeres, Ut11 só homem poderá bam servir todo!!. 
Sem ir procurar exemphs vós achareis um na 
separação da vara de orphàos da .municipal, nas 
grandes cidades , entretanto qull n4s outra11 um 
u1esmo individuo accumula ambas. A divisão, 
pois, em th<:se, será boa para o ape1·feiçoamento, 
coUlo o é nss artes e sc•eucías; mas ella terá 
sómente lugar, como acontece com aquellas, á 
pr"porção do progresso Ja s .. cieda i e, e mais que 
tudo, da sua população. Não estamos, pois, nas 
circumstaucias dd imitar 0:1 outros paizes mais 
avançados. 

O Sa. R. Dog SANTOS:- Demonstre. 
O SR. GoNÇALVES MARTINS:- P11is quer o nobre 

deputado ainda lllaior demonstração 'l A nossa 
legislação ha ele sempr., resentir-se destas ver
dades, porque o nosso paiz não é homogeneo de 
circumstanci11s. Ou a legislaçáo ha de accom
modar·se á civilis~t.ção das grandes cidades e 
pr~;judicará o~ campos, ou ha de olbar para 
estes e conservará iustituições muito ãquen' do 
adiantamento das cidades. A. primeira bypo\beao 

TOMQ ll 61 
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é a que suceede, porque os legisladores partencem 
mais ás cidades do que aos campo$. 

O Sr. Camp<'S Mello, desculpando a opposiçlio 
feita á lei de 3 de Outubro, quaudo esta se dis
cutia, nos disse na ultima sessão, que aquella 
opposição era filha das circumstancias de então, 
não atacavào tanto os principias cotn'o as pessoas 
que governavào e ao seu systema todo: esta con· 
fissão é demasiadamente franca, porque uma lei 
destas não é uma lei de pessoas nem de circum
stancias ; e tanto é assim, que cu e meus cvllegas 
combatemos o enfraquecimento do poder, ainda 
mesmo quando o níio apoiamos. · 

Um outro nobre deputado, o Sr. Carrão, disse 
que muitos dos defe1tos imputados á lei forão 
rE>mediados pelos regulamentos, ainda mesmo com 
infracçào da mesma ld ; e apoiou a legislação 
sobre pass11portes e sobro buscas. 

O SR. CAaaA.o:-As buscas em parte. 
O Sa. Gc.NÇALV},;S MARTINS:- E. este remedio 

foi contra a lei 't 
O Sa. CARR.t:):- Apoiado. 
O Sn. GoNÇALVES MARTINS : -Apoiado I ? Só 

poderá affirmal·o quem não liver lido a ld ; ella 
aqui e:,;tá, o d€sejurei que se me mostre qual o 
artigo prejudicado. Devo ~orém desdtl já avançar 
que a asserção do nobre deputado destróe os 
receios que contra a lei existirão ~;m consideração 
a seus t:xecutores; porque estes, Pm VEZ de aggra· 
varem os males, como se suppunha, os dimi
nuirão : prova isto a injustiça que se fazia ao 
governo e que senia de principal base para a 
opposição que se fez á lei 1 Vejamc•S o que dium 
a l~i e o regulamento sobre os p9ssaportes, e se o 
nobre deputauo t<:!m razão nesl.a parte. 

Diz o art. 14 da lei: ninguem poderá viajar sem 
passaporte nos casos e pela maneira que fór deter
minado nos regulamentos do governo. No art. 6i 
do regulamento dispõe o governo que os cidadãos 
b1·o:ile'ros p<'d<'ráo vinjar dentro do ituperio s<'m 
passaporte, sujeitos comtudo a certas iudagaçõPs. 
Onde está pois a contrl?.dlcção? Ao governo 
cumpria marcar os casos oa conformidade da lei ; 
isto fez no rtlgulamento e o fez em btlueficio publico, 
segundo o eatende o nohrtl dr.putadcl. 

O Sn. CARRÃ•1:-Tornou a excep"ào maior do 
que a regra geral ; dcstruio esta. 

O Sa. GoNÇALVES MARTINS: - Eu não entl'ndo 
assim, e farei uma argumentação tirada do 
art. 151 da constituicii•J. Aqui o l.:gislador con
stituinle determina o· jmy potra o cível e crime, 
e usa da mesma expresBão da lei de 3 de 
Dezembn•, ácurca dos pa;.saportes, nos casos 
e pelo modo que os cc,digos dtterminarem. 
Ningudm tem porém ent~ndido que a constituição 
está violada, porque ainda no cível não foi 
estabelecido o jury: a excepção aqui é por ora 
tão ampla como a regra geral. e a inutilisa. Diz 
poréu1 o nvbre deput11do que neste caso ainda 
não se pôz em pratica o preceito constitucional: 
bE:n ; suppC;nha-se que o legislador quer prin· 
cipiar a constituição nesta parte, c começa por 
estab~Jlecer o jury nad questõe~. de limites das 
proiJriedades do domínio particular, entendendo 
que para ellas estão habilitados os habitantes 
dos campos, que conhecem perfeitamente a posse 
e direitos de seus vizinos; diria o nobre depu
tado que o artigo const:tu,:ional ficava ferido ? Niio; 
pol'ént deve confessar que, contiuuando todas as 
demais cousas uo fôro actual, por exct-pção, viul1a 
esta a ser mais ampla do que a excepção da 
regra geral. Portanto, em face do que tenho 
exposto, o nobre deputado não tem razão quando 
accusa o regulame11 to de ter feito o que a lei lhe 
permittia. Ainda um outro deputado nos declarou 
qne receiava um outro abuso do governo, mutti
plicandQ o numero dos juizps munielpaes, com 

grave detrimento d•>S C•ifres pubHcos ; mas que 
felszmente assim não succE>deu: isto mostra irrual
mente o erro em que estive~â·>, e a injustiça"com 
que olha\•ão o governo de então. 

A proposta altera igualmente os circulas de 
jurados, conservando-os unicamente nas cabeças 
de com'lrca. O Sr. ministro da justiça nos diz 
que est!\ institui-;ão civilisa os povos ; seria a 
conclusão mais procedente mul!tiplicar os circulas· 
mas elie os quer reduzir. Uma povoação que tive; 
n~mero sufficiente de jurados não possuirá este 
tnbunal no seu seio e sim na cabeça da comarca 
muitas leguas distantes ; e continuar·se-ba a dize; 
que ha jury no palz? Senhores o jury é uma 
boa instituição, mas é o jury como elle deve 
ser. 

Üd jurados não são mais aptos para decidirem as 
qu~stões de facto do que os juiz<:!s letrados, Stmâo 
porqu~ reuoem c!r~umstancias ~speciaes que os 
collocao em pos1çao de poderem bem avaliar o 
crimes e a pessoa do criminoso: tirai-lhes estas 
circumetancia3, vós tereis constituído tribunaes de 
fac~o! mas n~o jurados; tereis tirado o julgamento 
de JUtZ"ls hab1l1tados e responsaveis para o entreg:n 
a juizes irresponsaveís, e sem as precisas garan· 
tias. Quando um denunciado comparece perante 
12 juizes residentes no lugar do seu del1cto, e 
seus conhecidos e vizinhos, elle, se é innocente, 
encontra muitas garan~ias no conhecimento que 
provavelmente tet âo seus juizes, t'•nto do fReto 
como de sua capacidade para o praticar, porque 
sua vida e seus costumes lhes são conhecido~. 
Se é criminoso difficilmente conseguirá illudir 
esses seus juizes, que sabem, v. g., de sua má 
vida, de suas int:linações criminosas, do habito 
que tem de conduzir armas, de maltratar seus se
tnP-lhante~<, de ira r-se; conhece a rixa que tem 
desde longo tPmpo eom o offe!'Jdido, e dos motivos 
d••lla, etc., etc. Todos estes conhecimentos, só 
propdos t.le vizinhos, concorrem para o bom acerto 
das decisões, e justificão a excellencia do jury. A 
lei, confiando ern tudo isk•, confiou tambem na 
consciencia dos jurados, não os lig•lU a prova~:~ 
externas, e exigia unicamente o acc0rdo da con
scf··ncia e a racordação da divind••de. O que será 
porém o jury sem todas e,;taos garantias ? Pois 
é o jury que a proposta deseja. Senhores, onde 
pucler haver jury. ell~ ~;xista ; e onde não seja 
i'to possívd, melllor seria fazer o que aconselhavt\ 
o Sr. Limpo de Abreu, estabel~cAr ahi outros jul· 
gament•J•. E~te procbdim"nto seria mais coniorme 
com asiuéas mesmo do jury. Nilo s'l nota tambem 
as riifficuldades de tran~pürto, e os incommodos 
dos. jurados, que devem m •rchar dezenas de le~tnas 
para comparecerllm na& cabeça~ de C•>marca. Pre
vejo, s~nhores, que o jury será ahi exclusivo dós 
habitan~e~ do lugsr i e náo SHá verdadeiro jury. 
Nada duet dll d1v1sno das eonwrcas que se tira 
às nssembléas provir.claes, porquo sobre isto já. 
se disse bastante. 

Entendeu-sE', aconselhados pela Sr. Alves Branco, 
que se deveria tirar a qualificação dos jurados 
das autoridad~s populares, o isto se faz pela lei 
de 3 de Dezembro. Dizia o Sr. Alves Branco:
Tirai das comarcas para os juizes n.unicipaes, 
com recurso para o goverao, a importante ln
cumbencía da quahficação.-0 chefe mesmo dos 
nobres deputados, quando se discutia a lei de 3 
de Dtzembro, queria deixar ao governo o ultimo 
recursv da qualificação, e apanas divergia eru 
um só membro da ju••ta, que, em vez de ser o 
promotor, queria que fosse um segundo vereador. 
Porque pois acabais com o recurso ao governo, 
e que males se tem delle seguido ? Que prejuizo 
tem causado a assistencia do promotor publico 
em uma junta de que fazem parte mais dons 
indivíduos, um magistrado vitalício, no qual mos
trais confiar tanto, e outro o presidente da camara 
municipql ? E' preciso que se dê uma razão para 
uma tal innovaçiio. 
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Un1a outra alteração da proposta é a que 

permitte aos pronunciados interpôr os seus re
cursos sem se reco!herem á prisão, ou darem fiança 
qutmdo esta s~ja admissiveL Q11al é a vantagem 
de semelhante permissão em um paiz onde reina 
mais ~> irupu1•idadu do que a severa execução das 
leis 1 A C<msEquencia n1ais immediata é a coacção 
muitas vezes do juiz que tem de conhecer do 
recurso, o qual satbe que o int '!r€s-;edo anda livre 
nas suas vizinhanças, á espera talvez de sua 
decisão para i.utlin)!.ir uma. vinganç,~~ que de 
ar:neaça11 não recdb.;rá elle dos malvados que lhe 
enviarem um recur,;o ? -

Sduhor-es, quem conhecr,r o paiz e a mal'cha da 
administração da ju:Jtiça avaliarà duvidamente a 
importanr.ia dJ artigo a quA me refiro. E tambem 
rtlconhecerá commigo a ioconvenieucia desta outra 
disposição que propõe o nobre ministro com a 
qual dá púr válido todo o primeiro jury, ninds 
que nelle se tenhão praticado horrores e nullidades 
esseuciaes 1 1 Se a proposta queria não tornar 
interminavel a perseguiç:l.o do réo, bastaria q11e 
tirastJe da segunda appell.1çilo os effeit•)S scspen· 
sivos ; do Cúlltrario teremos de ver nos segundos 
jurys nesses sertões o que ainda. não se tem 
visto no p:liz 1 

Sou cbegaJo a um ponto da proposta em cuja 
discussão entro constrangido; os nobres deputa-dos 
que o sustentão têm, na verdnde, cbamado o 
odioso sobre seus adversarios de certa classe, 
atlribuindo-1hes mesquinhos interesses a torpe 
egoi~mo. Quero fallar do art. a~. que excluo do 
parlamento brazileiro os magistradm., cujas func
ções julgão incompatívEis- Ainda ha. pouco aca
bámos de ouvir ao nobre deputado por Minas 
asseverar que a. proposta era combatida somente 
por conter a disposição do citado art. 34. Ora, 
pelo que tenho exposto se conc.luirá. q11e muitas 
outras razões nos levão a esta opposição, pois 
que me parece haver combatido quasi toda a 
proposta. 

O Sa. D- MANOEL~-Vietorios!\mente. 
O SR. GoNÇALVEs MARTINs:-Mas senhoras, se 

podeis tiio ligeiramente accusar de egolsmo a 
nossa opinião, porque a disposição combatida 
offende uostlos interesses; não receiareis, que por 
nossa parte digamotl igualmente que por um senti
mento egoísta, mas menos lionroso, voe leva a sus· 
tentar o contrario f . (Apoiados.) Não se vos poderia 
dizer, que vós outros que ambicionaes justamente 
o triumpho das urnas, quereis apartar da concur
reocia os mais fortes adversarios ? Eu não o digo ; 
-porém vós q11e nos suspeita\s com tanto desar nosso, 
nos autorísais a fazer igual juizo de vossas in· 
tençõts. Diz o nobre deputado, aqui deste lado, 
que o nobre ministro da justiea é tambem juiz 
de direito ; e a que vem isto ugora? Se com 
semelhante exemplo pretende provar a imparcia
lidade da proposta, eu ainda não combati suas 
intenções. Porém, para ~ue o exemplo possa 
produzir todo seu etfeito, mister seria quo o nobre 
n•lnistro se Rchasse na J>ll&ição identiea da todos 
os juizes de direito ou âe su:l maior parte ; mas 
so, v. g., o nobre ministro é rico, .não precisa 
da carreira para mantcr·se, tem -se mesmo dedicado 
a ella com menos gosto e assiduidade, entito põde 
a disposição que propõe não ser pari\ elle uma 
pena, deixemos este terreno, que serve quando 
faltão razões ; encaremos o merito da mataria, e 
entremos na discussão, na qu~l o nobre deputado 
o Sr. Marinho inveja nossa brilhante posiçio, 
porque trata· se de decidir da nossa sorte l I Por 
duas razões se quer excluir do parlamento os 
maj:tistrados ; nã.Q «igo b~;m q11ando fallo etn duas 
razões, porque as opiniões adversas aos magis· 
trados se dividem, estribando-se separadam6nte 
em cada uma. Dizem uns que é porque os ma
gistrados fazem falta nos lugares; e outros porque, 
para merecerem os votos de seua concidadãos 

cumprem mal os seus deveres, fazendo ju~liça 
parcial e corrompida. Se é a falt11 que lameotão, 
o motivo da flX~lusão, ella será talvez mais 
sensível em outros empregados, que aliás são 
odiosamente poupados. Se porém se nllega que dA 
ordiaario são os juizes qne vêm para esta casa 
em maior numuo, sendo portanto mais sensível 
a falta, direi que esta vont,lde de cousarvar os 
magi&trad~s nos seus lugares não é sincera da 
parte do govertlo, que, longe de remediar <> mal, 
pto~ura augu-.ent&l·o em grande escala. Sa lan
ç:~.rmos um gu[p.3 de VÍ?ta selJre o paiz e O!! actos 
do governo, veremos 111Uitos magistrados por olle 
empregados em commissões ; se olharmos para 
esta camara mesmo, t~remos occasi:'io de observ•\r 
que a maiur parte dos nwgbtrados entrarão nas 
chamadas chapas do !;·Jverno; e mnito obtiveríio 
em commissõ~s sua eleição. Se pois o governo 
entende que convém que os magistra·ios tiqu~m 
nos seus lugares, lle o ex~mplo ; se pensa que 
um grande num~ro delles póde prejuJicar as 
discussões do parlamento, não os ajuie nas suas 
empreza eltlitoraes; se assim fizer o governo, 
entregues os ju1zes a ~eus proprios recursos, 
vorão que seu numero mu\to diminuirá. nesta 
casa, obtenão-sa desta sorte este bem que desejllo, 
sem ferir os direitos constitucionaes dos magi!ltrados 
qufl são igualmeote brazileiros. 

Dizem outros porém q_ue assim o exije a boa 
administração da justiça, incompatível com o 
interesse de obter o juiz o apoio das intlttancias 
local!s. Esta razão suppõe a desmoralis.ação do 
paiz ; suppõe que os votos e a opinião Ja nação 
ou Jas províncias. que são os circulas eleitoraes, 
se ganhão , não com a probidade e a justiça, 
porém com a corrupção. Ja vimos que nssim não 
pensão os nobres deputados quando se trata doli 
juiz~s de paz; abi, de accordo com o sobre 
ministro da justiça, descobrem elles excellentes 
gar~ntias na dependencia em que estãoaquell>IS 
autoridades para obterem os votos do seu pequeno 
districto, onde uma só vontade bastará u1uitas 
veze~ para decidir de sua sorte. Se a opinião 
de meia duzia de homens é uma garantia, como 
deixa de o ser a opinião de uma província in
teira? As razões da ditierença são todas favorav~:~is 
á cansa do magistrado , eleito em um grande 
circulo. O juiz que se deixa corromper em sua 
localidade, poderâ ganhar o apoio da vontade 
intlucnte do lugar ; mas corre o risco de perder 
por este seu proceder, a opinUto dos lugares onde 
a raziio fria e desi ntcreressada puder julgar con ve
niente de sou merito. 

E como os nobres deputad,•s que pertencem ao 
partido que se diz liberal, podem SU'3tentar 
semelhantes idéas sem reparar que poem em risco 
a liberdade dos povos, tornando indtlpeuJentes 
delles os magistrados e conservando ou antes 
augrnentando toda a dapeodencia delles para o 
governo f Os magi11trados são de nomeação do 
governo pela constituição, podem ser por elle 
removidos, segundo as leis, e muito mu1s ainda 
se pasl:lar a '!>~oposta que, creando novüs lugares 
a novas relações em. localidades não desejadas, 
põe na mão do governo o direito de os mandar 
para os lugares pelores, fornecendo-lhe meios de 
realisar esta re~alia : uma illusoria garant.ia, a 
do1 ouvir o conselho de eatado, é :só tudo quanto 
offerece em troco. O go~arno é quem promove 
os magistl'ados, julgando .de seu merito, sem a 
dependencia da antiguidade; esta idéa que acaba 
de todo, porque dentro em pouco estando os 
juizes todos na condição dos dez annos de 
serviço, a. distincção é nenhuma ou insianiti
cante. 

E' ainda o governo quem, independente de 
remoções, os póde favorecer, nomeando-os para 
melhores lugares que vagarem. O governo tem, 
além disto. . C•lmmissões, honras, condecorllções e 
mil outros meios de_intluencia •obre os Dl&giatrados. 
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O que tem o povo para contrabalançar esta acção 
poderosa do governo sobrA seus juizes ? Até S<.JUi 
tinha li.m voto, e este o 01a:;:istrado respeitava, 
ambicionava e solicitava mesmo; passando a pro
posta, perdE~ toda a acção sobre esta classe de 
autoridades, e a perdt: em nome da liberdade que 
os nobres deputados invocão sempre. Ei~ os be
neficios que se deve esperar do art. 3t, e para isto 
forçoso é violar o direito sagrado que tem a classe 
dos magistrados, como toda" as outras. 

A importancia da exclusão é immensa I Os ma
gistrados deverâõ renunciar para sempre a honra 
de representar seu paiz, a de ser ministro ou 
con~elheiro da corôa, a de entrar nos conselhos 
de estado, como já o dispõe o chefe dos nobres 
deputados, que não achou que seus serviç•J S 
pudel'sem babital-os ·para alli entrar ! As ambiçõts 
mais nobres que devem nutrir todos cs cidadãos 
de um paiz Une os magistradvs devem renunciar; 
e em troco o que lhes offereceis, além da boa 
gara:.tia de que já faltei? Ouvi dizer que s~ 
augrnentaria os seus ordenados I I J Ainda que 
muttas ccmpens·ações vft"er,·çais agora, quem os 
garaut.'l para o futuro uepois da vossa exclusão? 
Uuta lei a:s dá, outra as póde tirar; e tirará 
infallivelmente, que é o progresso da perseguição. 
Antes de fffectuar ·se a exclusão. c c Hoc ai as 
garg,ntias na c"nstituição, e depois fallaremos. 
Porém, senhores, eu direi a meus collegas que, 
stjão <;uaes fllrelll a:> compansaçõ.:Js, elles as re· 
jeitem, dan,lo assin1 mo~tra de que Rão diguos de 
aqui entr;1r; não ·;endais, lhes direi ainda, o vosso 
díreíto por um prato misar.-.vel de lentilhas I I Se 
a con~tituiçã" nos tivesse excluido das honras de 
representaut,,s da. nuçiio e de conselheiros da corôa, 
minha opinião seria que tratussémos pelos meios 
l.;çaes de conséguir a restituição de nossos di
reltos de que g(lzão todos os cidadãos; e como, 
sendo esta minha opinião, eu os sacrificaria 
depois de ter delles gt>zado por tantos aunos 1 l 
(Apoiados.) 

Creio ter ouvido lamentar - labiosamente - a 
falta que faremos nas camaras onde nos temos 
conduzido com talento a patriotismo: se assim é, 
se o paiz tem marchado com o nosso auxilio, e 
se tEm salvado de tantos périgos, se durante a 
longa minoridade por que passámos, este deposito 
sagrado o tb.rono brazileiro, foi conservado in
t'lcto, seu.:lo a assembléa geral seu tutor, con
fessando vós que os magistt·ados têm até hoje 
predomin11do ; para que expul5al-os em paga de 
tantcs serviços 'l Porqu& se vem aqui pedir nossa 
t:Xpulsào o;m nome do monarcha 1 Muít<~s cousas 
se tem feito e querido fazer em seu nome I Eu 
já vi qtle en1 seu nome se pretendeu decretar o 
banimento de seu uugusto · pai I I Não é muito 
que agora se pague assim aos seus fieis sub. 
ditos. 

Ia-me esquecendo uma reftexlio importante ãcerca 
da conducta dos magistrados nas sua:i comarcas 
ou districtos, que ficarâ sendo boa desde o 
momento em qu~ forem elegíveis, niic terão elles 
algum empenho de trabalhar por outros ? N'ão 
recebcráõ ordens dos ministros, de quem deão 
dependendo sómente para proceder desta ou 
daquella sorte em favor dos seus recommendadost 
Sim, elles tratârão de pre~tar serviços a seus 
unicos senhores, e aos protectores que mandarem 
às comarcas ; e este serviço será tanto mais cégo 
e empenhado quanto n&nhum outro recurso lhes 
t€ata senão o da continua obediencia e prompta 
execução às ordens de seus protectores. Qual o 
freio que terão Mste trabalho ? O seu bom credito? 
Niio precisão delle ; porque para aquelle de q\lem 
dependem basta-lhes o serviço. Ellea não terão 
nem mesmo de soffrer em face, como succede 
algumas -vezes neste lugar. a exprobração de 
seus actos indignos para obterem os votos. 

Os m :1gí~trados não dependem boje sõmente dos 
vows do <listricto de sua jurisdicção ; quando pois 

commettem indignidades alli, esta~ os prej udicão 
nos outros districtos, no~ quaes uão têm acção ; 
precisão portant·J pesar sua conducla. O contrario 
succcder~ quando não sendo elõgivei~, nem de
p~ndendo dos outros districtos, elles têm uníca
meute de dar conta de sua tar~fll s. seu protector: 
neste caso a admiuistraçào empeiorará. 

Citou-sa aqui u:na passagem de um discurso 
que pronunciei em 1813, para mostrar que eu 
tambem jnlgava naquelle tempo não s~r con
veniente que o~ juizes .se envolvessem em eltiç;:ias. 
Peço aos nobres deput~dos que leià:> esstl meu 
discurso, que vem no .Jo,·nal de 21 de Ag.>sto do 
referido anno : alli acharáõ idéas que go\•erno 
algurn rejeitará : ahi vurão que eu reconheço o 
direito de sua ele~ibilid<lde pela constituição, e 
só digo, o que agora confirmo, que a remoção é 
preci:>a ao ~:overuo, posto que no m~smo discurso 
peço que seja ella regul:trisada para din.inuir o 
abuso de arbítrio. 

Nesije discurso üz 'liff.rença ·entre as pe.-;soas 
do~ magistrados e os actos do poder judiciario ; 
e assever.;i que erão cousas muito distinctas pela 
constituiçfio. Segundll estas idéas, rejeito os 
exemplos tL"!IZiJos á casa pelo nobre deputado por 
Minas de perseguições indivitluaes, que aliás não 
vóde lllai.; alkgar em detrim ento de meus amigos, 
depcis do abuso espantoso que os seus praticárão 
neste ponto ; as armas com que podia . entrar em 
combate estão embotadas. Apresente um exemplo 
verdad eiramente o!faasivo da independeucia do 
poder ju.iiciario, como eu lhe vou apresentar de 
um de seus amigos, qu-1ndo esteve no poder e 
sustentado pelo seu partido, a cujas exigencias 
talvez obrasse : ê o relatorio do nobre ministro 
da justiça de 18:!1-1, o St·. Aureliano. 

Ahi o ministro, queixando -se da legislação 
ácerca da ordem de-haõeas corpus-e da má. 
encução em favor dos sediciosos de Minas, diz : 
-O governo, por semelhantes inconvenientes, 
vío·se na precisão de confirmar a medida tomada 
pelo presidente em conselho da provincia de 
Minas, para se sustar no cumprimento das <1rdens 
de-habeas corpus-, que entendeu illegaas, con
cedldss pela relação desta córte nos sedic[I)SOS da 
C!tpital daquella província ; bem como de sus
pender ultimamente cinco desembargadores da 
mesma relação, para s~rem responsabilisados por 
igual motivo. Os nobres deputados terno a bon · 
dade de mostrar-me dest<Js exemplos 'I 

Senhores, se hoje nas camaras apparacem muitos 
magistrados, :.lttribui esta facto á posi<;io do paiz, 
onlie desde seu principio furão elles quasi os 
unicos candidatos, e ntlles estava concentrada a 
maior instrucção ; erão elles os unicos bomena 
mai11 habilitados que viajaviio no nosso interior ; 
os povos não conhecião outros. Não era s6mente 
para as Climaras que erão chamados, vós os tereis 
visto em todos os lug.1res e em todas as com· 
missões. Deste inconveniente o Brazil vai :::endo 
livre, á proporção que a illustração se vai vul
garisando pelas outras classes, e conseguir-se-lu~ 
nesta parte melboramentcs sensivd->, sem a. vío
lencia de nossos direitos, sobretudo se o governo 
não fõr o mesmo que os proponha para candidatr,s, 
e os proteja nesta pretenção. Se o nobre deputado 
o Sr. Antão conhece juizes que se prostituirão 
por votos, eu conheço igualmente inspectores de 
tbesouraria que sacrificárão os dinheiros publicos 
para o mesmo fim ; e de tudo isto nada se póde 
concluir. 

Basta; contento- me com votar contra o geral 
da proposta, posto que ache algum artigo deUa· 
que poderia ser approvado, e limito-me ao papel 
dtl critico, como notou um nobre deputado a 
outros meus collegas, porque entendo que seria 
grande imbecilidade querer emendar uma pro
postt:~, contendo, v. g., õO idéas, porque tem duas 
ou tres que me agradão. O nobre ministro não 
precisa do me11 auxilio, elle não o quiz mais 
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valioso, qual lhe poderia dar o con~oüho de estado 
e seus proprios amígvs ; podendo escusar onze 
~mendas como as que offerece a nobre commissão, 
que ainda achava uteis muitas outras. Votar.:~i 
vortanto contra a proposta. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão ás 3 horns da larde. 

Sessão em t 2 de Agosto 

PRESIDENCtA DO SR. MUNIZ TAVA!~ES 

SuMMARIO. - F.xpediente.- Rer:lama~ão do S•·. 
Cam:iJOS :}fello. Respostc. do Sl". D. Uanoel. 
·-Reforma judiciaria. Discursos dos Srs. Car
valho e Silva, Souza Franca c Souza Franco. 

I 

A's 11 horas menos 10 minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê·se e approva-se a acta da anteC<l· 
dente. 

EXPEDIENTE 

·Um officio do Sr. ministro da marinha, devol
vendo a representação de Virgínia M~rques de 
Souza, e os esclarecimentos que a respeito da sua 
pretencão lhe forão solicitados. -A quem fez a 
requisição. 

Do Sr. nlinistro dos negocios estrangeiros, 
transmittindo o trabalho que foi organisado na 
secretaria d~ estado a seu cargo, :i. vis~a dos dados 
ministrad0s pelas legações imperiaes sobre os es
clarecimentos exigidos por esta camara relativa
mente aos direitos de importação que pagão os 
gener~>s do Brazíl nas alfandegas das demais 
nações, e bem assim os de tonelada, pharóes e 
todo,; os outros que affectão o navio ou seu car
rej;;amento.-A quem f•z a requisição. 

Do Sr. Junqueira, participando não lhe ser 
possível continuar a assistir á sessão deste anno 
por motivo de molestia.-A' commissão de consti
tuicãu e podarAs. 

Remette-se á commissão de justiça civil o re
quArimento dos partidores vihlici?S do ger~l e 
orphãoa da villa de Rezende, provmcta do Rto de 
Janeiro. 

A' commissiio de fazenda o requerimento da 
mesa da irmandade da santa casa da misericordia 
da villa de Rezende. 

A' cotnmissào cto marinha ~ guerra urna re
presentação do capiliio de artilharia da Bahia, 
Francisco Jol!é Caauua, assignada por outros 
officiatls. 

Não ha mais expediente. 
Si\o approvadas as seguintes redacções: 
1. • Approvaudu as reforma:> concedidas aos Ear

gentos, cabos e svldados mencionados na relação 
junta ao decreto de 2~ de Outubro do 18!1. 

2.• Approvando u pensão co.mce:iid<l ao soldado 
do corpo de policia da província de Sergipe,Ignacio 
Pedro de Santa Barbara. 

Lê-se, e é approvado, o seguinte requerimento . 
« A commillsão de pensões e vrdenados parâ 

poder interpôr juizo sobre as reformas concedidas 
por decreto de 9 de Junho deste anno aos com
missarios do numero de náo, João Pinto Dur
mond e Manoel A.ntonio de Siqueirtl, precisa que 
lhe sejão presentes os dt>curnentos ou informações 
que servirão de fundamento ao procedíwento do 
governo ; e portanto requer que se exijão da 
repartição respectiva. 

« P<lço da camara dos deputados, em 11 de 
Agosto de 1846.- M. J. Valdetaro.- T. A. de 
Alt7arenga.-Pe~oto de' Brito. » 

U-se, e vai a imprimir, o seguinte parecer: 
« A commissão de tnarinha de guerra, tendo 

e~amir1ado a proposta elo governo, apresentada 
pelo ministro da gu'::ua , quA regula as pro. 
moções da officialidade do exercito, vem h·;je 
apresentar o S<lU parecer, qu.e é o seguinte : 

« A disciplina do exercito depend<J es~encial
menta da idoneidade de seus otliciaes; e uma 
lei que consigne os requisitos e condições de 
id•>neidade, que nos diversos gráos de hierarchia 
militar devem constituir o hom otlicial, é sempre 
considerada corno uma das primeiras necessidades 
organicas do ex~rcito, e como uma garantia par11 
sua disciplina. Camltre tantbem garantir por lei 
o direito ao accesso. 

u E'te ·lireito, sendo legalment~ ad']uirido pelo 
merfcimento justificado e pelo p;.;ntua1 desempenho 
dos d.;veres, torna-se uma espeeie de propriedade 
que se deve garantir cvtn') qualquer outra. Pelo 
art. 149 da constituição, os uffidaes <i<> exercito 
(e Ja armada) não podem ser privados de suas 
patentes senão por sentenç!l pruferida em juizo 
C')tnpetente. Utna preterição pois de certo medo 
devw ser consid~ratla cotno a privação arbitraria, 
e sem processo da patente a que ~e tem direito 
adquirido. 

« S8 passarmos a considerar a letzislação exis
tente, veremos que 11S unicas disposições legaes 
que temos a respeito de promoções, são as do 
decreto de 4 de Dezembro de 1S22. Este decreto, 
porém, em mu1tos casos omisso, em alguns in
exequivel, em outros insufficiente pelas alterações 
occorriuas no exercito no espaço de 24 annos, 
tem ido pouco e pouco cahindo em desuso, e 
actualmente na•ia ha de fixo sobre tão impvrtante 
objecto. 

« Segue-se portlnto que era indispensavel uma 
lei que gara11tisse ao exercito officiaes idoneos, e 
a estes a invariavel manutenção de seus direitos. 
Tal deve ser o duplo fim de uma boa lei de 
promoçõ~s, e tal é o objecto da proposta em 
questão. Se porém é intuitiva a necessidade de 
semelhante lei, é o mesmo tempo de reconhecida 
difficuldade a sua formação. Não basta unicamente 
indicar os requisitos e conhecimentos militares, 
que devtlrá ter o bom official, é preciso logo pro
porcionar-lhe os meios de adquirir as indicadas 
habilitaçõ~s; não basta unicamente considerar a 
futur•\ officialidade que deve resultar das novas 
disposições da lei, é preciso que <Jstas, quanto 
fôr possivel, se accommodem á actualidade, tendo 
em vista o estad•) da officialidade e~istente : 
não bast:> finalmente formular en1 lei uma bella 
tb.eoria, é preciso desde logo reve,tir a lei ·dos 
necessarios meios de t:xccução. Ora, é o que não 
satisfazia, desde sua origem, o decreto de 4 de 
Dezembro de 1822, e examinando a commissão 
n proposta do governo, vê que ella, nas suas 
disposições cardeaes, satisfaz na n1axima parte 
as exigidas conveniencias ; e havendo-se reunido 
a mesmd. commissão em repetidas conferencias, 
e tendo t1ido consultado o respectivo ministro , 
nosso digno collega, de pleno accôrdo se adoptárão 
varias alterações que, sem de modo algum des
naturar as bases do systerua da proposta, dão-lhe 
sobre certos pontos maior d.;senvo1vimen~o, e em 
outros additão-lhe idéas complementares ; e a 
commissão se persuade qu.:. a proposta do governo, 
assim modificada e add ttada póde constituir um 
codigo completo de promoções , e que demais 
ella resolve de modo o mais compatível com as 
circumstancias da actualidade , um problema 
sempre difficil nesta especie de leis, o problema 
das preferencias, a saber : se para direito a 
acceso deve preferir o principio de antiguidade ou 
o de escolha; se o merecimento scientiflco deve 
preferir ao merecimento pratico_; se finalmep.te 
os serviçoil de campanha, ou ass1gnaladas acçoes 
de vaior, devem preferir ãs outras especies. Tudo 
isto é devidamente considerado na proposta ora 
apresentada; por ella nenhum destes princípios 
rege e~clusivamentet porquanto são 011 accessos 
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regulauos de modo lJUu, só a elles se pódtl ter 
direito cnm um 1\nm ~ro ct~titddn da cspecifi•:aJas 
habilitaçõ~"; e untre os indi\•iduos que se apr<l 
s o.l utarem CV!IIpletam ente hnbililados, é que então 
rege o princípi.o de untigmdade que nestas cir
cuUJslancius se t :1rna· o principio re~utadnr e 
invariavel, excPptuando uuic:\ment,; des l<:: principio 
as ele"vtldlls pat<::ntes do gen t::nllato, que se p.h"l<'m 
con::;iderar como posto::~ de alta conHançn . A 
commiss:1o dP. marinha e guet ra não entrará na 
analyse det.:~ll :ada da:; variuda~ t! outrina B da pr<>
postu, re~e rvan:lo·StJ para na discus:~ão d'ir mais 
:tmpl<>s esclaredu1entos su (Jrecisos forem, e por 
ug .. ra p .. ssll.rá a declarar á esta ca1nara quaes foráo 
as modifica~ões, e addítam.;ntos mais notaveis 
qu~: it<z á proposta do g .. v~rno, de accordo com o 
respectivo ministro, a ::aber: -

« L• A genE>T itlidade das promoções por armas 
em todo o imperic, quanto aos postos de alfer"s 
e t enenh:s, fo1 limitada para cada Pl'ovwcia ua,; 
arDJ ;lS da artilharia, cavallaria e iuf •utaria. 

« CoosiderOU·SI3 o grave inccmmodo e Ol~SlllO 
prejuizo, que poderia trazer ao:; otficial!s dol pe
quena!> patcntt s e diminuto soldo, a obrigação 
de transportar-se de UI;S para outros pontos, e a 
remotas distancias. 

11 2.• Nos postos de alfi!Nb até o de cor,mel 
inclusive estabel ~ceu-se como regra invnrilrvel o 
dm;ito de antiguidade na cc•ncurrenda de in
úividuos coU1petenten1entt> habilitados com os 
quesitos d11 lei. 

« E~ta duutrii\a vinha até certo ponto implicita
mante comprehenàida na propesta, e a comn,tssüo 
jul:!ou conve~oiente cot:·Sigual·a de uma maneira 
t,;rnlinante e po:;ttiva. 

u 3.a Medificou-scl o pri11cipio scit>ntifico, qne 
para os prín1eiros postos dava direito .-xclus1vo 
ao accesso ent todas as tirUlf\S, excepto no corpo 
do .:stado-maior de seguntla clas~:~e. Pe-la modi· 
ficaçàa admittio·~e o pri11cipio pratico, e o da 
aul1guidade eombinadan1ente com o outro principio 
nas tieguiutes proporções : 

" N ..> s corpos 'Je E>n~:cnharia ~; estado-maior da 
prim<!ira class,', sendo armar:s puramente seien· 
tifica~. conservou-se, como na. prooosta, o mere· 
cim e: nto theorico ... xcluKivament"l . · 

« Na. 141'1Ua <.i'arliJIJaria concedt\ríio·se :J/4 ao 
IJI'incípio theolico e 1/4 ao prb;cipio pratico, só· 
Ul~ntc nlé o po:;to de cnpitiio. 

'' Na cuv<illarus elnf~tnlarja ~/3 A theoria, a 1/3 
á p1atica ~>Lé o po~t•l de maj•>r. 

n No curpl) dv éSta.lo-maior de s~>~uuda clas:~e 
coUiõrvou-sd, cmno na prolJo~<ta, sómeute o prin· 
espio pratico, e anti~uida•lc pura, desde 11 pcrsto ãe 
alCer,;s ate u do coruuel. 

" Nas claSSt·S de ofiicíaes do e>~tado·maior ~e
n.,r~>l ftca couserv11do o principio da livr<~ es· 
cull!a. 

" Da combinaç:'io de todos ~stes pl"incipios 
resulta que, por u1ua parte, dando-se ~.>repoude· 
TtliJCJit uo mereci meu to tbeorico· e scientiticr>, para 
<JUe o t:xerc1to po:;s11 ter uma maioria de officiaes 
tllustrados, por outra não se tira a possibilidRde 
ao accesso, nen1 se corta a esperança ao individno, 
que por uma longa pr>ltica, por sua dedicação, e 
aturados serviços, póde considerar-se com aptidão 
para os grá<~s de official, e ne11es servir com 
honra, e vaotagE>m para o paiz. 

« Resulta mais, que nenhum individuo poderá 
chegar aos postos de officiaes generaes sem 
reunir aos merecimentos praticas os merecitnentos 
scientificos. 

« 4. • :Fez a com missão extensiva aos grãos da 
offieial general o interstício do tempo de ~er9iço 
601 cada posto. 

u Se para O>~ outros grãos a prop•1sta julgava 
necessario um interstic1o, por identidade de razão 
11 mesma necessidade se dá nos postos elevados,· 
seguramente, qualquer que seja o grão de um 
ollicial, mal habilhado se deve julgar para subir 

ao gráv immediato, aquelle que não tiver tido o 
temp•> n ece:;sario para adquirir a pra ti.:a dos 
1ev.;re,; do grán tml que elStiver. 

11 5. a Adàicionou a C•l mmisslio no capitulo to da 
propos-ta vario,; artigos regulando a promoção 
dos a.iudantes, St!crHarios. e quarteis-mestres, dos 
capellnes, cirurJ.(iÕ ~ :> militares, picadores, e \'e
terínarin>~ , d•!~i~nar.do ao mesmo t empo quaes 
si\o ,);: offidaes combatPnte~. e nã•) combatentes; 
e finalmente traçando o limite à carreira Jos 
acc"'ssos nestes <-Dlpregos. 

« Cotu este ~dditam ento entllnde a commissão, 
<Jlle fica compl.;tam~nt•• regul!ldO o que é relativo 
á promoção de toda a especie de ofii.ciaes em
pregados no serviço dn ex~rcito. 

u ü.a Em '\"P.Z da creaçào de um conselho de 
propos tas, j ulg•> ll a com missão preferivel, e nu1is 
propri•> o consclhl) suprem•l militar, para quem 
passou as incun1bt ncias consignadas na propusta. 
<iv go veruo. 

« O con:;elho supremo nli\itar, composto de 
gen'lra"s experiment;.~.dos em uma l o n::t~< carreira. 
de h onrosos s flrviliOS, com 11. pratica effPctivu, e 
di!lril' da Cún:~ultação das leis, que es habilita com 
o conhecimento de nosso direito militar, habituado$ 
pelo seu emprego ~ administração de uma recta 
e imparcial justiça, pt>lo s eu prestigio, e pela 
;;ua perms.nencin, offerece mais solida garantia 
aos direitos de seus companhdiros de armas, do 
que uma s imples Mmmissão temporariu, e de 
memuros eontiouan11mte variaveis. 

'' 7 . • Alguns artigos forão addicionados ao 
capitulo 2° eo;tabelecendo exames annuaes em 
épocas fixas, e uma escripturaçiio espdcial de 
assc)llo.meoto e r~~istro no conselho supremo 
mi!it11r, onde deveráõ constar as circumstancias 
actul\es, e as a\.terações occorrente~. qu11 inftuão 
nos direito~ de antigtlidaJe e a,:cesso de qualquer 
officinl. 

u Estas disposições são puramente regu\amen· 
tares. 

« S. • Estabeleceu o com missão quatro casos de 
pt?rt.limento de aoti~•Jidade.-Licença niio justifi
cada pur molestia. Tempo d 11 prisão por sentença. 
-li:UJprego alheio á profissão Dlilitar, ex..:epto de 
eleição popular, o de presidentfl . da província, o 
de diplomacia.-Tempo da emprego ao serviço de 
paiz estrangeiro. 

a Obvi:\ Ma a necessidade de regular melhor a. 
contngern da antiguidade para e::vitlir abusos, que 
pn,iem projudicar ji\ os direitos do~ officiae:1 da<.li · 
cados e prornptos pnra o asrviço, já aos cofres 
ll11cion11es, sobre Qllijm em 1\ltimo caso pes>lo a>1 
pen~ões de reforma. 

« 9.• Garantio-Ae o direito de antiguidade aos 
ofl\ciaP.s pri,;ioneiros de RUerra. 

u Sendo a ausencia do t~erviço por tiio justifie11do 
moti\"o, quRl o de sfl t .;r exposto 6111 defeza do 
paiz, é do ju ~ tlça que tal ausencia não importe 
perdimento de dtreitos. 

« 10. Prohibem-se us passagens de umas plira 
oulra" armas, depois de feita a primeira distri
buição de officiae$ na fórma desta lei. 

« Se estas passagens podião até o pr~sente ser 
t(\l'?.radas, e algumas vazes nec.es~artas, pelas 
novas disposições tornã.:~-se dísp~nsaveis, visto 
que para cada arma crea-se, C'lm as respectivas 
habilitações, o numero de indivíduos que devem 
entrar no primeiro posto de official, e que dspois 
deveráõ preencher os grãos superiores. 

(( 11. Prohibem-se as graduações militares a 
empregttdos civis. excepto aos commissarios e 
pagadores. 

« A graduação militar só deve perftlncer ao 
individuo especialmente . destinado ao effectivo 
!lervíço das armas: tres graduações trazem eom
:ügo importantes direitos, e a facilidade de as 
c•mceder importa a cre11ção de umll excreceocia de 
officiaes in nomine, se.uJ as penosas obrigações do 
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serviço militar. porém com as mesmas honras a 
que só em serviço põde dar dirP-ito. 

« 12. Prohibe·se a concessào de patentes hono
ranas, e postos d>! commissão. 

,, Desde que tal co11ce~são fór permíltida, não 
ba garantia para os officiaes do exercito, e todos 
os seus diroeitos ficão vacillantes, e muitas vezes 
expn~tus aos abusos do favotitismo. 

" 13. A dispensa ue iuterntici!'S nos postos fica 
linlitadn sómente ao l1tg>1r do tlleatro da guerra, 
e á met11de do que se exige em tempo de paz. 
A necllssidade desta limitaç~o ao lugar no theatro 
da guerra uasce da cons:de['açiio de que sõ no 
ln~ar da campailJha acuv,, os azares da guerra 
podem occadio11ar a subita diminuição de offiches, 
e que cumpre em presença do inimigo, que os 
postos seião quanto antes provido><. 

'' 14. Determina-se a publicação pela imprensa 
de toda a promoção siugular ou collcctivB. 

« Deste modo cada official pôde Sdber se seu 
direito é mantido ou vioh1do, e que no ultimo 
caso lhe compete reclamar justiça. 

« A commissão.de marinha e guerra tendo pela 
maneira acima exposta desenvolvido a sua opinião 
sobre a mataria, passa a converter em projecto 
dP. lei a propo~la do governo; " em consequenci11 
das t~lterações nella feit"s já transpondo art1gos, 
jà formando artigos novo::; de differ 1· nt~s períodos 
da mesma proposta, jú final~ente additand~·.lhe 
intercaladamente novas doutrwns, para facilitar 
a discus&ào ; além da proposta do governo vfftJrece 
a commissão uma reda.cçtio feita com B!> emendas 
que propõe, a tanto uma cou1o outra acompa
nhadas C"OI indicações. que estabelecem a corr~s
pondencia dos respectivos artigos, tudo p&la 
naaneira seguinte: 

" A assembléa gerRl legislativa decro1ta: 

Proposta do governo 

CAPITULO I 

Das promoções nas differentes armas do exercito 

« Art. 1. • O a c cesso aos po~tos de officíaes das 
ditrcrentes anuas do txorcito será gradual e succes· 
sivo, desde alferes ou 2• tenente, até mareci.Jnl do 
exercito. (1) 

'' Art. 2.• As pNmO\Õ~s seriio ger~es em ca.ta 
uma das 1\TIIlllS, a s•·b~r: no estlldu·maior •la 
1• clusstl no corpo t.ic fmg~uhuiros, na artilharlu, 
na cnvallaria, nn infantaria e no .,studu-mnivr 
da 2• clnsse: exeeptua-se, porém, a provinda d•1 
Matto Gros~:>o , qu<l formnrl'~o um d·~IJIIrta:n•~nto 
militar distinct•l para 1111 t•romoçõe!'l ntt\ o pMto 
de cnpitiio inclul'ive, na11 nrnws de inCantada, 
enntlht.ria o 11.rtilhurut. (:!) 

" Art. S.o No estu.tlo-wuior da 1• cla~se n,; pro
moções serão feitas pelas rel{r"s s.;guiutes : (3) 

« ~ 1.• Os postos do alfcr"" serito conferidos 
aos alferes-alumnos, que tiwr~m coocluiJo os lres 
primP.iros annos do curs<> o1alhemat.ieo •1!1 escc,}a 
D!ilitar. 

« ~ 2. o 0.:1 alferes ni\o pnssaràõ a tenentes sem 
que sejão approv .. d;:s em todo~ os annos do cur•o 
para o estado -maitlr, e teu h ao completado dous 
annos naquelle posto. 

.. $ 3.• Os tenuntes nii.o p~ssaraõ a capitães sem 
que tenhão servido, na quahdo~.de de aud1dos, por 
espaço de tres an .. os, a habur: um anno em alguns 
dos corp•.'S de infantaria, outro em alguns corpos 
de cavallaria, e finalmente outro em algum dos 
corpos de artilharia ; devendo préYiamente ser 

(1) Não te'n em<'ll•ia. 
(2) SubsLituido pelo arL. 2• da c.;mmis.>ào. 
Slguem-s~; depois d,,ste art. 2• d0us artigos 

adJitivos 3• e 4• da commissão. 
{3) Substituido pelo art. 5• da commissão, 

approvados em exames praticos de evoluções 
destas tres armas. 

« ~ 4.• Os capit>les P'~SSarãõ a majores segundo 
sua maior antigHi,J:lde • e depois de h11.verem 
completado tres annos de serviço naquelle poslo. 
. « ~ 5.• Do posto de major até o de coronel 
mclusive, preval· cerá a maior antiguidade, depois 
d'l haverem serv1do dous anoos em cada posto. 

« Art. 4.• As promoçõ::s do corpo de engenheiros 
serão feitas pelas regras seguintes : ( 1) · 

. « ~ 1. • Os postos de 2•• tenentes seríio confe
ndos aos alfuesa-lumnos, que tiverem concluído 
o curso nHUh ematico da escola militar. 

" ~ 2 . • Os 2'>• tenentes niio passaráõ a 1 •• te
nentes em qüanto não tiverem concluído o curso 
dq engenharia, e completado dous aonos naquelle 
posto. 

« ~ 3. • Os 1•• tenentes não passarãõ a capitães 
sem que tenhão aidn ernpr•;~!ados por tempo fle 
tres annos compltt•lS em trabalhos de geodesia 
bydrauliea, fortificações, construeções de estradas; 
pontes , aqueduct?s, levantamento dfl plantas , 
quer trigonometric.amente, quer á golplls de vista, 
etc.; devendo apresentar certificados authentícos 
de aproveitamento , pasKados pelos chefes da~ 
commissões sob cujas ordens tiverem servido. O 
governo mandará f11.zer eff!lctiva estA. disposição, 
designando as commis~ões em que devem ser 
empregados. 
. « § 4.q Do posto de capitão até o de coronel 
mclusive, os accessos serão conferidos segundo a 
maior antiguidado , guar•Jand.J·Se os mesmos 
intervallo::~ tle tempos • que Stl acbão marcad~>R 
para os ucces::~o;t dos vfficiae:~ do estatlo-maio>r de 
1• elas:;c de igunes pu::;tos. 

« Art. [l.o Nas promoções para arma de arti· 
lharia S<l ob~ervar!l.õ =~~ reJZraS SPguintes: (2) 

« ~ 1.• Os pustos de 2•• Leneutes seràQ couferidvs, 
em primeiro lujpr aos alferes-alumnos que tiver11m 
coonplcta<lo os lres prime~ros mmo.- do curso 
1uathemnlico da escola militar; e em segundo 
lugar nos lo• e 2"• c~>detes, aos soldadns particu
lares exerct~ndo qualquer posto de oOicial ínf.,rior, 
ll os olliciaes infuriores, que, além ue approvados 
nos tros prim•!iro~ annos oio curso m~ttbeollltico, 
ti verem boa, informações dos resp~ctivos com
lli11.Uol~nt"~· 

" ~ 2.• 011 2o• lt!nentes :: i•l passar:l.õ a 1•• te· 
awntu~ sem que t••nbão C(ln.:luidu o cnrso de arti· 
lha.rla , e completau.J dous annos de serviço 
naqut'llol pollt<1. 

" ~ 3. ft Os lu• tenentes não passar:.õ a capitãe~ 
se1u t.jUO t,..nhão Hervido p<•r tewpo d·• tn:s anuos 
cowpldos naqttolle posto, seudo previamente 
approv11Jus em éX>Itn<'lH praticos d9 artilharia, 
rolativam~utct ao exercicio ue ditrenutos boca:; de 
(,>g•), pontM'is, tiros ao nlvo, manobras de força e 
tl11 baterias do C>tmpanlm, d•l cavaibria e de 
infantaria; e em administração economic•l da com
panhut. 

« $ 4.• Os c~pitães não passaráõ a mnjores sem 
que tomhiio completado tres annos uaquelle posto, 
e sejão approvados previamente na administração 
ecouom:ca do corpo. 

<< S) 5.o Do posto de major até o de coronel inclu
sivtJ, us accessos serão conferidos, prevalecendo 
a maior antiguidade, e s:;uardtt.nda-SI! os mesmos 
interv,ülos de tempo que se achào marcado>< para 
os acc~ssos dos officiaes do estado-maior d,. 1• 
classe em iguo~es post<Js. 

« Art. 6.• Nas pro•Y:oções parn ns armas de 
ca.va!i11ria. e inf!lutaria se observaráõ as regra·s 
seguintes: (3) 

« § L• Os posto;; de alf,-ores serão confAridos, em 
primeiro lugar aos alferes·lLlumnos que tiver?m 

(1) Comprehendido no art. 5o da commissão. 
(2) Substituído pelo art. 6• da commissão. 
(3) Substituiio pelo art. 7• da commissão. 
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eoncluid() o curso respectivo : em s<:>gundo lugar 
aos 1•• e 2•• cudet.:;;, aos :;oJdado,; particulares 
exercendo qu.a!qu~r po~to de offi.cial inferior, e 
aos officia•'S inferior.:s, que, alêm d~ terem con
cluído o referido curso, apresentarem boas infor~ 
tnaçõ.>s de s.;us comu1auda.ntes. 

« § 2. b Os alferes passarúõ a t~nt.~tes pu r sua 
maior antiguiúad~ depois de hav~:~rem cowpietadú 
tres annos naquelle pcsto. 

« SI 3." Os t~nentc"' passatàõ a capitães depois 
de haverem completado tros snaos naquelle poRt.J 
e seram approvados em ex.ll.ntes prat.icos de evo
luçõ"~ da respt:ctiva arma, e de. administração 
econoulica de compRnbia. 

« SI 4. 0 Os capità.:s não passaráõ a majores sem 
que tenhâo servido por tempo de tres anno:; 
completos naquclle posto, a s~jào previamente 
approvados f!m ex~mes praticas, àe adulinistraçã.o 
economiea dos corpos, e uas mauobra:; da.s respe
ctivas armas. 

« ~ 5." Do posto d~ major até coronel inclusive, 
prevalece' á a maior antiguidaua, gllardtmdo ·.58 
os int~rvallos de tilmpo de serviço marcados para 
os officia~;s de iguaes po~tos no esto.ào-m~ior da 
1' clas~e. 

« Art. 7.0 As ):>rorooções para os postos vagos 
até capit<'iO inclu;;íve , na provincia de Matto 
Grosso. serão ftlitas pelo modo seguinte: tl) 

« § 1. o Nos corpos de iuf~ntaria e c~va1laría 
Mgutr·se-ha quanto íõr possível, o que fica dis
posto rt<·s ~Si 1•, 2" e 3• do art. 6<>. 

« § 2. o No corpo de artilharia <IS accessos até o 
posto de capitão scrilo confdridos por mdo de 
exam~s de oppo~<ição theorieos e pratícos, para 
cujo fim se creRrá. naquella província uma aula 
regimental de artilharia, guardslld~se os meS\1\0S 
lnterv"llos de tempo, que ficiio marcados par<~ 
lguaes postos do t:stado-lllaior de 1• clas;.;e. 

<l Art. S.• As promoções para os officiaes do 
estaJo-maior de 2• e! asse, desde o posto de a!f~res 
atê o de coronel inclusive, seriio feitoa por anti· 
guídaJe, d.;vendo porém o limito menor lle tempo 
de >erviço em cada posto, ser ígual a outro tanto 
e maís metaJe do que fica inarc!lt.to para os uffi~ 
ciaes do estado-tnRI<lr da 1• classe em 1guae,; 
postos. (2) 

a Art. 9.G Na promc.ção para os po,.tos Jc offi
ciaes ~ener~f-S ub:so:rnu··se-hno as regras s•!
guiutes: (3) 

n § 1.0 üs coroneis só poJerfl(; Sf r el•,vados a 
brigad•;1ros, Jep(lis do CQUlpll!tarE>.m sei,; :.r111o::1 
naqudle p~sto, t<<'nJq par~~o .. l>tt> fim ~b~olhidos 
pdo g.:.vc~·11o d'r:ntru tu!los os curon•:i8 dall ditf<i· 
rentes ar•n••"• (ltJ qu~ 1n:~í:-s S<! d1stín~uill!lll fJ•:Itt 
xna.iur somma de coulwchneulos •llilitürt:S th• oncos 
e praticos, e ptlo .. l bum1 tl~rvi<;<H qu~ tivertm 
J>r"studo. 

<( § 2.0 Do) p<>Rto Je brigaJeiro até o de marech•Ü 
d·l exercito inclusive, as promoç<J-,s continuará.() a 
ser fett~s por e;scol!Ja dv governo. 

CAPll'!JL:J U 

Dos r.xames p1·aticos e do conselho d.e propostas 

« Art. 10. O g<w6rno nomeará. para 011 exames 
praticas as C(>Unnissões de officiaes, que julgar 
conven1ente, para que, tauto 11a côrte como nas 
prc,\ 1 .cií>S, sejão por ~:lias examinadúS os in di· 
"l'Hilli,s, que na. Cl.lofvn:niJaJe desta lei devem 
spíeitar-st: a taes exames. ·(~l 

(1} Suppritna-se. 
(2) Substituído J)elo art. S• da commissão. 

« Art. 11. A.s commissões proceõ.endo aos exames 
d ns m~terias praticas designadas nc,s artigos 
antecedentes , organisat·:l.ô r-dações non)inaes e 
numericas, em que lançarl!õ os nomes dos exa
minados de maior merecimcut<J militar, na or.i1:m 
in\·er.su <los numeros, com as observações quo 
íôrem uecessarias, e as rcUliltterâõ Á secretal'ia da 
ga.,rra. (li 

<c Art. 12. O governo nomeará um conselho de 
propostas, que serâ COIIII):>sto de tres oilicia~f:l 
generu.es. (2J 

~~ Art. 1:3. A este conselho serão present€S não 
só os resultados do8 ex.cmes pre.tieos , eorno 
ta.mbetn a~ certidões dos livros do registro, nos 
quaes estarão notado3 os annos dt~ estudo~> da 
escola militar, em que sn acbaren1 approvados 
os candidatos aoli postos : us relações dos postos 
vagos em todas as armas do (':l.í)r;:.ito ; a:; rel!lções 
de antiguidad<l e eouducta; e finalmente todos 
os documeutos que houver, e qui'! possão dar 
esclarecimento a respeito. f3} 

<l Art. 14. O coaselho, A vista d~ todos estes 
<iocumentos, e cingindo-se strictamente às dispo· 
sícões desta lei, crganisará as relações da proposta 
geral por armas, e as ~nviará. \!. s.;ctetarill da 
guerra dentro do prazo de tc~po que lhe ll_ouver 
sido marcado. O mesmo praticará a respe1to da 
proposta especial para a provincia de M:atto 
Grvsso. {4) 

CAPlTIJL<) Ili 

Disposicõ(s !)'eraes 

« Art. 15. Nonbuma promoção poderá ter lugar 
s~nào para preencher us <Jagar qu& houver no 
quadro do exercíio; e emquaut<J existirem officiaes 
da 2~ classe, que :são os nggrt>gados, serii.o as 
va~as pr~enchida~ pot" ~llcs nas tt1esmas armas 
e sem accesso, não comprchen<lendo esta. d\l;p<l· 
siçõ.n as ofiiciae< dP. que tntn o ~ 1• do art. 2~ 
da. lei 1\. 260 d,) ln de DP.zembro de HHl, <'R 
qua..;s só p1ssaráõ para a 1.'1 da~so quando tenha 
C.e"Sild•l O UlOtÍVO por que forão postos lill ~· 
classe. (5) 

a Art. 16 A an tigaidade tntro o& officiacs se 
de,·e contar da d11ta do decreto do ultimo posto ; 
hll\"<:nJo igu"lJ.ade nesta dota a respeito Je dous 
ou mnis int.lividu•Jtt, Si! !"<Jcntrerá às datas dos 
p .. stoR anteriores alli o primPíru Jg oficial, e 
qu.mdo nin•!l\ haja ígunld~t~P.>, se tet·~ recurso 
a ., <lill óa prim.,ira praça, d~:vnndo pr(!(erir o que 
tivt'r mni>< tempo de servi~o. depois o que tiver 
0\1\18 i•.•u1p0 d•1 vidu, e Ultim·tmcntc uecidir:i a 
sort~. (ü) 

" Ar L. 17. 0:~ emprego:~ dog quarteis ~encrses, 
inspe~çÕ<!S, secr~t.lri,ts, militares, e outros fóra 
dos C•Jrpos da.; diíf.:r.;nte~ nrmas, serão exercidos 
por offici.les do est11do-ruaiur da l« classe e de 
engenharia ; excepto -porérn os empr··~os de llju· 
dant.;l' d'ordens e de campo , parn os quaes 
P•>jtraõ ser nomeados osofiiciao;.s de qualquer arma 
do exercito precedendo proposta do (Jfficial sob 
cujas orJens houverem de :servir. (7) 

(l) Substituído pelo art. 13 dR commi.sslio. 
D&pois Jeste artigo segue o art. 14 additivo da 
com missão. 

{2) Supprima-se. 
(3) Substituído pelo art. 15 da comm1sM.o. 

n .. poís deste artigo seguem os arts. t6 e 17 
addttivos da comtnissão. 

(-lJ S11pprimido o final sobre a província de 
Zl{alt<J Grosso. 

{3) Substit.uido pel•l art. 9• da commis!>ào. 
D~P?is_ deste art. 9° segue o art. 10 additivo da 

CDJJ)tDJSSao. 

(5} Nã() tem emenda. 
(6) N lio tem emenda. Seguem-se depois desse 

artist<J os 2 artigos additivos da commissão 22 
9 23. (4) Niio tem emenda. Depois <:leste nrtigo segue 

o art. 12 addiUvo da eomaussão. {7) Não tem emenda. 
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u Art. 18. Os otlleiaes do estado-maior da 2• 

class~. serão empregados em t'raças, fortalezas, 
arsenaes, fabricas ou outros· estabeleeime~>tos 
militare!!, em que se não exijão as habilitações 
scieotilicas warcadas para as outras armas. (1) 

« Esta 2• classe será CO!ilpO~ta do~ individu~s 
qu3 se achar.;m nestas circumstanclll.S, e serao 
promov-idl.ls den~ro da mesma classe, como fica 
disposto no art. S•. 

,, Art. 19. Quando não houver alferes-alnmnos, 
1•• e 2•• cadetes, soldados particulares ex~ rcendo 
qualquer posto de_ official i_nferi~r. f! . offi?iaes 
inferiores que tenhllo as habrlrtaçoos screnllfiC>lS 
exigidas nos raragraphos primeiros dos arts. 5• e 6• 
desta lei, poderàõ ser promc,vidos a e.Hares das 
armas de cavallaria e infantaria os 1•• e 2•• cadetes, 
os sold:~dos particulares, exercendo qualque~ posto 
de cfficial inferior, e os sargentos que t1verem 
completado <i a.nnos de serviço, e q~e tórem·app_ro
vados em ex.ames praticas do maneJO da respect1va 
arma e dt•s evoluções de pelotão, apresentando 
ülém disto boas b,f,muações de seus respectivos 
commandantes. (2) 

a Paragrapho unico; Poderáõ igualmente se:r 
prv:11ovidos a 2oo tenentes d'arma d'artilharia. 
os lo• e 2e• cadetes • os soldados particulares 
exercendo qualquer posto dE> official inftlnor. e 
os sargóntos que tiverem completado 4 annos 
de serviço com boas informações de seus c lm· 
mandant•;s, e que forem appruvados em e:x:,lmes 
de opposiçào theorlcos e pratico~, devendo para 
este fim restabelecer-se, des·le Já, nos corpos 
de artilharia a pé e a eavallo, as aulol.s r_egi· 
mentaes, que se havião creado noa refendos 
corpos. 

" Art. 20. O governo fica autorisado a trans· 
ferir para as armas de cavalluria e infantaria, e 
para a 2• classe do estado-mair, os officiaes de 
artilharia, 6 e~genharia, e da 1• .c~ass~ do es~ad<? · 
maior, que nao tiverem as hab1htaçoes ~cienti
ficas ind ispt:nsaveis; podendo passar para estas 
tres ultimas u.rrnas, officiaes daquellas outras, 
que tiverem as convenientes habilitaçõas. (3)_ 

a Art. 21. Os brazileiros que forem offic1aes, 
ou pro1ças de pret _do exercito,_ e que l!Yerem 
obtido n11s acad emJIIR <strange1ras perfetto co· 
nhecimento das doutrinas. que se ensinão na 
escola n,ilitar do Brazil, 3 que apresentarem 
títulos \egaes de sua approv-e:c~o . ,:;ujeitaudo -se a 
ser ex·1mioados na escol(! mntar, e sendo por 
ellt1 approvadc'S gosarâõ das vantagcn13 C•)ncedidas 
af)s alunmos da referi•!&. escola. (4) 

<< Art. 22. O governo facilitará os meios de 
transporte e de manutenção aos offi.ciaes, cadetes 
e officiacs inforiorP.s dos corp•>s .est!lCIOnados 
nas províncias, que quiz~rem l:"atncular se na 
escola. milit·,r, dando as convementes providen
ciai! para que s~ não commettiio abusc.s a este 
r'· !.'p~. ito. (õ) . _ 

" Art. 23. O governo, ouv1n:.lo a congregaç11.0 
dos l~ntes da escola. militar , poderá mandar 
admittir ndla os aluo-mos militnres, que por 
falta de frequencia ti verem perdido dous artnos 
consecutivos da mesma aula, quando fórem at~en · 
diveis as razões por que f,1rão commetlldas 
aqudlas faltas. (6) 

a Art. 2.4. O tempo de serviço em campanha 
aciiva serâ contado no dobro. (7) 

----- - ··- - ····----- - -------

« Art. 25. Só se poderáõ conceder graduações 
aos officiae.> mais antigos em cada um do,; postos, 
ficanil •l prohíbiJa qualquor prumoção com a clau
sula -sem prejuízo \la antiguidade dos que a 
tiverem maior. (lj 

a Art. ~6. Em tempo de guerra aetiva, os 
períodos do tempo de serviço o::m cada posto po
deràõ ser menores do que oe designados nesta 
lei, se circum~tancias urgentes assim o exígi-
nm . ~ . 

" Art. 27. Os serviços relevantes feitos em 
tempo de guerra ou de paz, rlão dão direito de 
uccesso aos poslos, porém sim aos titulas, honras, 
condecorações , a tenças, ou pensões pecunia· 
rias. [3) 

" Art. 28. Perdem o direito a accessc os officiaes 
que se acharem em conselho de guerra, e os 
que na.s relações de conducta semestraes tivttrsm 
notas de má conducta militar ou civil, sendo 
taes nc..tas verificadas f>m couselho de investi
gação. (4} 

« Art. 29. Ficão revogadas todas as disposições 
eru contrario. (5\ 

« Palacio do governo do Rio de · Janeiro, em 
9 de Julho de 1846. - Joi!o Paulo dos Santos 
Barreto . » 

Projecto de lei rtJdigido com as emend4s 
da commissllo 

«A assembláa geral legislativa decreta: 

ÇAF1TOLO I 

Das promoç7Jes nas àiffe,·entes armas do exe~·cito 

<c Art. 1.• O accesso aos postos de offieiaes das 
differentes armas do exercito, será f].r&dua\ e 
successivo, desde alferes ou 2• tenente até marechal 
do exercito. (6) 

« Art. 2 .• As promoções serão geraes em cada 
uma das arm:t~, a saber : (7) 

c< ~ 1.0 Nos corpos de eug~nheiros, e do estado· 
malur de 1• 6 2• classe, entre todos os offi.ciaes 
de cada um destes corpos separadamente. 

•< S) 2.• Nas armas de artilharia, cavallaria, e 
infantaria, em cada provll'lcia, até o posto de 
tenente ou I• teneute inclusive, e em todo o 
imperio, desde o posto de capitão até o de marechal 
do GXHCito. 

<c Art. 3. 0 Nenhum individul) poderá ser pro
moviJo ao posto de alferes ou 2• ten&nle, sem 
que teuha pelo menos 2 annos de prl\ça etiectiva 
no exercito, e eumpletado a idnde de 18 annos. (8) 

« Art. 4. o De alferes até marechal d~ exercito, 
nenhun1 official combatente de qualquer das 
armas terá direito a ,;er pron:ovido ao grão su
p;,rior, sem oue no grão em que se acha, tenb!l 
completado o se~uinte tempo de serviço, a saber: 
no posto tle alfé.rcs 2 annos , e do posto de 
tenente por diante tres annos em cada posto. (9) 

(1) Substituido pelo art. 31 da com missão. 
Depois deste artigo segue-se o 82 additivo da 
c-mmissno. 

(1) Snpprima-se o ultimo peri?do_. Depoi.s_ deste 
artigo Sfgue o arL. 26 da comm1ssao. AddJtJvo. 

(2) Substituído pelo art. 33 da commissão. 
(3) Substituido pelo art. 34 da commissão. 

(2) Substituído pelo art. 27 da commissão. 
(3) Sub,; Lituido pt:lo art. 28 da commi<~são. 
(-1) Não tem emenda. 
(5) Substituído pelo art. 30 d>l comm\ssilo. 
(6) Supprima·se. 
rt1 p,,ssa para depois do art. 16 ; e é o art. 21 

da eommis6JiO. 
TOW:O U 

(!) SubstitnidJ pelo art. 35 do. eommissão. 
Segue fi.:lalmente o t~digo add:tivo da commissão. 

(5) Não tem emenda. 
(6) E' o mesmo art. lo da. proposta. 
(7) Substitutivo ao art. 2• da proposta. 
{81 lo a<lditivo depois do art. 2 .. da proposta• 
{9) 2• additivo depois do art. 2o da prop()s\a. 

62 
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11 Art. 5.o As promo~ões do corpo de enge

nheiros, e no estado-maior da 1• classe , serão 
feitas entre os offici<t<'S dos respectivos corpos pelas 
regras s~guintes : (ll 

« § Lo o.s p:1stos de alferes e 2•• te!lentes 
serão confendos aos alferes -alumnos, que tiverem 
concluído os 3 prim.airus annos de e:>tudos do 
c!lrso mathematico da eseüla U'.ilitnr. 

« ~ 2. 0 Os alferes e 2•• tenentes não passaráô 
a tenentes e a 1•• tenentes.- sem que tenllão 
concluído o curso d'arma respectiva. 

"' ~ 3.o Os to• tenentes ou tenentes não passa
ràõ a capitães : 1•, os de engenheiros, sem que 
tenhão sido empregados por tempo de tres annos 
completos em c.:~mmissões proprias d'arma de 
engenharia ; devendo apresentar certificados au· 
tbenticos do bom desempenho dessas commi:>sões, 
passados pelos t'hefes, ou autoridades sob cujas 
ordens tiverem servido ; e na fàlta de commissões 
em que estes officillflS tenbão de s&r empreg ... dos, 
o governo os em pregará no serviço de comnnssõ~s 
praticas de engenharia, que serão especialmente 
creadas parn este fim : 2°, os do estado-maior, 
sem que tenllão servido na qualidade de addid·JS 
por espaço de tres annos, a saber : um anno 
em algum dos c<lrpos de infantaria, outro em 
algum dos corpos de cavallaria ; e finalmente 
outro em algum dos corpos de artilharia, devendo 
set· pre'l'iamente a[:.rprovados em exa•nes praticos 
das evoluções destas tres armas ; e b31ll assim 
o governo procederá de modo, que estes officiaes 
nunca deix~m de ser addidos, afim de não 
serem prejudicados na acquisiçào do direito ao 
a.:cesso. · 

« S) 4.• Par:l os postos de alferes ou s~gundn · te· 
nt:: nt;, até capitão inc\ustve, havendo maior numero 
dP. indivíduos habil•tados do que numll t o •i e vagas, 
preferirá a antiguidade. 

a$ 5.• Do posto de capitão até o de coronel in
clusive, os acçessos ~erão c(lnteridos at•S que 
tiverem o cursJ cúmpl;,to da arma respectiva, 
segundo a maior antiguidade. 

"' Art. o. o Nas promoções para a arma d'arti· 
lharia se obsor"aráõ as regras seguintes : (2) 

« § Lo Os tres quartos das vagas de segundos· 
tenent~es serão preenchidos , em primeiro lugar 
pelos alferes-alumnos, que tiverem completado 
os tres primeiros anncs do curso mttthemat.ico 
da escola militar, e em segundo lu~ar pelos pri· 
meiros e se.:undos cndetes, e pelos officiaes in· 
feri0res igual1nente approvados no~ tres primeiros 
ann ns do .:urso mathematico. 
"~ 2.0 Um quarto dlls vagas de sA~;undc~ ·tenente~ 

serà preenchido pelo:! mesmos olliciaes inf~riores 
e cad-:ltes, que tiverem cvmpletalio seis anno" de 
serviços, · com boa>~ inforrn~Ações ue seu~ com· 
mauâantes, e que forem approvados em exames 
theoricos e praticvs : devendo para este fim res· 
tabelecer-se, desde já, nos corpos d'artilharia as 
aulas regimentaes, que se havião creado nos 
referidos corpos. 

« § 3. 0 Os tros quartos das vagas do posto de 
primeiros tenentes serão preenchidos pelos se
gundos-tenentes que tiverem cvncluido o curso 
d'artilharia. 

n§ 4. 0 Os tres quartos das vagas do posto de 
eapu.io serão preenchidos pelos primeiros-te· 
nentes, que, além do curso d'artilharia, forem 
previamente approvados em exames praticos de 
sua arma, relativamente ao exercício das bocas 
de fogo, pontarias, tire> ao alvo, manobras de 
força, e de bkteriRs. 

« Si 5. 0 Um quarto das vagas dos postos de pri· 
meiro tenente e cap1tão será preenchida pelos 
of!iciaes artilheiros praticas, e por ordem de 
antiguidade, sendo previamente approvados nos 

(1) Substitutivo dos arts. ao e 4° da proposta. 
(2) Substitutivo ao artigo 5o da proposta. 

eumes praticas indicados no paragra.pho antece
dente. 

n S) 6. o Para o preenchimento dos tres quartos 
das vagas dos postos de sogundll -tenente até 
capitão inclusive, haven lo eorn as habilitações 
prescriptas maior numere d~ officiaes tbeorico, 
do que vagas, reguluã. a precede••cio. de anti· 
guidade. 

« § 7.o Do p_osto de capitão ate o de eoronel 
inclu:~ive, os accessos serão conferidos por ordem 
de antiguidade aos que tiverem o curso com
pleto d'artilharia . 

« Art. 7. • N i\S promoções para as armas· de ca
val!aria e infantaria se observaráõ as regras 
sEtgaiutes : (l) 

<< $ Lo Todas as vagas desde o posto de alferes 
até o de major inclusive, serão preenchidas, 
dous terços pelos indivíduos theoricos que tivet'em 
o curso completo de sua arma, e um terço pelos 
indivíduos pr.alicos segundo a ordem de antigui· 
dade. 

<< § 2.• Para preenchimento das vagas do posto 
de alferes serão, entre os os individuas tbeoricos, 
competentemente habilitados, de preferencia es· 
colhidos os alferes-alumn os. 

<< ~ 3.• Os inferiores e cadetes pratic~s dos corpos 
de cavallaria e infantaria, niio poderáõ ser pro· 
movidos a alferes sem que tenhào seis annos de 
praça, e sejã., approva.dos no manejo da nspectiva 
arma, e evoluções de pelotão, e que tenhào boas 
i .. forulaçÕal!i dos seus commandantes. 

<I§ 4.• Os tenentes e t'apitães, tanto theoricos eomo 
praticos, não poderáõ ser promovidos aos postos 
immediatos sem serem previamente approvados, 
aquelles em ~;voluções de corpo, e estes em 
manobras da respectiva arma. 

« S) 5. o D o posto de major até de coronel inclu· 
siv<', prevalecerá a maior antiguidade entre os 
que tiverem o curso completo •le sua arma. 

<< Art. 8. o Nas promoções para os officiaes de 
e~tado maior da Mgunda classe se observarãõ 
as regras seguintes : (2) 

« S) 1. o Os po~tos de alferes poderâô ser preen
chidos p o~l.;s cadetes e inferiores dos corpos com 
mais de 6 annos de serviço, e boas informações 
de seus commandantes. 

;c§ 2.• Os accessos nesta classe serão do posto 
de alferes até de coNnel inclusiv~, e para elles 
prev.lli!cerá s6mente a ordem de untiguidade. 

« § 3.• O tempo de serviço em cad•l posto será 
o des1gnado no art. _.., com augmento d.:. metade 
do d1t•• t empo. 

«Art. \).o Na promoção para os postos de officiaes 
gP.n.,ra .. s obsP.rvàO·SP.·bão as ro~ra" K<!guinte• : (:1) 

11 ~ Lo Para preeuchirneuto Jn;~ vagas do posto 
de bri~adP-iro, o governo oscolllerá , •l'entre os 
coroneis da11 diiT~rentes armas. os que mais se 
di,.ttnguirem pel11 maior somma d~ couhecimentos 
militares theoricv:! e praticas, e pelos bons 
s~:rviços que tiverem presta1o. 

« § 2.• Do postl.l de brigadeiro até o de mare
chal do exercito inclusive, as promoções conti· 
nuaráõ a Si:lr Í<litas por escolha do governo. 

<I Art. 10. Na promoção de ajudante:~, secretarias 
e quarteis·mestres, vetolrinarios, picadores, capel
lães, e cirurgiÕll! militares dos corpos d'arU· 
lh·,ria, cavallaria e infanlaria, se observaráõ as 
regras seguintes : (4) 

« § 1. • Os empregados de ajudantes, secretarias, 
e quarteis-mestres serão exercidos por indivíduos 
tirados das praças eff-!ctivas do exercito, que 
tiverem a precisa idoneidale, a saber: 1°, pelos 
alfercs-alumnos, officiaes inferiores, ou cadetes 
- · ------··· - - ·- --- -- -- ------

(t) Substitutivo ao artigo 6• da proposta. 
(2) Substitutivo ao artigo 8• da proposta. 
(3) Substitutivo ao artigo 9~ da proposta • 
(41 Additivo depois do artigo 9- da proposta 

no fim do capitulo 1.0 
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que tiverem 2 annos completos de servi~o. e 3 
annos aoprovados na escola militar, ou que 
tiverem 6 annos de serviço sendo cadetes ou 
officia~:<s inferi ll res praticas, os quaes soerào promo
viJos no posto de ,. !feres ou 2• tenente : 2•, 
por officiaes subalternos dos corpos com aceesso 
ou sem eUe. E~tes empr<'gcs s:iu de natureza 
amovivel pelo governo, e de escolh~ deste sob 
proposta. 

« ~ 2.• Os ajudanttli!, secretarias, e quarteis
mestces são considerados ot"ltciaes combatentes e 
poderáõ entrar p~ra o serviço da fileira quando 
" governo julgar conveniente, _ou quaudo lhes 
competir accesso em concurrencta com o~ m~ts 
officiacs dos respectivos corpos, e bem ass1m 

· poueráõ ser promovidos na continu"lção do em· 
preg.), desde o pMto de alferes, ou 2• tenente 
até o de eapiLlio it:.dusive, quando por este a'ccesso 
não sejãu preteridos officiaes d(JS respectivos 
corp<lS c<Hn melhores llabilitações. 

« ~ 3.• Os empr~tgos de capellães, veterinarios, 
picadores dos corpos serão providas por indi· 
vu.luos tirados das classes e~pecialmente habili
tados para taes empregos; terão as graduações 
de alferes ou 2o tenente, podendo ser promo
vidos nestas graduações até o posto do tenente 
ou 1• tenente. 
"~ 4.• Os cirurgiões ajudantes dos corpos s~rão 

escolhidos entre os alumuos das escolas de medi· 
cina, do icnp.;rio, que tiverem carta de cirur· 
gião formado, ou o gráo de doutor, e terão a 
graduação d~ alferes ou 2• tenente. 

« § 5.• Os cirurgiões ajudantes, que tiverr.m 
carta de cirurgião formado, ou gráo de dcutor 
em meJ.icina, poderaõ ser promovidos a cirur· 
giões móres dos cot·pos, com accesso tão sómenta 
até a graduação dn pos to de capitão. 

tt ~ 6." 0:1 -:irurgiõel> mórP.s de corpos, que forem 
cirurgiões formados, ou doutores em medicina, 
poderaõ ser promovidos gradualmente a cirur
giões móres de brigada, de divisão e de exercito, 
com as graduações successiva$ dos postos de 
majt,r, tenente-coronel, e coronel. 

(( § 7. o o~ veterinarios, picadores, capell:ies e 
cirurgiões militares não são considerados officiaes 
combatentes; e o tempo de serviço em cada po1to 
sera duplo do que se acha marcado no artigo 4." 

CAPITULO U 

Dos exames pr~ticos e organis~çdo àas propostas 

(I Art. 11. O governo nomeará para os exames 
praticas as commissões que julgar con>eniente, 
para que, tanto na côrte como nas prov1ncias, 
sejão por el!as examinados os indivíduos, que, 
na conformidade desta lei, devem sujeitar-se a taes 
exames. (1' 

« Art. ui. Os exames praticos se farão regu
larmente todos os annos, e em todas as pro
víncias, no prazo qae será fixado pelo ..governo ; 
e os individuas que forem por duas vezes appro
vaáos nos exames das mesmas materiu, serão 
dispensados de novos exames. (2) 

« Art. 18. As commissões,pro.:edondo aos exames 
dss msterias praticas deslgnaàas nos artigos ante
cedentes, organisatão relações nominaes e numa
ricas, em que lançarãõ os nomes dos examinados 
de maior merecimento militar, na ordem invers~ 
dos numeroa, com aa observações. qu~ forem ne
cesaarias, e declaraçio doa que )á ttverem_ sido 
examinados e approvadoa noa annoa antenores, 
e as remetteráõ é secretaria da guerra, por Inter· 
medio dos respectivos presidentes, e tiUtorldadel 
militares da proviacla. (3} 

(1) E' o mesmo arLígo da propoat.a ootn o 
n. 10. 

(2) Additivo depois do artigo 10 da propoata. 
(3) Substitutivo ao art. 11 da prop01t&. 

« Art. 14. O consPiho supremo :nmtar será 
sempre eonsultado pelo governo nos eaaos de 
promoções, reformas, e reclamações de preterição 
ou dl3 anti~uid~tde. (1) 

« A.rt. 15. Ao mesmo conselho serão presentes 
aunualmente não só o:; resultados dos exames 
pratico~. mai! tambem os assentamentos dos livros 
de registro por onde se conheção o~ annos de 
estudos da escola militar, em que se acharem 
approvados os candidatos a os postos, ou serviços 
da campanha; os <la com missões d~ engenharia 
e seu desempenho ; as relaçõ <Js dos posto~ vagos 
em todas as armas do el!:.<!rcito ; as relações de 
anti guidade e de conducta ; e finalm ente todos 
os documentos que houver, e que possão dar uteís· 
esclarecimentos. (2) 

" Art. 16 . Annualmente o governo fará orgaui
sar, pelos presid ~J ntNS e autoridadea militares 
das províncias relaçõc>s nominJ1es . classificadas 
por armas, e postos de tod<>s os officiaes, e praças 
de pret, qu~ tenhão prtleuchidl) os quesitos de 
habilitação ;>ara accesao exigidas por esta lei, 
tanto ;Jara os indivíduos theoricos como para os 
praticos. (3) 

Estas relações serão igualmente presentes ao 
couRelho supremo milit:n, e nos C:lsos de pro
moções. regulafâõ as mais modernas. 

a Art. 17. O goverrw proviJenciará para qutl o 
mesmo conselho tenha ~ma escriptural(àO especial 
e regular, <>•1bre tudo o que é relativo ás pro
moções, e ao assentamento, e registro não só das 
circumstancias actu.aes da <>fficialidade do exercito, 
cot'1l O tambem das alter&çõ~s que annualmente 
occorrem ácerca de quatquer official, e que possão 
iu.fl ui r sobre seus direitos de antiguidade e 
accesso. (4) 

11 Art. 18. O conselho, á vista de todo~ os docu
mento~, e cingindo-se strictamente ás disposiçõ es 
desta lei, organisará as relações de proposta getal 
por armas, e as enviará á secretaria da guerra 
dentro do prazo de tempo que lhe houver sido m~r
cado. (á) 

CAl'lTULO Ul 

.Disposições gera.es 

« Art. 19. Nenhuma promoçiio poderá ter lugar 
senão para preencher as vagaa que houver no 
quadro do exercito, e desde o posto de slferes 
até dll coronel inclu~ive, intervirà sempre o con
s~,Jbo supremo militar. Emquanto existirem officilles 
da 2• classe, que são allgregados, sdrào as vagas 
preenchidas por elles na~ mesmas arm~s. e sem 
accesso, não comprebenden·lo estas disposições os 
officiaee~ de que trata o § lo do art. 2o da lei n. 
260 do lo de Dilzcmbro de 18-U, os quaes 
só passaráõ para a. 1• classe, quando tenba 
cessado o motivo por que forão postos na 2• 
classe. (6l 

u Art. 20. A antiguidade entre os officiaes se deve 
contar da data do decreto do ultimo posto ; 
havendo igualdade nesta data a respeito de dous 
ou. mais individuas, se recorrerá ás datas dos 
postos anteriores até o primeiro de official, e 
quando ainda haja igualdade se terá recurso ao 

. dia da 1• praça, devendo preferir o que tiver 
mais tampa de serviço, depois o que tiver 
mais tampo de vida, e ultimamente decidirá a 
sorte. (7) 

(1) AdditiV'O depois do art. 11 da proposta. 
(fJ) Substitutivo do art. 13 da propo.>ta. 
(3) 1• additivo depois do art. 13 da proposta. 
(4) 2o addítivo depois do art. 13 da proposta. 
(51 E' o meamo ..-t. U. da proposta, ·suppri-

mldo o tloal aobre a provlncla de Ma,to-Grosso. 
(ll) lt' o meamo que o art. lã da propost.a. 
(7) E' o auoamo art. 16 ela propo•ta· 
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« Art. 21. O tempo de serviço em campanha 

acti~>\ SErá contado pelo dd1ro. (1) 
« Art. 22. Não se metterá em conta para a 

antiguidade: 1•, o temp0 de Licença Que não seja 
por mntivo de mo!Pstia justificada. Não se consi· 
dera licença a permis~ão para llStudar: 2•, o 
tempo de prisão de que resultar sentença contltlm
natoria, e o tempo d•l c um primentn desta: 3•, o 
tamp<J de emprego ci:vil ll alheio á profissão militar 
de D<;Ul P. açào do governo, t-xcepto os <'mpregos 
de pre~idente de província e diplomacia: 4•, o 
tempo de emprego míl1tar ao serviço de paiz 
estrangeiro. (21 
. '(( Art. 23. Os officiaes prisioneiros cons,:rvar:\õ 
seus direitos de sotiguidade ; mas I)Uando se 
recolherem a seus corpos, só poderáõ obter a 
titulo dto iodemnisaçiio d<- preterição, o accessu ao 
posto immedi :•tamente superior . (3) 

« Art_ 21. Os empregos do~ quarteis g<meraes , 
inspecções, s~cr~tarias militares, e outros fóra dos 
c"rpos das diff•1rentes armas, serão exercidos por 
v:fficia ~s do estado maior de 1• classe, e de 
engenharia ; excepto p:1rém os empregos de 
ajudantes de ordens, e de campo, para os quaes 
podl'ràõ se nomeados o~ r.fficiaes de qualquer 
arma do t~xerc i to, precedendo proposta d~ auto 
ridade sob cujas ordens houverem de servir. (4.) 

« Art. 25. Os ofti.ciaes do estado maior da 2• 
classe, seriio empr~"gados · em praças, furtslezas, 
arsens.rs, fabricas e <~Utros es tabelecimentos I:lili· 
tares, em qu<' se nf.o exijão as habilitações marca.-
da5 para &s outras armas. (:3) · 

« Art. '?6. Ainda ~ue a promoção do posto dl'l 
alferes ou 2• tenenttl seja por proviucias, os 
all'er~~-alum1tos, conforn'e n arma a que se desti · 
narem, seri::.o semprb pref~ridos para quaesquer 
vagas dos corpog das differentes armas, em 
cuja pwmoção devão entrar indivíduos theori
cc.s. to) 

« Art. 27. Para os postos d~ altere~ IJU 2• 
tenente das armas de artilharia, cnvallaria e infan· 
taria, não havenJo numero sufficieute de indivi· 
duos tl:..eoricos d~vidamente habilitados, se poderá 
completar o preenchimento das vag~ por indiví
duos pratic:,s, que t•mhiio as h11bilitaçõe~ ~;xigi.h\s , 
e vice-versa : o con•plemP.nto das vagas se fará por 
inóJviduos tbeoricr. s na falta do numero doll pra
tico" llllfficbnt~mente habilitados. (7) 

'' .\n. 28. O govemo fi<:tl, •lP.sde já, autorisado 
a f•:zer a conv.:ni., .. tl:l dil'tr i bui~ão dos offi,:iaes · 
existentes p<'las ditl~rtntes armas do exo:rcito, 
de mudo quP. não fiqu e um ,;ó (jfficial sem corpo 
d~si~nado, a que devn pertencer como eftectivo 
ou actditlo: nr,sta distribuição obsArvará as seguin
tes r•·gras: (S) 

« $ l.o Transferido para as armas, em que se 
extgem C<'nhecin:entos theoricos e acie11tificos. oa 
offidaas du.s outras armas, que tiverem as habili
taçõeq completas exigidas por esta lei, e vice· versa, 
oxcluiudo daquellas os que bão tiverem as habili
tações scientificas indispensaveis. 

« ~ 2.• Feita a distribuição na fórma rlo para~ra
pho antecedeate não se poderáõ para o futuro fazer 
passagens de umas para outras armas, excepto 
dos officiaes praticos das armas de artilharia, 
cavallaria e infantaria, que poderáõ ser transfen-

(1) E' o mesmo art. 2! d11. proposta que passa 
para depois do art. 16 da mesma proposta. 

{2) lo additivo depois do art. 16 da proposta. 
(3) 2o additivo depois do art. 16 da proposta. 
(4) E' o mesmo art. 17 da. proposta. 

. {5) E' o mesmo art. 18 da proposta, supprimido 
o periodo final. 

(6) Additivo depois do art . 18 da proposta. 

dos para a 2a classe dl> e::;tado m'lior, quando por 
falta de conh'lt:imentqs theoricos, em conformidade 
desta lei.lhes ficar impedida a carreira dos accessos 
"aquel\as armas . 

« Art. 29. Os br.lzileiros que f·1 re'n officiaes 
ou praças ticl pret do exereit1, e que tiverem 
obtido nas aca<i llmias estrangeiras perfeito conhe· 
cirn ento das à .mtrioa.; que s~ ensinao na escola 
miHtar do Brazil, e qu~ apresentarem t itulos 
legaes de sua approvat;ão, suj r1it!!.ndo-se a ser 
exatnina .. los n >~ e~coh militar, e sendo por ella 
approvad<>s, gozaráõ das vanta,;:ens concedida~ aos 
alumnos da referida e:~coln . (l) 

« Art. 30. O guverno facilitará os m eios de 
transp•)tte e cornedoria~ razoavelmente arbitradas, 
nii.o só a.::.s offi ci>~es, cadetes, officiaes infericres 
e praça.; de pret do.~s C•Jrpos estachmad.:is nas 
províncias, que quizer'lm matricnlar·Se na P.scola 
tnilit>~ r, cnm o tambe m aos offic iaes e u1ais praças 
4ue por pa<sagen~ 01! de arm11s, ou de corpos, 
forem transferidos de um ·1s para outras pro
vincills. (2) 

<< Art. 3L Fica expressamente prohibido : (tiU) 
« ~ Lo Qualquer promoção C•)m a clausula-sem 

prejuizu de ant igui <lada- ni\ () podendo conceder
SP. gra•iuaçõés senão a os o:fficiaes mai~ antigos 
das classes. 

" SI 2. o TJda e qualquer graíluação militar a 
empregados civ is de escripturaç:iu e c.ontabilidade, 
sorvindo em sP-cretnrh s , arst>naes e outros esta· 
b eleciment•) e reparti~Õ ·' s rnilitares, ou :10 Sl! rviço 
do exercito. Não comprehonde asta prohii.Jiçfio 
os .,fficiaes du.s p11ga<.!orins milttares P, das com• 
mi ~sariados, para que estes iudividuus pro ;nis
cualllwte empr-3gad t)S em conta ·~to immediato 
com os militJres de linha, t<Jnhão úS distin~tlVOS 
horh1rificos qu <l lhes conciliem o rel'peito e •>b•l
diAncia de seus subo,·dinados á bem da d!sciplina. 
A estes indiviunos porém, e a quae:squer •lutros 
qu? act••slrnente gozem de graduscôe!'l militares. 
se d ..- ~i~nárão unif0rmes e distinctivos taes que, 
de Mnhum m .. Jo se possào confundir com os 
officiaeR de linha. 

<< Si 3.o A concessão de postos de commissào 
ou nonorarios a indivíduos quaesquer, sejão ou 
niio militares. 

'' ~ 4.• A admissã·~ de officiaes ao serviço do 
exercito que não S•:ja ptllos meios de que se tem 
feitn expressa menção nA. presente lei. 

t< A1t. 32. O estado maior general é imm•!dia
t ·lmente suborJ.inad•l ao ministro da guerra. O 
C•> mrnandante das armlls d:i c6rte, 11ue ::~erà 
s llmpre um offi.cial-general, será tambem o com
mllndante do e~t-ldo-maior de 1• e 2• cla~,;e. O 
.:omrnando d'> corpo Je engenheiro!! será conferidc 
·8 um official ~tener:&l immediatamente I!Ubordinadc 
ao alinistro da guerra. (3) 

« Art. 38. E<n tempo de campanha activa E 
sórnt~ntt~ no lugar· do theatro da guerra, ot 
periodos, do tempo de serviço E:m cada post< 
poderáõ ser reduzidos á metade dos designado~ 
nestl\ lei. (4) 

<< Art. 3!. Os serviços relevt\ntes feitos ea 
tempü de gu;;rra ou de paz, não dão direit< 
de accesso liOS postos , nem sim aos tilulos , 
honras, condecorações e tenças ou pensões pe 
cunhrias. (5) 

" Art. 35. Nenh11m militar em processo ot 
cumprindo sentença poderá ser promovido, flcan 
do-lhe porém o direito, no caso de sahir absolvido 
e ter soffrido preterição de ser de preferenci 

(1) E' o mesmo art. 21 da proposta. 
(2) Substitutivo ao art. 22 da proposta • 
(3) Substitutivo a.o art. 25 da proposta. 
141 Additivo denois do art. 25 da nronosta. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:35- Página 9 de 21 

ShSSÃO EM t2 DE AGOSTU DE HH.6 
promovido ao poslo immcdiato na Ia vaga que 
occorrer. Ignalm.,nt6 não terão Jireítv a accesso, 
Oll que nus relações de conduda semP.straes tive
rem nota de má conduda militar ou civil, tJ n~ste 
caso se mandará pn>cêder a conselho de inquirição 
afim de "er passado para a -1a classe na cenfor· 
midad•• do Si 3• do art. 2• da lei de 2li0 cto 1• 
de Dezembro de lSU. [1) 

« Art. 3l5. Toda íl. pr.->mo~ão singular ou colle
ctiva sera publicada pela imprfl~:sa da côrtP. (2} 

« Art. 37. Ficão rcvogad·.1s as dispo,;içõ.;s em 
contrario. 

(( Paço da camara- dos deputanos, 11 de Ag,1sto 
de 18-!G.- Coelhc>.- Gavião Peixoto.- Cm·vdho 
Mendonça.:.> 

o S1.". Cainpos 1\Iello :-Eu pe.Ji a pdavra 
para fazer algumas rectifh:ac;ões ao meu ultimo 
discurso, das quaes peço que se tvme not>l. 
H·mtem ch~guei um pouco tr.rde, e por iRso não 
tive occasião Je fazet· as rectificaçõ,;s que neste 
u1omento requeiro que sejilo tomadas. 

Sr. preshlente, no meu di:;curso proferido no 
sabba<i(). na part11 em que me dirigi ao honrado 
düputatlo por Goyaz, depois de rever as notas 
muito bern apanhadAs do Sr. tachygrapho e 
mandal-as para a typograplli ~. apparecêrão no 
dia seguinto palavras cortadas, augmentaJas, e 
muitos ::part•'S novos que não tinhão sido tomados 
pelo Sr. tachygrapho e n~m pM mim 0UV1dos. 
Eu não f.ria a este respdto refl.Pxão alguma se 
a isto se limitasse a :lltPração do mPu discurso, 
porque nã•J quern contestar o <.lirl'iio que cada 
um deput:hlo letü dt' re<:tificar os seus apartes .... 

O Sa. D. MA.NOEL,-E fultãrüo ainda alguns, e 
muito impl rtaut.-s. 

O SR. CAMPOs MELLO:-Niio quP.ro contestar: lhe 
o dire1to de ir corrigir seus apartes ; mas, Sr .. 
presidente, o que não posso consentir, o c:tue 
entendo que nem a csmara nem V. Ex. padem 
pt>rmittir, é que occultnmente se risquem palavras 
do discurso do orador, que se risquem nomes 
de alguns n0brP.s deputados que derãtl apart~s, e, 
que se intercal~m proposições e palavras no 

·discurso do orador, proposições e palavras que 
elle não disse. Isto acho que ninguem póde 
consentir, acho que é excesso de deslealdade •.•. 

O Sa. D. MANOEL:-Forã[) supprimidos alguns, 
e alguns muito importantes. 

O Sa. CAlrPos MELLo :- DeclaJ'O a V. Ex. que 
não t•U vi nmitos ll!Jilrtes do nobre deputado que 
ora apparecem no meu discur~w, apezar de não 
tarem sido apanhados p.:!lO tachygrapho, mas já 
disse, ni'io contesto ao nobre deputado o direito 
de os corrigir: podia mesmo o n,1bre deputado 
ir ti casa do revisor das provns, ou a typo
graphia ....• 

O SR. D. MANOEL:- Não fui; está enganado. 
O Sa. CAMPOS MELL'l :- Podta ir, ou mandar 

vir o revisor á sua casa, e então accrescentar o 
que Qltizess~ a respeito de seus apartes : não 
lhe contesto isto; porém riscar-se n<Jmes de 
deputados que aqui proferirão apartes, riscar 
ao d~pois l!eUs proprios apartes, alterai· os, e 
co!local-os neste ou naquelle período do discurso 
do orador, intrometter palavras que o orador não 
proferia, isto é inaudito •••• 

O SR. D. MANOEL :-E quem fez isto? 
O Sa. C~MPos lh:.LLO :-Não sei quem fez, 

nem me dirijo a ninguo;m : mas o que sei é que 
nas notas que aqui tenho do Sr. tachygrapho, 
depois de revistas por mim, appareccl d1versa 
letra traçada por mao occulta que andou corri-

(1} Substitutivo ao art. 28 da proposta. 
(2) 4dditivo depois do art. 28 da. proposta. 

gin·Io e alterando, á sua vontade, p;jlavras do 
meu discur,;o ! 

Ora, cu não sé se o revisor dns provas, ou 
se a pessroa encarregada d€;te tr ... balho póde 
accre;;centar, ou consentir qne alguem accrescente 
o que quizer HO discurso de un1 deputado depois 
ds ser por elle revisto ; ao menos, ::;e isto fosse 
licito, e alguma ãlteração se fizesse, julgo que 
d.;veria voltar o discurs.-, ''' orador ; p•1rque do 
contrario, quanta cottsa. nã\) se póde alterar; e o 
deputado, dormindo na boa f~ que suas palavras 
SMào fielment•J reprouuzi..las, vê entretanto no 
dia s~;guinte o seu discurso todo transtornado I 
Póde ist' s~:r permittido? 

Eu, Sr. presid<mte, se P••r ventura tivesse 
dado alguns apartes qua<1do fallasse algum nobre 
d,;putado, e quize~se fazer alguma corrt-cção, não 
iria occ11ltamonte pedir as notas do di,;curso C•>m 
inscier:cia do oraior, e augment:,.r nelle o que 
quizesstl: não; julgaria isLo indig!lo de mim : 
havia de proced,,r rle outra o1aneira ; quando o 
di,cur,;o apparecesse, e \JS aparLes que eu tivesse 
d11do fossem i11vertidos, pedtria então nesta ca~a 
ao Sr. tachygrapho em occa~ião competente que 
os corrigisse; mas do modo por que se praticou 
c .. mmígo, subtrahiado-se·me occultamente o dis
curso e alterando-o, não sei se será licito. Eu 
pois pediria a V. EÀ., se t"lm lugar o que vou 
dizer, que houvesse de recommeudar ao enc<tr· 
re:'.(rdo de t.Jmar as notas da discussão, _ou a 
quem isso c0mpetir, que não mais faça isto; e 
que, quando, depois de r~visto o discurso pf•lo 
t•radnr, queira alguem accrescentar ou supprimir 
alguus apartes, não o consin•a, ou, se o C•)IISP.ntir, 
não publique o discnrso sem que noYalllente vá á 
mão de seu autor. Repito: não qu~ro cont~star a 
cada deputado o direito de conigir os seus apartes; 
mas quizera que este direito se limitasse a isto, 
e não a riscar, não a mudar e augrnentar apartes 
qun não forão ouvidos nem tomarlçs pelo Sr. ta
cbygrapbo, não a intBrcalar palavras que alterão 
o di.<CUI'SO do orador, e o f'1zem dizer absurdos. 
Isto creio que é da mai~, creio qntl é muita 
f,llta de lealdade..... tenho aqui as notas do 
t-lchycrrapho com as alterações de qua fallo; 
maudal-as-hei á n1esa se alguem duvidar do que 
digo. 

O SR. PRE:'IDENTE :-0 tacbygrapho tomou notl\ 
d•l qua diz o 8r. d<'puta•io, e ,. mesa Lon1ará. em 
consideração a quuixa que acaba de fazer. 

o Sr. D. Manoel. {pela o1·dem) :-Sr. pre
sid<Jnte, niio ba duvida que, no dia em que fallou 
o Sr. deputadv por S. Paulo, eu lhe dirigi 
mUitos apartes, e cr~io q11e rnu:tos ddlet~ não 
fvrâ•l ouvidos pelo Sr. tachygrapho. Como o 
regimento prohibe os aparte~. eu não posso exigir 
do Sr. tachygrapho que delles toroe nota; !!e o 
pudesse fazer, diria qu~ mui~1s apa_rtes de1. e 
bem importantes, que nao f.1rao put>hcados. Pvr 
exemplo, em um aparte disse eu :- Nüd,,as de 
sangue são indelaveis, não se apagão.- E este 
nparte não veio •.•• 

O SR. OAlrPOs I\f&LLO :-Al.<~uem ouvio isto? 
O Sa. SouZA. RAMJS :- Onvio-se. 
O Sa. D. MANOEL :-Disse-o; mas não recla

mei contra esta omi:;são, porque sei que os Srs. 
tachyp;raphos nã" são obr1gados a tomar apartes. 
Declaro ao Sr. deput11do que dei muitos mais 
apartes do gue os que ~êm no Jornr:l.; e se eu 
tivesse diretto, como d1s~e, de ex1gtr do Sr. 
tacbygrapho que tomasse nota delltls , eu lhe 
d~r~a:-Dei o~tes c aquelles apartes; ponha-os 
nas suas notas. 

o Sa. OAMP~S MELLo: -se não tinha este dl
reito, cvmo foi escrtlver ? 

O SR. D. 1\úNOEL:-Eu podia escrever todos 
os apartes que tivesse dado, e declaro ao ir. 
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deputado que nessa occssiíio dei aparto;s de 
pr<•po!'ito, pcrquo nao podia respnr.der; se pu · 
desse responder, !Jediría a pal.wra, e diria ao 
Sr. Jeputud .~ mais algumas verJaJes .... 

o SR. c.~J\IPOS MELLO:-Isto é o que eu quero ; 
ma,; riscar palavras aJh,:ias nunca se \'Ío ••.• 

O SR. D. l\LtNOEL:-Ríscar palavra:; suas ? E' 
falso. 

O Sn. ÜA!o!PO~ "ME!..L.O:-A•JUi estão as not:ls 
tom11das pelo tacbygrapho ; eu as mandarei á 
mesa. 

O Sn. D. ?llANtlEL: -Mande-a~ para se examinar 
qt:al Je nós diz a verdade. 

O SR. DIAS Dli: Ct.RVALIW (14 secretario : -O 
Sr. presi•Jeute jH. declarou que a mesa tomaria 
1-'tn con~ideraçào o que acab :\ de e::tpór o Sr. 
deputado por S. Paul<:. O Sr. deputado tem as 
no~a~! póde maudal· :~s á mesa, que dar~ sua 
optmao sobre esttl facto, que sem duvida é grave; 
quando apparecer a opinião da mesa, a catnara 
decidirá. 

Em conformidade do regimento vou fazer a 
l eitura do projecto de let sobre eleições que tem 
de ser remettido é. sanc~ào imperial. 

O Sn. CoELHO BAsT<lS (pel~ ordem) diz q11e 
oomo tlSta leitura é extensa, pede que fique sobrd 
a mesa o autugraplto para os Srs. deputados o 
podt!r~>m examinar, e depois approvar· se a r e· 
dacção, como •em sido costum6. 

O SR. lo S&CRII:'rARio observa que não SE' trata 
da redacçào da let, poi.; que esta toJdaeçilo já 
!vi appro..-ada pelu camars, mas da leitura do 
autograpl:!o da lei que tem de ser remettida á 
sancção, lf:itura que é positivamente determi
nada pelo regimento da casa. 

Pr?cede a es_ta. leitura, findH a qual o Sr. 
:Jrestdente nomea a deputaçao que tem de apre· 
~~ntar a l~i á~sancção imperial. ComJ>Õ~·se dos 
:Srs. F"rrelr<l F rança, Valdetaro, R~go Mouteiro 
Nuoes Mnchadc., Amancio, Alvareng11 e Vascon: 
cellos. 

O SR. DIAS DE CARVALHO:-(lo s~cretario):
Quando se discutio nesta casa o urçamtlnto da 
repartiçâ·• do imperío, approvou a camara uma 
em~nda de Si ll do art. 2° accrescentando as 
pala~ras-secrHarios.-Assim se approvou a re· 
dacçao ; mas apparece um engano que se v~rificou 
no senado que eu niio sei donde proc~de ; em 
lugar da palavra- secretaries- apparece-secre· 
tarins ; · ~ren a consideravel 
pois que a camara quiz sómente vo a ' 
necessaria para pagamento dos secretarias dos 
governos provinciaP.s e não dei:ur a cargo do 
governo geral o pagamento de todas as de!lpezas 
das secretarias dos governos provinciaes. Eu 
como secretario tive necessidade de mandar ve· 
rificar donde procedia este engano, e segundo 
sou inf<Jrmado, o original remeltido desta casa 
<>stá escripto de tal maneira. que não se póde 
sal>er perfeitamente donde foi o engano, se da 
confPrencla f~ita nesta ca~a ou no senado na 
?cca•ião de se tirRr copia ; mas o que é verdade 
e que um tul engano era mutto susceptível de 
se dar. 

O orador conclue mostrando a differença que 
vai de uO\a palavra 11 outra, e o inconveniente 
que dRlli póde resultar. D~seja por isso que se diga 
se convém que se com muni que ao senado qual foi 
a verdadeira disposição que a. eamara approvou. 

O Sa. PRESIDENTE:-Kão se oppondo a camara 
a que o Sr. 1~ secretario officie ao senado no 
sentido em que fallou, assim se procederá. 

O Sa. URBANo (pela ordem) não tem duvida 
em que se expeça este oflicio ; mas suppõe que se 
o nobre secretario precisa para isto de uma re-

suluçi'io da camara, esta resolução não póde ser 
conhecida senão por meio da votação. 

O Sn. PR'ESIDEli·re consulta á camara se quer 
qutl sP- proceda. na fórma indicada pelo Sr. Io 
secretario.-A camara deci<le que sim. 

ORDEM DO DIA. 

REFORMA 1UDICIARU. 

Continua a discussão do art. lo da propGsta 
do gúvern-:>. 

o Sr. carvalho e snva:-São tantas e tão 
varia:la~, Sr. presidente, as razões que se apresantão 
nest!l. casa COittra a propo!Ota do governo reduzida 
a projecto de lei, que eu me p~>rstlado que os 
d<' imtados qtle t1verem de a defender poderáõ 
exclamar com o orador romano : quo me vertam 
nescio ! Se eu intento seguir par e pass() todas 
as obj~cções que se apre~entárão, temo cahir no 
c.awpo d ·•s rtlcriminacõ~s que se fizerão antes e 
dep?is da reforma, dos defeitos quo se all<~gárão 
entao, e dos defeitos que se allegiio hoje ; e é 
deste campo que pretendo fugir. Eu pois seguirei 
outra tnlha, mostrarei q11e a proposta não tem 
os dofeitos que lhe imputão os nobreR dt~putados 
que a combatem, ~iUe não acho nalla a incon· 
stitucionalidade que outros encontrã<J, qu.; final
mente n.luelles que a accusiio, devem por um 
raciociuio contrario votar por ella 

Eu pl!rgunt,u~i a estes nobres ddputados se 
elles querião uma ref,,rmn geral, ou se esta reform~~o 
deveria spparecer parcialm~nte : se por v.•ntura 
os nobres deputados assentiio que, nào se fazendo 
esta reforma em um circulo ditlerente daquel!e 
em que está f.;ita a reforma jtldiciaria, ~1iio d.;ve 
ser approvada. a proposta. Eu entendo, Sr. presi
dente, que se as reformas judiciarias ti verão tantas 
excell<!ncias "m seu~ artigos, as refnrmns que ora 
diseuttrnos têm toda semelhança com ellas, e só 
divergem em poucos a d~terminados pontos, e por 
isso rlt>vo deduzir flUe aquelles que tanto elogiiio 
as nformns de 3 d.; Dazembro, que tanta bon
dade nellas achárào, devem necessariamente, 
naquelles pontos em que a retorma de então se 
adaptar com a que agora di~cutimo.;, votar pCJr 
ella, sob pena de cahirem em grande contradicção 
c•1m ella, C•)nfessando que os pontos que hoje 
combatem forão contra a sua opinião, e entretanto 
approvárão-n'os. 

Antes de eutrar no primeiro artigo da proposta, 
tot:arei de leve n'uma questiio que tem sido trazida 
á casa, quer por alguns senhores que combatem 

ro osta, quer por outros que, a defendendo, 
comt•1 o co - tos. Eu creio que 
se por ventura quizermos entrar nes a q ~ , 
que chamarei constitucional, nós havemos de 
necessidade ou concordar que os juizes prepara
dores do processo, os que devem existir antes 
d •ts questões de facto e de àireito, são consti· 
tucionacs, ou aliás teremos de entrar n'uma dia· 
eu•são que nos ha de levar a muitos absurdo:~. 

Se olharmos para a constituição do imperio 
naquillo que determina a respeito do modo porque 
deve ser exercido o poder judiciario, e quizermos 
entendei-a absolutamente, devemos aizer que a 
constituição quiz que elle consistisse sómelltE<, 
quer no crime quer no civil, em jurados e em 
jui:&es de direitn. Se nós entendermos por juizes 
da facto todos aquelles que tiverem de coullecer 
as questões de Cacto, considerando-se o arUso 
consti tueional isoladamente sem mais interpretaçao 
al~tuma, devemos di::er que os preparad<lr&s do 
proce::so até a pronuncia, até o co11htocimento do 
facto são os iurados, porque os juizes de direito 
não pl)dem ser, segundo a constituição, senão 
applicadores da lei sentenciando afinal. Ora, 
considerando-se a quest.ãu deste modo, isto é, que 
a applicação da lei não é outra cousa ~~não 
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impôr a pena depois de estabelecidas 9.9 provas, Eu niio acho muito razão naquelles senhores 
depois do conhecimento do facto, então direi que qu~ combatem esta ordem de cousas, este me-
tudo quanto se tem estl\belecidl) desde que prin· tbod•> por que pretende-se estabelecer o modo de 
cipiamos a reformar as O'l3SBs leis, isto é, dllsde ~olligir as provas, organisar os processos e 
que deixámos o antigo modo de processar pela Julgai-os. Senhores, o que fez a lei de 3 de Da-
ordenação !lté o preseote, tudo é iuconstituciona\ i zembro? Creio que não fez outra cousa ; porém 

" O poder judiciario será compostü de juizes e com mai~ complicação, com mais compromelti· 
jurados, os quaes terão lugar, assim nil civel m~nto, talvez · da segtuar.ça dus réos. Por essa 
como no crime, pelo modo que os codigos detbr· llll os s•lbdelega.los e delega·l os siio meros pre· 
minarem. Os jurados pronuncião sobre o facto, paradore$ do procas~o. purqua tanto fazer dizer 
os iuizes applicào a lei. » que pronuncião, mas qu•l esta prrmuncia não 

l.~~a, Sr. presidente. considerada a questão tem toft'llito sem decisão de um terceiro, como 
debaixo deste ponto de vista que os jurados pronun- ordenar-se a essa terceirc que pronllncie. Ora, o 
cião sobre o facto, e que os juize:> de direito q~e se faz pela proposta que discutimos 't Di· 
applicão a lei, parece que não deve ha"'"er um mmue-se o mal da simultaneidade de processar, 
int!lrCu<:!dio, ou um anto;cedente iL pronuncia dos dá·se a uota d.:ssas autoridades, reconhecidas pela 
jurados, ou conhecimento do facto, nem deve cuostituição, o direito de preparar os processos, 
haver algum outro juizo entre o conhecimento do aos juiz~s municipaes o direito de pronuncia com 
facto e a applicaçào da l"'i. Mas diria mos nós recurso aos juiJ:es de direito, recurso que já havia. 
que obravamos constitucionalmente se aca~o, ia· Por co:lsaquencia creio que nesta parte os uobres 
terpretando assim a lei fundament&l, quizessemos deput!ldos devem concordar com .,. proposta; 
estabelecer os jura·ios como juizo competente do contrario cahirãõ em contradicçiio muito pal· 
para colligir as provas e apresentai-as ao outro pavel. 
juizo, para sobre estas provas npplicar-se a pena Mas julgo que os nobres deputados, fugindo 
da lei'! Creio que não. Se acaso assim não devemos destas verdades, vão para o lado das nomeações 
entender o artigo constitucional, vamos necessa· dos empregados, das garantias que elles podem 
riamente para a questão de quem dev~rn ser os offarecer. 
juizes, ou e!Jtidades que devão colligir as cir- 8r. presidente, depois que entrámos no governo 
cumstancias elo fact.o, as prova.s, e necPssariamentA representivo, em que é axioma constitucional que 
devemos ir para aignern. Parece-me que os nobres os talentos e virtudes são caract~re~ para os 
deputados que combatem a proposta concordão empregados, em ljUe ninguem é responsavel senão 
commigo, mas julgo que divergem em quert1r por suas acções, eu creio que, tendo-se escolhido 
.ls enudades das antig11s reforma,;, isto é, que os empregados, devemos suppór nelles todas 
esta faculdade seja. daJa aos delegados, sub- as habilitações para bem prlltmchar os seus 
delegados e juizes municipae~, e a proposta lugares. 
querer que tal faculdade seja conferida aos juizes . Ora, seacastJ considerarmos todos os empregados, 
de paz com muito menos autoridade da que têm ttrados <la mesma fonte, da mosma eleição, diremos 
os delegados e subjelegal)os. · em those que tod0:1 elles, segundo o principio 

Nenhum o.los deputados que . combatem a pro- constitucional, devem ter as mesmas habilitaçõe<, 
posta deixaràõ de confessar que pela reforma que necessariamente tantas gar.lntias nos b11vià•J 
compete aos delegados, subdelegados e juizos dtt offerecer todús os delegadtJs e subdelegados, 
municipaes, símult:1neamente, o conllecer do que como os juizes de paz, e então não podemos ter 
se chama puramente policia administrativa, prender outra salvaguarda, nem ninguem póde t•lr no 
e pronunciar as pessoas indiciadas em crimes, · e jt•JVerno representativo seuii·J na responsabíli· 
além disto julgar certos e determinados crimes, dade. 
q•~e não têm maior pdna que a de seis mczes de M.as o quer a proposta do governo ? Não quer 
prisão (nisto não compretlendo as posturas •las que os empregadiJS, filhos da nomeação do go-
camaras, porque t:St!l julgamcntó não é c:mside· verno e atooviveis ad nutum sejão os incumbidos 
rado crimiual, c<:> mo d,t:larvu o codigo). Portanto, dos processos, e sim 0:1 que têm uma duração 
eu creio que, s.;m off<lnder a opinião, nem dus fixa<.la em lei; o que so consegue com os juizlls 
nobt'es d"11utados qu<l comb •te1n a propo~ta, de paz e juizes municipai\S. 
nem a daquelles que a def<!ndem, pódc ser in· Sr. presidente, seguindo-se as regras e principias 
cuud.)i,Jo este julgaruento a alguma dtsLas auto· do governo repre~entativu creio que etnprllgados 
rid&des, exclui das outras, oo que se rem~diaró. e-;ta de eleiÇão popu[;u hão de offerecer mais garantias 
confusão e atrooello. do que empregados nomeados pelo governo, pois 

Sr. presidente, desde que li as reformas de 3 creio que ne>sa fórma Je govern<J tuJv quanto 
-:d~e~];)~ez~e~m~b~r~~~~~~~· ~t~a~r~eo~n~v~egn~ci~d~oh~u~eW~fu~· r fazer com que a naçri.o app•treça, se interesse 

muitas autoridades da policia administrativa po em mai8 no se1t bem ser, com qu'l a 11açiio se guarde 
m•lhor ver que uma que o paiz tem coorstituido melhor, será nece:o~ariament'.! uma das cousas que 
deve querer antes prevenir o delicto do punil-o ; este systema exige. 
sempre achei como um dos defeitos dessa reforma a Ora, por ventura haverá tanta facilhiade em 
simultaneidade de processar. Este defeito foi reco- quo não haja boas garantias a respeito dos juizes 
ubecido pelos mestnot autores da iei, qull se virão de paz con1o exil!tem a respeito das nomeações 
na necessidade de introduzir a preferencia (isto é, o de outros empregados? Sa acaso uma experiencia 
que em direito se chama- prevaoção -l entre dolorosa nos tem convllncido que algumas no-
subdelegado e deltlgado. deleg:tdo e jurz municipal, ml:>açõe:; de juizes de paz têm sido mas, peiores 
e sobre todos o chP.fe de policia. têm ~idP a~ escolhas do governo sobre delegados 

Ora, Sr. presidente, este inconveniente creio que e subdelegados: podemos dizAr que quando se 
nenhum doR nobres Jeputttdos que combatem a trata de comparr.r estes empregaios, devEr-se 
proposta póde n~gar que é precis? removP.r, porque preferir os de eleição popular por um principio 
entendo bem que póde haver multiplicidade a mo~ito obvio. 
r~speito das pas~<JilS que 1Jrenth1o c:> delinquentes; Nos governos ropres.,utattvos tudo quanto fi. 
""'~não é muito curial que haja multipltci,ü te Zr rrnos para não d<!smaralis9r o poder, para lbe 
11 respeito daquellas que têm de JU•glir, de co- dar ~odo o pre~tigiú, é constitudonal. Eu ptlnso 
nhecer dos delrctos. Por esta lado, a. pro;>osta qae, se compararmos as imputtlçõe, que se p~dem 
muito melhorou, porque dê. a diversas autoridades fazer aos juizes de paz com aq\1ellas que se 
o direito ou faculdade de prevenir delietos, dá a fazem aos delegados e subdelegados, oós teremos 
uma outra o direito de colliglr as prl)vas, e dá der arriscar o poder, de fazel-o mais responsavel. 
a uma outra o direito de pronunciar os crimes (Apoiados.) Dt)s mãos juizes de paz deve o povo 
e de julgar os de pequena importancia. queixar-se de si; appdlla para o futuro, e na 
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se"uinte eleição tira-lhes o voto ; mas terâ o -povo 
a "we:>m!l. salvaguarda contru as nou1~ações tio 
poder t 

ÃLGtlNS SE~RORE<>:-Não. 

O Sa. CARVALHO E StLVA:-Todas as accusações 
rccal.t~'n subre o go-.e•·no, que assim ft~z·se odtatlo 
dos povos e immora:isn-sP.. 

Mas, Sr. presid.,ute, ainda pergunt!lrei aos 
nobr~:s deputados que at.acãn a pr11posta se acaso 
n8o tizerão algutn couceit> dos juizes de pllZ. 
Era. uatural que, d6pois de tantos clamores fun
àados ou i••fuud~dos contra a in~tituição dos 
juizes de paz, houvesse o que se costuma dizer 
umn reacção, e então as attribuiçÕ•'S que se 
tinhão da.do a P.Ste~ juizes fosseot qu;asi todas 
retiradas. :Mas eu direi que os nobres deputados 
deri\.o u1uito aos juizes dt; pa:z; ; ~uppuzerào estes 
juizes com grande iodependeoeia, deriio ·lhds attd
buições de policia administrativa, dl! fazer corpos 
de delicio, de prcmder os criminosos, Je julgar 
muitas cansas cíveis até a su~> alçada I I I P<Jr
tanto, S<l e~tes magistrados não off<'reciào os 
penhores precisos para julgar nem velar ::;obre os 
direitos dos seus ciJad.~os. então niio se lhes 
d~;via dar faculJa . .la alguma a este respeito, 
priucipalmente quando consi<iera1nos que os jrJizes 
de paz podem decidir feitos muito im porta.ntes 
se bouver as conciliações! 

Sr. presidente, ~:u tlào sou daquelles que des.:jão 
enft"aquec~r o poder; quero quP- o poder t~nlta a. 
devida euergia e força; mas, faltando constitu
cional,mente, não quero que se dê tudo ao f!Overno 
de modo que elle possa esmagar tudo, Yá em 
resposta isto ao nobrll deputado que hontem disse 
que o governo se trahia qua.nd·> vinha aprese,;tar 
h esta. casa propo~tas que enfraqu·~cião o p,)der. 
Se ha ponto nob~e em que se possa m '\\s elogia.r 
um governo é nt~qu.:;lle em que elle, conhecendo 
qne C•)m a logislaçiio qu~ tem póde faz~or m :ll S.v 
paiz, confessa qu~ é preciso refortnal-a . (Apoiados 
repetidos.) 

QuJnJ,, o govP.mo tem consci ~ncia de que põJe 
go v..:rnar o paiz com id.hs muito mais congenitas 
ao ~ystema do qUtl com uma força que não lhe é 
plect:~a, ~>m vez de censuras, mere~e o govt:rno 
sinceros louvor.,s. 

O Sa. MARt~uo:-Apoia<l». 
O 8a. ÜARVALJI ,J E StL'VA:-Ent€!1d•J, pois, Sr. 

pr..,siJenl;' , qu,; " priuadra parte tlo artigo I! uma 
rd<>rnta apre>"entada pelo gov~rno de grande utili· 
tlltd~. V 1\mos á ex.ct~pçüo deR te nrtigo,. 

dar ao chefe de policia a faculdad<~ de salvar a 
sociedado, dtl pôr a soci<>Jade a cobcrtl) •iestes 
inconvenientes que podem trazet· a falta de pro
•:e:s~os ern certos e d.:Lerminado$ lugares ? Eu 
creio que sim, portanto devcimvs dizer que a 
excepção devfl ser e;ta.b.,lec.:ida, e que ha de mdreccr 
os votos dos autures da prim.,ira reforma. 

Sr. presid'lnt ~ ; eu <lU!l.ndo li as rt:formas a 
re"peitn du,. chefes de policia, principalmente pelo 
que resultava do art. 4• Ja lei de 3 de D-'Zt!tllbru, 
eutenJi qu..; os chef<Js J<J polrcia não devião st1hir 
de s !lus districtos ou termM, qui) eriio to<la a 
província, eu eutã,, não go~tei muitu disto ; porque 
me pareceu quo; havia os ant.gc>< chamam~ntos â 
côrte, que, esto.oJo o chefe de policia na capital, 
poderia qualquer pesso·a ser chs.mada para nella 
r&sponder. Eu ob•erveí que talvez isto fosse 
faito, para qull se não sujeitasse ao jury do 
mesmo districto a pessoa qlle ;;e ia ~rocessar com 
tanto int~resse ; m~s depoi:~ vi no rllgultunento 
que e"sli littribuiçiio dos chef.:s de policia er11 
expansivA. em toda a província SÓillente quando 
lbes era ordenado transf~rir-se de um para outro 
termo : então ahi cei!Sli.V<l a attribuiçâl) dos de
legados. Entendi eu p,•is que deveria haver uma 
autoridade que ordenasse isto, e c0m effeito no 
regulamento vi asta f.tculdaJe dada ao governo na 
côrttl e aus presidentes nas provindas. Os nobres 
deputados qtte def~Judem este. modo de processo 
como pod~w fugir da excepção a !"espeito dos 
ch~fcs de p.üícía dada na propo~ta do governo 'l 
Portanto, Sr. pre$idente, acho que a excepçiio 
<JUC vem na proposta ê aquella que e1istia, e que 
nã>l pôde deixar de extstir attonto.s as uzões 
de util :dade publica que índu~írão o ,:; nobres 
deputados, autora~ da t•eforma, a estabelecl>l-a. 
Mas, dis;e alguem:-é mu1to vag•,-crime,; grav~s, 
- eu creio, Sr. pr"sidente, que e~ta mesma lin
guagem é que existe no r.:gulame•1to. (Li!.) 

E11 creio que as idéas de itnparcialid!ldc, de 
gr>~vidade, de circumstancias, etc., tudo isto pel() 
regulamento se dei~ou ao juizo do governo qutl 
mandar o chefe de policia ; portanto, crnio que 
são as mesma::; idéas que se apresf:olão com outra, 
particttlarida•le que se espec1fica um "'l outro 
caso, caso grave, e não quanJo o g''vcrno ns.>im 
emendllsse, como é do ar ligo 60 e ô: do .:i lado 
rEgulamento. 

« Excc~•tuti.I)·SP. os crim.s de rehe\liàfl, Slldiçiio 
e outrvs gra"lt~. nos quae>~ póda o ch6fe de 
polici'> format· culpa. ~ 

Atguns s ... nhores entenderão que S<l havio. algurn 
inconveniente etn se dar ao chefe de policia a 
aut•)rid:<de de prr.cessar, não se devia fazer ex
cepção algum o. Eu crdo qne se póde dizer o 
contrario de:st-3 argumeuto contr11 os 11obres d~pu· 
ta..ios:-võs defénclcstcs a ref.,rma j u<.liciaria, e 
quiz6st.:s que não só o cllef<J de policia tlroc~ssasse 
no termo, como . que pudesse ser mandado para 
qualquer outro atim de formar procesMs; por
tant<.>, se qu .. rieis assim, não podeis chJmar 'x
copçli() uqui!lo que quasi era regr.~ gP.nl pela 
vo"~~ obra I Porque quize~tes as~im armar o 
chefe de polida? Creio que não foi senão p~lo 
pdncipio de utilidu•le publica ; via-se q ~~~ Rs 
autoridades locaes, ou pela infiu;.;ncit\ da8 P-'Ssons 
d~t lu;:;ar, ou m~'tllO pdo d.,.kix.G ou fraqueza d~llas 
n!'io processár.lo alguns .:riminosos, p·~ss•;as cui ·• 
impunidade poliião tr,•zer graves inconveuientes 
á ,;otíedade.-Foi por isso que os autore" da 
reforma quizerão uma autori·1ade que pudesse estar 
superior a todas eatas considerações, que . pudesse 
r.~zer processos com a d.,vida. independenC!a. Ora, 
n~o verão os nobres deputados na proposta. do go
verno "sta mesma utilidade 1 Não quererão tambem 

Ora, S .- . presidente, quando se estabelece uma. 
or·lúm de pr.-,c,l.sso desta natllreza, tllt·) é possi\'tJl 
que a h'gislaçii.-.• s~ja casui,;ta, e seria alé incom
pr~. hens>vel qq-3 assim se apresentasse •..• e ao 
poJer qu" nrdona a idéa dt!sta autori •lado que 
fica a respo:~!:!abilidad~ do julg<~:wmto sobre a 
gravi·lade, e ll na re:~ponsabilida.de para com o 
publico .:' 6 tem a garantia. Demais, senbore:l. a 
gravidade de um crime não t·xiste s6mente sobre 
a acçã.o ; muitas V>!Zes elle se torna grnve pelas 
rtla.ções a <1Ue póde ser applic.:ado, mesmo a 
respeito da pes.sua a que se darige, a respeito do 
lugar, a rt~speít•> de todas estas circumstancias ; 
como portanto usarmos de outro termo ? C.Jmo 
quoorermoa fazer uma lista illlmer.,;a dos crimes 'l 
Mas ainda vou a outra quAstiil) : alguns senhr>res, 
4U~ combatêrào a propostR, disser:io que é inconsti
tucional. porque os chefes de policia são juizes 
de alçada, ,;:\o commissõcd espectae>~. 

O Sa. FRANÇA Lt>ITE: -Apoiado. 
O Sa. ().ABVALHI) E SJLV.t:-São commíssões es· 

plldat:s. (Apoic!dos.) Eu creio qutl níio Jev.,mos 
entl3nder ~:st·J punto S•?uão s,.g,lnjo a letra da 
const\ttliçào •.lo imperio. Sr. presttlent':l, eu entencto 
como commissiio especial quand•) se teDl uomeado 
um magistrado pata u.n caso determinado, findo 
o qual acabou-se a cotnmissão ; mas todas as 
vezes_ que se legislar sobre o modo por que se 
deve Julgar um ou outro crime, se estes julgadures 
são perpetuas ou tempore.rio'i, llU uão posso dizer 
que !~to é eommissão espPcial. Os nobres dep11-
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t&dos que nsslm combatem a proposta devem 
então logicilmente confessar que tudo quanto 
tenda a não suj,.itar o cidadão brazileiro, seja de 
que categoria fór, a<J jury.... estabelece uma 
alçada, tem estabelecido juizes contr'l a constitui
ção; mas eu penso pelo contrario ; o artigo 
constitucional diz que podem exist1r juizes, e 
que por sua natureza se possão estabelecer 
conforme a n11turez·l dos crimE>s ; pcrtanto é ao 
juizo da camara, ao poder legislativo que compete 
estabel~cer quando e como sobre taes e deter
minado- crimes deve e:;tabelecer um juiz<>. O que 
fór legislado a estt1 respeito não se pôde chamar 
especial ; é um dos metbodos por que a consti
tuição quer que estabeleçamos o poder judiciario. 
Não sei se me terei bem feito perceber; entendo 
que não se podem chamar aos chefes de policia 
estabdecid<Js por uma legislação, marcados os 
casos em que podem julg-tr, eommissões especiaes. 
As commis~ões especiaes, as antigas alçadas, erão 
para casos unicos; logo que essa autoridade 
d<>ixavn de exercer suas nttribuições não era 
mais juiz de 11 1çada, desapparecia da sociedade. 

A constitui,. ... o não quiz isto: a constituição 
quiz que o cidadão brazileiro conh!'cesse qual 
aquelle que tiuha de o julgar, que soubesse 
quae:~ seus juiz~s. Nas commi~sões especiaes o 
caracter de judicatura era dado de momento, 
segundo a~ circumstaucias, não estavão e,;t,\
bdecidos por lei, e desapparecião destruido o 
crime de que h'io conhecer; outro tanto não se 
dira quanto aos chefes de policia ..•.•. 

Ainda >~e combateu a proposta, porque ella 
estabelecia como juizes para as pronuncias e parfl 
os jul~amentos dos crimes chamados puramente 
policia'ls ou d-3 policia administrativa aos juizes 
muoicipaes. Neste caso, não podendo os nobres 
deputados que combatêrão a propo~ta ,apre$entar 
razões para que se diga que estes juizes não 
devem ter estas attribuições, attribuiçõ~s q ua 
igualmente lhes <.lerão, vão pelo lado elas garantias. 
Ora, Sr. pre3idente, se acaso Hempre, em todos 
os casos, em todas a~ occasiões, os ju1zes mur>i
cipaPs letrados fossem os utlicos a julgar e a 
conhecer destes crimns, eu diria que os nobres 
deputados ti,,hão razão, porque de certo offerece 
e o.tl'erecerá mais gatar:tias o juiz letrado 11 
re,;peito de taes crimes do quA os juizes leigos ; 
lllas por ventum os nobres deputados poder-me· 
l1ão assev<Jrar que e01 t'.>das as circumstancias 
era o brazil.::iro julgado por t11es letrados? Eu 
creio que não ; pelo contratio, devemos dizer 
que ioffi nenhum dos termos era julgado por jllizes 
letrados, nem é possível compr~hen ler uma 
administração de justiça como a nossa, que 
est,bcleceu juizes supplentes o juizes nilo le
tral!os em certos termos; portanto o mal dA. que 
se temem os n•.Jbres . deputados ba de sempre 
reali~ar-se; fação o que fizerem, ha;em<Js de 
cabir sempre nn mão dos jnizes leigo;;. Portanto 
o argumento da inh,\biliJade não prevalece. 

E p&rguntnrei: por ventura a reforml\ n&:o 
estabelece em cada um d,-s termos os juizes 
letrados, nos termos populosos dons juizes 't 

.Estabelece. O que acontecia a respeito daquelles 
t··rmos que niio tinhão juizes letrados' Erão 
julgados pr.·r ju1zes leigos: ss retorm11s davào 
algum remedio a este respeito? Se isotadameotP. 
combinarmos as determinaÇÕ·JS da lei com o 
regulamento, diremos quo não prev.;nio este caso; 
antes estabeleceu para com os jui?.es mnnicipaes 
uma especie de .:orreição ; o devião os povos esperar 
a chegada do juiz municipal nos termos pRra 
lhes fazer justiça : porém esta 'correição tiuba o 
icconveciente de centralisar em um só termo 
todos os processos, e tornava n~>cessatio que o 
juiz municipal fizesse essa especie de correição, 
e fosse administrar a justiça em todos os termos. 

Os autores da reforma conhecerão isto e 1izerão 
o decreto de 24 de Março, o qual punha as cousas 

TOliO 11 

no. seu antigo pé; então ~ujeitavão os processos 
ate seutença definitiva r,xclusiva aos juizes lei"'os 
de maneira que uão tJodia, existindo na c.•beç; d~ 
temw um juiz }et.rado, julgar afinal o jui?. leigo; 
os processos erao preparados e mandados á cabeça 
d~ te_rmo: Mas di_r~me-hào:-assim os juizes leigos 
n~o Julg~o defimtl vamante, ma~ os da proposta 
~a_o de JUlgar ?-Necessariamente, porqufl são 
JUIZes estabelecidos,_ abolindo os juizes letrados. 
Mas eu perguntare•- por ventura quando não 
exístíào os j~1zes letrado~ '!as cabeças dos term'-'s• 
os que ficavao sendo os JUIZes lei~os pelo vosso 
dec.re.t~, p.,ta vossa . r~f<Jrma ?-Eiles julgavão 
delimtlvamente como JUizes letrados, decidiào das 
questões, da vão SAntenças definitivas; mas a 
proposta q~te ll~es dá flSte mesmo dirt>ito, eomta.do 
lhes dá so ate a sentença exclusiva ; portanta 
!Dfllbora ~es~e caso; e porque dá no preparo para 
JUIZ do ~hre1to o recurso de aggravos. Creio que 
esttl. ~er1go que se suppõll a respeito dos juizes 
mumc1pae;; nos lotrados está ben) garantido, bem 
guardado com o metbodo ; porque· se estabelecem 
todas esta:; attribuições. A r~>speito das causa~ de 
maior importancia não p6de nenhuma decisão 
exist1r senão pelos juizes de direito. Eis pois ue
monstrado que a pro!'>osta se approx:ima muito mais 
das idéas constitu::iÔnaes ; ella n~o f11z dos juizes 
municipaes senão juizes preparadores, juizes que 
podem conhecer das questões de facto: tudo o mais 
vai Sllr desempenhacto pelo juiz de direito, juiz 
constitucional, juiz estabelecido para applicar 
sempre a lei ao fdcto. Outro beneficio traz a 
proposta a respeito do estabelecimento dos juizes 
municipães. e vem o ser a restrictl\ obrigação 
que se impôz o governo em ~ua proposta de não 
remover este,<J magistrados, de não alterar a nu
meração em que estão. Orn, um dos males de 
que se resentia a administração d 1 justiça era a 
movibilidade contra a lei: o~ juizes municipaes 
letrados pel11 legislação de 3 de Dezembro de 1841 
erào garantidos pvr quntro aunos, não podião ser 
tirados de seus termo~ E<eoão em tres unicos 
e det~rminados casos ; erão ell<!s porem removido3, 
e algumas <lestas remoções equivaliào a demissões: 
outra COUSI\ ainda se fazia, e vinha a ser . que a 
res;>eito dos supplentes n<>meados pelos presi· 
dentes de província, como se não pod1ão demíttir, 
havia uma continuada alteração do numero eut 
que esta vão na list '· Eu quando li o art. 19 da 
reforma pensei que depois de feita a nomeação 
dos sup_pleot!S, e sercnr postos por sua ord.em, 
approvando-os o governo, niio podia haver mais 
alter11.ção ; mas creio qUP. o exemplo partio dos 
mesmos def~ns<Jres rla reforma; e!les destruirão 
aquella garantia que tinhão dado para este~ juizes. 
8e pois os nobres deputados que combatem a pro
posta, mesmo ne!;ta casa reprovárã" es~e proce
der, se susteutlirão que juize,; letrados erão mais 
utds á sociedade, mais g:mmtidores du. liberdade, 
se acaso não fossem mltdados, como negar seus 
votos pelos juizes mu.oicípaes da prop,>sta ? Só 
por não serem formados ? En já observei que esta 
qualidade não se dava se!npre em .favor dos 
brãzileiros, que elles erão muitas vezes julgados 
por pessoqs lP.igas, está pois respondid0. 

Outro argumento se pôde apresentar contra os 
que combatem a proposta, se acaso julgais que 
os juizes que não siio formados não sà'J verdadei
rawente cunstitucion:ICS, e por isto 3ão devem 
julgar nem os crimes de pequena monta, nem 
dar sentença dc:finitiva no cível, devemos em 
bva logica deduzir que estes juizes nunca se 
devião suj~itar as dec1sõe~ finaes que partencem 
a um juiz constitucional ; porque o que fizestes 
nas reformas? Por este modo de argumentar. 
não sei eomo se pôde atacar a proposta I Vós 
destes aos juizes llligos as mesmas atl.ribuições, e 
em todos os termos. · 

Eu creio, Sr. presidente, que com a creação de 
juizes municipaes, conform~ a proposta, se sanão 

68 
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gr;;;v~:s inconrenientes. estabelecendo, como faz, 
que dks sejào supplento:s dvs juizes d\l direito 
em tcd:l a comarca: para os juizes mun!cipaes 
não ha supplentes preparadores, como faziào as 
reformas pi:l" decreto de 2-! de Março. Entendo 
que quando se estabdeccm justiç.1s prop1·iameute 
para districtos, é para commu:ddade dos povos: 
v que existia ácerca dos jclize,; muuicipaes sup
pleotes e dos j uize~ de direito era de um modo 
inaudito ; porque cntendião QS pre~ideutes de 
provincia que pnditio, confJnno suas affdções, 
marcar o modo dvs supplcntes su:Jprirem 'O juiz 
de direito, ,;em seguir a nnmera.;ão nem a l•H:a
lidade ; digo que niio 'i>cguí:io a numeraçào por 
que não c,•rrião os lugares do lo a fio, e não 
guardavào a localidade, porque cada um dos 
presidelltes faziã as nollleações dos supplentes 
úe juizes de direito, tão disparatadas, que não 
era possível que a administração da justiça tivesse 
a presteza e audame .. \o preciso. . 

Eu referirei um casv que ac<>nteceu na minha 
com >1 rca. 05 juizes municipaes suppleutcs Jtl juizes 
ue U.ireito Iorão marcados Slilteadan1ente entrP. 
os t.:rmoti. Eu ;inha aberto a sessão do jury no 
t~rmo de S. Matheus, e ahi não podendo tomar 
couhecimento dos proc<'ssos de que tmha appel· 
lado ex- officio, fui fvt·çado a avisar ao juiz 
municipal (Já havia muita diffictüdade no transito): 
o meu nul.>re collcga, <Jue se acha nesta ca~;a, 
não põde per esta vez cumprir cout a sua obl'i
gaçiio, a vista do estado dos c.Hninb,J,;. O que 
llcunteceu fui qut~ leve Je dirigir se ao~ supplentes; 
não sa pôde achar o primeit·o supplente, pllrque 
estava fóra; o segundo era de um t~rmo tão 
displ\ratad') , GUe n'io se poliia sujeitar a vir. 
As~im, haveudo seis supplentes no termo em que 
tínba aberb o juty, niiú põ . .le comparecer Utn só 
antes de e::;gvlad ~'S o:; outros : o que aconteceu 
foi th:are:11 os ml~erav~is por serem julgtl.dos. 

Se acaso estivesse bem marcada, que os sup· 
plentes serião Ja cabeçtL da oomarca, entre os 
sei:> poiler-se·llili achar um que [JS5e presidir ao 
jury. A prvp· . .:3la lii:llbcrn prevenio este grsnde 
inconvenieot~. marcando quo os juiz~>~ muni~ipaes 
sej:io os supplautes dvs juizes .:.lo dir<-ilo ern toda a 
comarca. 

Creio que a respeito dús outros urtigos d 1 pro· 
posta pOl;Sl) dizer qtt~ udl t: s uiio ouvi fallar, ou por 
que elles não df•!recem mat.,.·ia c••ntra a h:i, no 
eatenuer t.l us que a comb<1ten1, ou porqu<> não 
fação reformas essenciaes, ou porque se t"u1 
desviado a attençàu p11ra outros lugares: pnrtauto 
eu pos~o suppôr qu.tl a pruposta t·1m ao meno~ 
nest~s artigos uma apprvvação ta.:ita do3 nobres 
deputados. Talvez c.;mo a disc&.~ssão foi feil11 en1 
geral para ficarnlus mai:> esclar~cidos, nl'i.o restasse 
tempo para debater-se caJ,I um dos pontos, e 
que os nobres d<putados se guardem para a 
discu6são loc:~l: p:.nl eatão eu guarJar.;i tambeUJ 
as minhas armas. · 

Tratsrei porém do artigo que foi combatido, e é 
o art 9o. (LI!.) 

Sr. presidente, eu creio que este é um dos 
artigos que merece n di:;cussào mais restricta, 
de conformidade com a nossa constituição ; por 
CJ.Ue o acto aJdicional estabelece que - pertence 
as a~sembléas provinciaes a divisão civil, judi· 
ciaria e ecclesia~tica.- En não sei se a respeito 
de uma semelhante questão se deve entender a 
divisão de jurisdicção ligadi\ á q~e se chama terri
torial, ou se ell<ls se po.Jem separar: entende-se 
sõmente que a quo quer fazer a propost11 seja a 
reSptilo de jurisdicção. Se acaso a divisão de 
que se falh. aggrava tambetn o territorio, eu 
cr~io que se nao podem bem d1stinguir as 
determinações do acto addicional, da faculdade 
que tem o governo de nomear os juizes dt: direito 
vara que se digão perfeitamente descriminados 
esses pontos. 

Se nós Gonsiderarmos que as assembléas pro· 

vinl!iaes só tém o direito de fazer es tas divisões, 
diremos qu9 ellas dispo~m das nomeações dos 
empregad,.$ , e das despezas J;tera<'>s neste caso, \l 
;>~·· ece qu" ellas vão legislar sobre pontos qut1 
nao lhes compet<lm ; mas, se considerarmos 
tambem isolaJatnlinte o governo, com ,, dirllito 
de nomear r.nd.gistradus par,\ essas comucas 
!If!l.rr.:anJa o territoJrio, perece quo f~<rimos o acto 
adJid·Hllll. Or.t, nesta collit'iiO de cumprimento 
de h•i p :ua com as a~sembléas provinciae,;, e de 
attribniçà<J do governo geral de nomear os ma· 
gistra.Jos, e prHÍSO qUé hajll U!ll termO que frize 
a jurisdicç:'i..) do governo. Et1 vejo que não 8<3 
pó.le fazer de outr•> mJdo senuo t!nteadt:ndo-se 
Que essa divisãa é sómcnte jurisdiccioual, embora 
fi•1ue compt:tindo ã assembléa provincial " de 
tllrri toH·io. 

Ora, ns comarca~, assim estabelecidas pelo 
gov.,rno, se puderiiio eh<~.mar - comarcas judi· 
ciu;·ias ou de ju1·isdicçàa, - e nós poderllmos 
entender tul vez chamar ás demarcadas plllas 
assembléas provinciaes quu dividissem " sólo
comarcas territuriaes. - N<Jste caso, pan>ce que 
d~ moJo algum o governo irá ã,; attribuições d:lS 
assel1lbléas provinciaes, o só d~;marca1·á as juris
dicçõe~. 

Os nobres deputados que atacào a proposta por 
este lotdo uno têm muita razão, por i~to que o 
art. 20 da lei de 3 de Dezembro de 1844 não 
dett det<Jrmin:•damente esta attribuicão ao governo; 
o gvvern•l tem ~<ntendidv que póJc annexar e 
desannex-1r termos ; e se o gov<~rno pôde annexar 
e desanutlxar termos, ll isto não se entende 
qnaoto à jurísdicção sóment.e, mas quanto ao 
quo chama-divisão territorial ,-então já sanccio
nárão o acto que Rpparece na pwposta. Se o 
goven:o pó ,le diwinuir ou augntentar estes dis
trictos por móros decretJs, muito mais qt1ando isto 
passar por uma legíslat;.ào. Eu Cr<Jio que por este 
lado tambl3ttl uão s" póde diz~ r 4ue a prl) posta foi 
antí-constitncional. 

::)r. president~. a respeito das a.ttribui•;ões civeis 
que t!!rüo pela proposb os juizes ll)unicipaes, 
au creiu que tenh•l bem r0spondiJo aos qu~ as 
combatem con• argumentos d~ primeírll parte do 
mon discurso. A~ razõtls que se apresentârào 
pa1·a ddeza das juiz<J:< municip •es sobrtt o crime 
d.,ve•n applical'-se nec~;ss .riamentll ao cível ; est•:S 
juiza>, que se L•• m dito na <'1\Sil qu~ são inc,lil · 
sLiludonaes, lh::i.<J be:n fjUI\li!ictldos se se r~duzirem 
sóm•:~1tt1 a preparadore,; de processos. 

Sr. prtlsiJonte, ~;u nàü tocarei em ontros 
arti :.(Os tl3 pruposta qu•1 muito melhorào " ndtni
n iatraç,io Ja justi.;a, parque est11!'! meiboras s:io 
tão palpaveis, qu.e O>'~ nobres deputados as con· 
Cessà,), como s•Jja sobre recursos, comCl seja li. 
re~peito do,; modos por qull se dovem enten.ler 
as appelhçôes ; porque cta verdade é uma das 
COll$ tl,; quo nunca pude perceber da reforma (<3 
como juiz de diraito, talv•,z tivesse de!inquido), 
fvi qu~J, ~e querendo gu.~rdar os direito:~ do 
cidlldào brazileirú pronunciado dando-,;e-lhe um 
recurso, que nos processos do julgamento final, 
quer D'\quelles em qne elle era sómente proces
sadv, se dizia que as sentenças não podiiio de 
modo alguu1 passar em julgado sem serem inti· 
madas ás partes Ju seus pr,'Cilt'&dores, seguia, 
não obstante a falta de intimação, o processo 
p~ra o jury 1 Eu entendia esta determin:1çào a 
respeito dos réos que, tendo comparecido em 
juizo, tinhão-se retiradú delle antes da pronuncia; 
neste caso ·eu sempre costumei explicar ao jui~ 
wunicipal que e\lu,; devião hvrar o termo co:n
petente <ie revel1a, para que os réos pudessem 
ser sujeitos ao jnlgamento. Eu. tambem entendia 
a respeito dos réos afiançados, porque neste 
caso a lei me tinha bastante orientado, dizettdo 
que com o tertno do comparecimento o réo se 
sujeitava a comparecer perante o juiz, indepen
de:lte de citação ; mas a respeito dos réos 'lue 
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não tinbão prestado fiança eu sempre me vi 1 
emb •raçado, porque, querendo executar o art. 
233 .to codigo do processo, que manda que 
nos crimes inatbnçaveis não poss" ser ju\
gaJo o réo auseute, CtitP.ndendo-se do sentíJo 
coutrario que deV8m julgados aquelles que esti
vcreu1 sujeito,; a t:rimes atiançaveis, eu não podi>t 
conciliar de modo ll f:l nhum esta determinação do 
artigo com a determinação dos recursos conce
didos a estes réos , com a determinaçàú de 
os lan<;ar peranlu o jury como reveis. Pel•>S 
principias ue direi to não posso julgar como 
rev el ao r<Ío que, commettenuo um crime afian
ça vel, não foi citado nem cou1pareceu em ju izo. 
Não posso considerar revel até o acto da pro· 
nuncia, para qu e perde · se os recusas que tinha 
para os juiZQS de direito, pnra o juiz mnnicipul, 
recursos com extensão tão favora vel, concedidlls 
pela lei, q ue até os admiLti a com arrazoados 
dupl icadamente, como foi explicado por un1 aviso 
de 18!2, o qual dava, não só recurso a favor 
dqquelle sobre que bavia [ll'Onunda, como a 
r espeito da outra parte contra a sentença do 
recurso provido ; portanto eu não podia conciliar 
is to, e não podia conciliar quando o a•·t. 330 
ordena ns notificações das partes e testemunhas; 
o art. 331, que os juizes municipaes, tres dias 
antes, mandem as notificaçÕ•):> ; o art. 3!9, que 
a respeito dos ta!tos cumprisse os arts. 220 
e 221 do codigo do processo, sujeitando os 
que não comparecessem a serem julgados a re· 
velia. 

Se não se tinha !!.Chado o réo p<\ra ser citado, 
como é que, ou podia suj ~ital·o R julgamento de 
revelia, pena que não podia soffrer senão des· 
obedecendo ao clHlmado do juiz 'l Havião duas 
atrocidades: a prirneira era a que tirava o recurso 
que devia ter o r4áo perante o juiz de direito, e 
a segunda era que tirado este recur~o, ia· O sujeitar 
a uma pena de reveli!l, sem que houvesse sciencin 
de sua parte. 

Eu me via aindl\ mais embarAçado quando 
lembrava os incon'ienientes que dahi nascião. Eu 
p1r.sei commigo muitns vezes se acaso o réo que 
tinha sido pronunciaio, que não tinha r ecorrido 
po1· niio ter intimação, sendo o seu processil 
aprcsentndo no jury, comparecesse na occasião, 
poderia recorrer 1 i'.;ria p3rdido o direito de re· 
curso? Ss fosse preso, dt!Veria ser im~nediala· 
mente trazido á barra do tribunal 'l Elle podia 
perder o soQ recurso, se o pedisso? Seria julgado, 
ou este acto seraa suspens•>? Eu confesso que não 
preteria o róo do recurso, e o processo voltaria para 
o juiz municipal; transtornaria inteiramente todo 
o modo de julgamento, porque não se podia sem 
~ravame e perda de rP.curso, que en chamarei 
uma das j:(arantias daclas ao cidadão, ser e~te 
julgado. Mas que de confusão, que de injuridico 
em semelhantes casos l 

A' vista disto, eu disse aos ,iuizes municipaes 
que niio devião, segundo a lei, julgar propriamente 
promptos os !:rocessos para os sujeitar ao jury, 
emquanto a sentença de pronuncia não tiv-esse sido 
intimada para ser o réo sujei to :10 tribunal, por 
baver perdiuo os recursos legaes, pois que este 
ainda tinha uma defesa que a lei concedia, cuja 
deftJsa não podia perder senão quando fossa lnti· 
mado, ou seu legitimo procurador. Isto é o que 
eu a~:ho sanado na proposta ; eu vejo que se podem 
intentar os recursos por si ou por procarador. 
Não hiiv~rá nenhum processo que possa ir hoje ao 
tribunal do jury, tendo o téo ainda um recurso a 
esgotar, a proposta desta fórma sana muitas in· 
convenientes. 

Outro mal que notei sempre nas reformas era 
o círculo vicioso em que necessariamente devia 
existir a administração da justiça a admittirem·se 
a::J interpretações que · muitos dos meus collegas 
magistrados davão aos modos de ap!Jellações e 
recursos. E as achava inf11n..tadas, porque estava 

convencido que pelo art. 50! do. regulamento, em 
que se dizi;:. que não haveria app~llação, ou que 
o ~ecurso para o segundo jury abolia todos os 
ma1s tecur:>os, di~o, estava convencido da · que não 
p0dia haver ~egunda appellação, e disto mais me 
convenceu uma explicação que deu o ministerio 
em 30 de Janeiro de 1845, que ·mandou que não 
se a·iullttissern recursos de segunda sentença de 
jury; mas, Sr. presidente, esta duvida ainda se 
offt3rt:cia quando li\'e3semus de tratar dos casos do 
art. 3(}1 do codigo do processo, porque, estabe· 
l ecentlo este que uma J as cousa;; para a appel
lação legal erão as faltas substanciaes do process o 
perante o jtuy, e lias pvdião existir em um ~ egundo 
e terc•liro j ury. 

Entendi sempre que as relações n1i.o podifio tomar 
conhecimento lias nullidades que não fossem pra· 
ticali:•a perant<J o jury, porque as nullidades do 
preparo do pr,Jccss,J fica vão sau:Ldas pela a:.tiga 
legis{açàt•, com a deci :~ iio ,fo prin&ei ro conStJ!ho. 
- A.viso tle 2 tle Julho de· 183! - e pelas refor
mns arts. 200, 290- nii.<) podia haver nullidade 
senão por ígnorancia dus preparachres, ou de pro
posito ; porquanto, á vista do cadinho pur que 
passa vão os processos, não era pos,;ivel que se 
d ~sscm nullidad es senão nestes dous casos. Sub
sistindo pela reforrna o art. 301, devo deduzir 
as nullidades erão de falta:> com:nettid11s pelo juiz 
dú dirbíto como pre ,, idente do jury, como a falta 
de jurnmento, etc. A proposta ptevine isto : diz 
que me~mo neste caso não sd possão d11r dous 
recursos. Convirá á administração da justiça que 
os processos sejão interminaveis? Seria bom ac· 
crescentar mais alguma cousa a este artigo, e 
é que a parte d~cl >\ re as nullidadP.s de que quer 
recorrer pan~ bem fixar, que quando não tivesse 
um ponto de nullidade, não podia recorrer por 
protelação <:lo feito e da sentunça \ a este respeito 
sana 1\l!luma. cousa, tira este citculo vicioso de 
appel\ações, pre~ine que o réo não possn escapar 
á devida peualíCiade. 

Passarei agora ás dispo•içõs geraes tmo.,imentos 
de aetenção). A t·espe&to das disposições geraes, 
cu creio quo; nada mais ~e estabelece pela pro
posta do 4ue algumas detP.rmioat;ões sobre a re· 
forma dos magistrados, sol>re suas remoções, etc. 
No al't. 3~ uma medidt. se pretende, contra a 
qual calot·usamente se têm pronunciado os que 
comb,ltem a proposta, tacbandv-a de inconstitu· 
cionttl. Sr. pre3idente, antes de entrar na questão 
a respeito dos arti!(us auteriores e po~teriores ao 
3!, eu direi 11lguma cousa. Eu uão periso, como 
os nobres deputados, que o e~tatlo da magistra· 
tura, seguntlo a exist.e11te reforma, ostâ bem es· 
t:lbelecido. Eu não c<~ncorJo com os meus nobres 
collegas de que a mtlgistratura esta bem garan
tida, quanto á sua pos1ção, qaanto ao seu decoro, 
quanto ás attrib11ições de que ella está encar· 
reiZada. . 

Permitta·se-me que diga que eu. não vejo) na ma
gistratura hoje senão pessoas sujeitas ao arbitrio 
do governo; sua perpetuidade está. sujeita aos 
caprichos dos ministros, e mesmo das pequenas 
influencias Jocaes ; boje com este arbitrio os ma
gistrados estão á discrição daquelles qu.e querem 
prep<mderar, e àhi está um sem numero de 
magistrados fõra da carreira, sem nomear aquel!es 
que, sendo despachados, não querem ir para as 
comarcas para não estarem sujeitos a influencias 
que não lhes agradiio l Serão estas as beltezas, 
as fiôres colhidas de sua perpetuidade? P,\fa a 
independencia muito lhe falta ••.• 

Sr. presidente, entrttndo oa questão <la consti
tucionalidade da nledida .no art. 34, não enxergo 
que seja contra a constituição (apoiados); mas 
eu aguatdo a discussão deste artigo para dizer 
tudo quanto fór mais positivo a tal respeito. 

ALGUNS Sas : -Diga logo. 
O Sa. CARVALHo ll: SlLVA :- Expendendo eu. as 
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minhas opiniões nesta C!\S!I ; sendo eu magistrado, 
talvrz se diga que sou o un ico que defeBda o 
artig:J ; n1:lS eu _direi aos U_?bre;; d~_putados que 
sem p~n~nr Dll mmha profi~sao, eu nuo olhe1 nem 
para minha posição, u e~ para o i!1teresse ; ~u 
olhei sõment~ se a med1da do art. 34, & C\U nao 
constitucional. Eu rreio que os nobres de(>Utados 
que cllamão inconHtitucional o art. ~4 não podt>ráõ 
deduzir contra argumentos fóra da couslituiç ii'l do 
imperw. {Apoiados.) Eu desej1ha qu<.l n1e mos
trassem qual é o artigo que de:s igna a ~xdusão de 
nutri\ qualqu~>r class<> , porque eu creio que pela 
constituiçRo do imperio a chamada t:xclusão de 
voto não ba para ninguem, senão s"~undo as 
ng;as estabelecid;;s a respeit·> dll niio S t r ciuadão 
brazileiro, não ter renda, etc. Eu llâo) Si!i donde 
os nobres deputados deduzem da constituiç:lo que, 
danrlo-se o dirf ito de voto a alguem, e o din,ito 
de ser votado, não possa e;,se cidadão ser collocado 
en1 umtt posição de occupar ou um lugar de votaçiio, 
ou um cuLril de nomeação do poder. O art. 34, 
creio que não priva os magistrados dll vott\rem, 
nem de serem votados ; portanto eu creio que 
estão enganados sobre o verdadeiro espírito do 
artigo. 

Se o determinado pelo artigo equivale a exclusão, 
e por isso é inconstitucional, ella esta legislada 
ácerca de outros indivíduos. 

U111 Sa. D&PUTADo:- Onde? 
O Sa. CARVALHo B SILVA:- Passard a mostrar. 
Digo, pois, que esta ~xclusão que os nobres 

deputados achão a rcspdto dos magistrados , e 
quo eu não acho , e~tá cstabi>lecida por nossaR 
leis em lJ)Uitos outrr,s casos. Eu, Sr. pro:sidente, 
já Emitti a min!Ja nvinião; já .:stá man ifesta a 
.,ste respeit•J no pt~queno escripto que o1fertlCI a 
casa. Eu sou dt1 "pinião que o magiMtrado deve 
deixar vsgu o lugar durantd a legislutura, StJndo 
elle pre.mchido por CJUtro ; tlU não lhe faço perder 
o lugar p!!rpetu .. mente, ma11 a minha convicçiio !oi 
sempre, desde 1841 , que o dt•pntado não devia 
exercer lugar algum durante os quatro annos. 

Etltendi, Sr. presidente, que nesse caso a con
slituíção já tinba marcl\dO, ttuato que mandava 
ces~ar todas as funcções durante o exercício , 
reconhecendo ~uim a incompatibilidade. 

UM Sn. DEl'UTAt>O:- Nos quatro mezes. 
o SR. CA.II\"A.LliO E Su.VA.:- Agora direi a razão 

por quo o estllbeled assim : porque vi que os 
ma1.1ilstrados. voltando para os seus lugAres, nem 
podiáu estudar aquillo que era preciso para 
fazerem o devido serviço como lt~gisladores, nem 
podião talllbem preencher bem o lu~ar, principal· 
mente em pontos mu1to distantes da cOrte. Ora, 
Stl nós considerarmos alguns dos magistrados das 
comarcas, por exemplo, do interior do Pará ou de 
Goyaz, veremos que não vão fazer nada nos seus 
lugares quando voltão : levaráõ na viagem de ida 
e volta tempo sufficiente para chegar ao lugar, 
dar a primeira audicncia talvez, e voltar á cõrte. 
Portanto, pela impossibilidade mesmo estava pa· 
tent~ que o não podião exercer. Eu entendi mais, 
e o nt eu fito, no pequeno escripto que fi.z, era que 
se devião dtvidir muito as ambições, porquanto é 
convicção que, agglomerando-se todos os cidadãos 
na estrada das deputações. se havião de atropellar 
e disto nascia um grande damno á sociedade. 
Deixando-se os lugares dos magistrados vagos 
durante a legislatura, e preenchendo-se por outros 
cidadãos, as ambições ficllVào mais bem diTididas, 
e talvez estes que desejassem ser nomeados juizes 
de direito ou desembargadores, fossem trabalhar 
com mais boa fé a favor daquelles que querião 
ser deputadc>s. Por isso eu disse que achava não 
ser o artigo anti-constitucional, são minhas con· 
vicções. 

Direi agor!l que disposição semelhante já existia 
a respeito de outras muitas pessoas. Se, uma vez 

obtidos votos. não se póde mar~ar, sem offensa d·a 
constituição, op<;ã,J ao tJleito, então temo!l errado 
na lei da ~uarJa nacional, quo! •liz qut) são 
iucootpntivoi:; a :; Íttn~çõ ea de guarJa n:{Civnal e 
de magistrados de p11z. Estes magistrados sãv 
do eleição pop::l"r, o:; postos tambom o orã.o, e 
comtudo uma lei ord~nou que o eleito optasse. 

Accresce que na l ~ i do lo de Outubro de 1S2S se 
marca opção entre v ereadores e juíz~s de paz, 
cargo~ de el <l íç iiú . 

O Sa. N". MACHADO dá um <~parte. 

O SR. CARVALIIO E SILVA:- Se a opção ordE'nada 
a quem é votado equivale a ser exclui,!o das 
votaç.õe~>. é inconstitucional. Nesta lei se diz que 
não pos:;ão ::.<:cumular as funcções certos parentes, 
certos <l U>pregado.'l . Nilo se poderia deteru1inar 
que não foss e eleito quem não tivesse um certo 
t ompo de domicilio; e não é isto umn disposição 
limiwdora do voto? Creio que sim, e inconstitu
cional, segundo o pensar dos nobres deputados. 

Outras cir<mm;;tallcias houve a respeito do pa
rentesco: a lei vedava que dous irmãos foss~!ll 
vereadores na mesma camara municipal, embora 
obtivessem votos na fórma da lt>l. 

Outras incompatibilidarles se marcáràc: não digo 
sõ a respeito de funcçõ~s administrativas ou do 
empregados de nomeação do goveruo, porém 
me~mo de <'leição entre si. 

Senbores, diversos avisos do governo marcárão 
que lugares de . eleiçõJs mesmo fossem incom
pativci,;! Se até agora nã(l enteudemos ser CO!ltra 
a con:; tituição, como o julgai\! nesta prop•Jsta? 
Por ventura é inconst\tuciilnal dizer·so em lei 
quo quando eu recaba V<Hos deste modo e e:stoj<\ 
nest:to> circumstti•lcias, deva ter opção; e uão p·.,s ;;a 
t>X I!rcer o lugar perpetuo com o de eleição, havará 
nisto iufra.cçâo da constituição? 

Entend•l pois que o art. 34 não é inconstitucional. 
Nno quero entrar na questão, se é util, nem 
so convém fazer isto agora, se deve ser segundo 
a proposta, etc. ; para quando se discutir o artigo 
me ~uardo ou. Estou conv'lncido qtte o poder 
judiciario P'ra ser independullte, além de outras 
garantias de que devem gozar os magisirados. 
uma das que muito pólle concorrer, é, ainda que 
tempurariamente, apartal•oS da arena das cabalas: 
nunca dulla se sab.ll, ainda que victorioso, com 
o garbo com que se entrou. 

R>!!sumirei dizendo: se fosse pela. prúposta ve· 
dado aos magistrados o serem votados, era 
inconstitucional estabelece:- esta exc~ pçt"io : porém 
uo estabelecer-se opçlio entre o cargo de 6leiçáo 
popular '3 o de nomeação do governo, niio ha 
inconstitucionalidade. 

O Sr. Suu.·""'- Franç ... :-Eu. irei direito á 
questão e serei breve. 

A queiitão de que nos occup~mos é a doutrina 
do art. lo da proposta, que diz assim (U o cwtigo). 
Deve aceitar-se, e approvar esta doutrina cnnt~úda 
no art. \~o da proposta?... Cumprirá rejeital-a? 
Oumprirn emendal·a "l Eis-aqui as questões qu!l se 
nos offerecem. 

Sr. presidente, desde que vio a luz entre nós 
o nosso codigo do processo. entendi logo que de 
mui curta duração seriào algumas de suas dis· 
posições. Seguramente não era possível que con· 
tinuasse a ser feita a pronuncia dos delict•JS por 
uma magistratura popular, qual era a dos nossos 
juizes de paz. O espirito demoeraiico, que por 
muito tampo dominou os legisladores do Brazil 
na deliberação d11s suas leis regulamentares, in· 
1luio tambem no codigo do processo, e dabi ve-m 
tirar·se à magistratura nomea•ia pelo poder exe
cutivo part~ da jurisdicç:io criminal, dando 
partilha della a uma mllgistratnra puramente 
pop•1lar, que tinha sua missão directamente do 
povo. Portanto. senhore!.l, em minha opinião 
muito bem andárão os reformadores do codigo 
do processo, quando tirãrão aos juizes de paz essa 
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jurisdicção de formar culpQ aoo ré(ls; mas entendo) 
que não L.rib os r.,fonnu•ior'1~ mais felizes quarl'io 
passárâo e;sa rn P.~;;ma jurisdicção aos officiaes 
de policiã. Senhoras, s~ o,; juizes do paz não 
podi:ia ex•J rcrtar jurisdicçào crimina l, muito !llenos 
a pctlifio exPrcitar tambem o~ ntliciaes da poli c i.\ . 
E' ttn1 principio ger;ll e111 toda3 as naçõ~s civili· 
sadas que ningueu1 pó.le ~er juiz e parte ao mtlsmo 
tcmpc>, <111 seja parte em causa prvpria ou jâ em 
causa publica . Eu ent endo qu.; os ofliciaes de 
policia judíciaria não s;1o outra cottsa rnais do que 
fiscaes da :>egurança publica ~ e um fi<cal qual· 
CJ.Uer que elle tieja nfio póde tomar p;.rte no 
julgamentu das causas e!n que el\e fô( fiscul. 

A p•llicitl, meus SAnhol'es, é o argos do governo; 
a elta incumbe sómcute perscrutar o crime em 
seus es.:on,lriios; pr•Jnder ns rnalfdtores, trazel-os 
p11rante os tribunaes judiéiarios, colligir final 
mente, e produzir as provas do,; seus delídos ; 
niio pódA por consequencia ser juiz da pronnuci~ 
quando é autora da imputação: aos mr.g~strados 
nomeados pe lo poder executivo, e a ellos sómente 
pois ptode « razão qu<; Sl.l confira a jurisdicção 
de pronunciar os réos, e não aos officia.es de 
policia autores da imputação nos ca~·Js de vin
dicta publica. N~ste sentid~ pois, entendo eu que 
a doutrina do prir.1eiro artigo deve ser appr<Jvada 
pela camara dos deputad,,s, mas não a sua ex
cepção, emquanto deixa aínd!l nos crimes de 
sedição e rebellião a juristlicção da pronuncia 
aos o1!iciaes da policia, porque a disposição dG 
ex.::epção implica uma q_uestiio de prmcipbs. 
(Apoiados.) 

Em um governo constituciiJnal, senhora~, niio 
se póde seguir as conveniclncias legisla.tiv~os 6!11 
contradicção do~ princípios. Se os olliciaes de 
P'•licia não podem pronundar no,; outros crimes, 
muito menos nos de rebeilião e sedicção. Demais 
a excepçào ainda é defeituosa em redacçiio, por· 
que diz eUa-e outros crimes graves. (Li a ex · 
cepcão.) 

Pois, senhores, se a questão é de principi .. s, 
como peJemos &<:hnittir esta r.xcepção 'f Qutlm é 
o apreciador da gravidade dos <t .. lkto>~ para 
firmar a jurisdlcçào prouunciatlva? E' o mlniRterio 
na córte e os presillentes nRs províncias, diz o 
artigo em questão : por consequenclB flod.:m 
mandar e8te:~ que ofilcia.:.s de policia pronunr.iom 
-os réos em todos os casos que olles julgarem 
graves; tuas é ÍI!So me~mo o que dcv•••uos onluu<lltr 
que ni\o pó·le pas,mr; é contra o princi!JiO quo 
e!ltabüleci, de QUil nilo póde o lls~al ~~·~r juiz. 
Portanto não posso deixar de s11pprimir HBtll 
excepçilo. Dirà o Sr. ministro (quo sinto ntio 
etstt<j& pre8eot11) que &lle He vio embaraç11do pela 
gravidade dos casos deixando-se nelles a pronuncia 
ao arbítrio dos juizes municipae11, (!m que por 
veutura o governo não tenha toda a confiança ; 
mas o Sr. ministro podia 8ahir desta ditllculJade, . 
entendo eu, por um modo que conciliasse os 
prrncipios com as conveniondas legislativas. Não 
diz S. Ex. abaixo que de todas as pronunci~s 
póde haver recurso para os juizes de direito, 
quando as partt:s os interpuz!'lrem 'l Pois bem : 
pronuncie o juiz municipal nos cas(>=>, não djgo 
já de sedição ou de rebelliào, ma~ ern todos os 
casos graves em 4ue houver lugar a accusação 
por p:ute da justiça, appellando ex.-officio para 
o juiz de direito, se forem absolutorias as suas 
pronuncias, isto é, qunndo não obrigarem por 
outra phrase. Deste modo evita-se a dífficuldade 
e consegue-se o fim de conciliar 03 princípios 
cou1 as conveniencias publicas. Eu entendo que 
o legislador CO}llltitueional não deve considerar 
as conveniencla,; le~islativas senão de accõrdo 
com 08 princípios constitutivos da societlade para 
a qual legisla. Hei d~ portanto. mandar á mesa 
uma emenda neste sentido, para que se supprima 
est~ excepção, e se adáicione o que eu disse. 

PermUta v. Ex. q11e diga agora alguma cousa 

afirn d~ dewanecer as im!)ressõAS que possão tt>r 
CiiUsad•) _por \'entur<l_no publicr, certas proposições 
qub aq •~t tr,nh•l ouvt .io. Eu não •iesajo que nu 
m ·u parz ~e radi 'Jil>'ltn Cl:lrt').:J prt- ,: onc.;itus odiosos 
<:o •!tm as autoridaJes con:o~titui•ilH. Q•.lanJ·: se 
qmz ur~umentar C•!n.tra a jurisdicç,1o criminal 
dos otlictaes de pohc1a, eJtpr~~ ~õ t s ouvi eu que 
w<nto moJ d>!,;agrlldárão; chatnou-se-llles por 
exemplo, bP-lleguins... ' 

U:.u Sa. Dc:pu-rA.D·J:- E a v.,., de rapina. 
O SR. S.>uZA. FRA~ÇA.:- E não sei <1 que muis. 

Ora, S~_!lhores, po1s a'Utor . ad .~s tão respeitaveis 
co:Hno sar1 as d•J p_oltcia, autoriJad~s que fiscslisão 
a. s.egurcan9a publlc~, á sombra da qu<ll repousa 
oT~tdll.;i>to tnerm.:~, po•le merecer tão odioso nom"l '? 
Nao e por .;.~sa odiosiJact a qu<l eu voto para 
que as autoncludos policiaes seiit•> itthibidas de 
pronunc!ar: _não é por <lSta razà·.J, é por a<.juella 
~p~e eu Já de1, de que ninp;u,;m póde ser parte e 
JU17; ao mesmo tempo. 

:!.'.-:nbe'n . se t.li.;se aqui que os jüiZ<l:> de di r« i to 
<1rao ús umcos para a prouuociu. Não sou d,;:'ta 
opinião. A con~tituiçã tl o l}ue diz é que serão 
perpetoos os juize» q11e jollgu<J m o ~id.~dão, mas 
a prepar~ção d<> processo ;>ão depende certamente 
de taes JUIZ~s. nem . a eonstitl.\ição o manda. 
(Apoiados_.). P6de_ ~e r pr~.~parndM do proces:;o 
qualquer JUIZ mumc1pal, qu;;r no cível quer no 
crime. Por consequr:ncia não tenho nenhum 
embaraço em que os juizes temporarios pronlln· 
ciem; e se entando que o não podem fazer a11 
autoridades policiaes, é sóment<> pelo principio 
de boa razão, que se não póde ser simultaneamente 
juiz e parte. 

Queir~& V. Ele. pol>~ mnndar papel p.ua eu 
oii•;recer a miul..ta e:ucnda. 

K' li>la u apoiadn a sclguinte emenda : 
« Supprima-se a excepçiio, e substitua·se o 

8eguiut<; : 
« Nos casos em q ue tiver lugar n accusaçào 

por parte d~~o justiça, sariio applllladas ex-officio 
as pronuncias · que não obrigarem aos réus.
Sou.:tt França. 11 

o Sr. Sou.r.•& J:-~'.t-anoo :-A discussão vai 
jí\ muito tou~a, tJ na hora adiuutada em qntt 
ar~tamos nrt·J ó maiA pJslliVel dar todo o de:Jtlnvol· 
vim••ut<> Ú'l qllestõols Jo que se tr.•ta ; mesmo 
lllulw •lo resp.~udor ao Sr·. deputado da Bc~hia 
!JUú f•lll · ·u na ultima sessão, e nno está olle. 
presurlt•' ua cl\811, o q11e milito me desanima, 
uss1m couw já s!lntl que me oiio dé~se tdmpo 
pari\ rot1p •nder·lhe ho11tem mesmo , e quanllo 
úurava 11 impress1io que me causarão algumas 
de aua~ propusicões. 

Proponho -me a den'''nstrllt", Sr. presidente, que 
a lei de 3 de Ddz~mbro dE! 18H contém alguns 
graves deft~itos quo exigetn pr<lmpta retorma, e 
que a proposta do nnbre ministro da justiça, • 
pelo modo porque está formulada, presta- se a 
ser desenvolvida em sentido mais ou menos lato 
(apoiados), e conforme a opinião médio que do· 
mma na cas1. 

No meu entender, só duas classes de opiniões se 
podeu1 <>ppôr á propostR, e são, ou aquelles se
nhores que julguem tão perfeita a lei de 3 de 
Dezembro, que não supporte algum melhoramento, 
ou aquelles que a tendo por mui imperfeita, não 
admíttão outra reforma qll., oãQ seja a completa 
substituição da lei. 

Antes p()rém de entrar no desenvolvimento 
destas duas tbeses, ha de me permittir a casa 
que eu passe em resenha algumas proposiçÕtlS 
do honrado deput!ldü a quem me refiro, e começarei 
pela increpação de precipita·ia, com qne elle ta· 
chou a proposta da reforma. Se o honrado de
putlldo conc<Jrda em que ha melhoramentos a fazer 
na organisação judicifl.ria, não pôde e\le tachar 
de precipitada a tentativa que faz o nobre ministro 
de satisfazer esta necessidade publica. A precipi· 
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taçãú desa{lJ?areco desde que a nec~ssidade é r6co
nh.,.:idu ; e que ~lia o està genunH:'nte prova-o 
até a co~tfis~i\o à•> l.J,;r•rado u•-putado. que se• •d\l 
uu1 c"s qtF• n:t:ilwr def .... ndeu a lei r:esta_ <:<iS3 
por occasiiiu de .ua fao:tt.:ra, vc·'e Ul!or>l. ,,bngado 
a Ih.:; couf,.. s;a: d0dl<•S. !A p oiado$. ) E quund <.) 
lh',, co nf~ss'' :) h onrado deput ;;d:~, t :lo c .HJ:\taut,, 
e firm<l dcf<.'nsor da lc1, 4uem puderá n~gar qu e 
o vublico i'Ul geral lh'os rec.mheçiio? (Apoiatlos.) 
O · htJnrado U•' Piltnd., é n.:st<: pc>uto c-:.m..: q ue 11 
ultima opiniiiv a <-.:>perar, e qn:wào e !la se pro 
uaoc i ~~o pcia veracidade dos ..!efeitos da lei <JUem 
terà ruzão -para tachar d tJ precipitaJI& a refornu> '? 
(,1 poiados.) 

Seria prec iso ouvir o consdho de es t!ldo, d issd 
o b Qnraõo d•!putaJo, e que r.:i o h~~tvitl a recci:\1' 
esturvos nu opposiç>'io dil sua parlll qu:mdo ,;e 
tratan~ de uma nt' cessidade c. ublka a sat i~ fazer. 
A con:;ulta seria p •J r certo i;lliispensavel. se s.; 
tratasse de um cunselho de ilSt:l·io ;:irnplesmente 
adtninistrativo, e organbado pAra d e;;envol\'''r <'m 
leis ou regulamentos as í ·i ~as do gab itH!le. l\Ias 
com um conselho da estado politico, C<Jmposto de 
c:,ladãos proeminentes e nc,taveis no paíz, e que 
têm n~stas o•aterias opiuiões pronunciadas o co
nhecidas, a consulta seria inP.fficaz no g,~ ntido da 
:1d ministração. (Apoiados-) E não se faz nisto 
i:>jut·ia aos .:on~dheiros de estado lapoiados ), 
que homens políticos e de opiniõ~s conhecidas não 
podiào <Ojudar o r..inistPrio em sentiJo contrario 
ao de suas opiniões. (Apoiadús.) E é esta o in· 
convenie11te do c,wselbo dP. estado, ao mesmo 
tempo político e administrativo, composto de mui 
pouc<• S membros, e sempr·~ funeeiO:ll\ndo em 
mainria com minist~rio de diversas opiniões. 

Convinha tambem consult11r os amigos para 
evitar ao menos o escandalo, disse o honrado 
deputado, de v~r a proposta emendada em tantos 
pontos pela propria con1missâL>, aliâs tir11da da 
maL•ria qutl sui;tenta o gabinete. A este respeito 
teria eu muito a dizH ao honrndo deputado se 
n1'o permittisse o tempo, e mesmo limita.n:lo-me 
a. mui !Juuco, quero recordar o mot.Jjo ou Joe:sto 
que reciproc:tmento se lançtirão dous llléi!Jbro11 da 
ca::~a, pertencer.tçs.:. div.,rao partido, de q•t<.· caua 
um ddlell t:stava r.:b ~ llaJo cont(u RtHIS c!~t:full, 
cujas opiniõ~s Sll ue~~:aviiu a a ·h•1•t11r. 

Eu supponh' que o lwuradv <lO!JUtaJ,l p~lll Ballí" 
lm ue t"r ol.t.,;;,rva•lo que Ol! patLJdil,;. si'h um trgrll 
nuü:; ou tnell~.<tl uiliciplinllJO:~, toQis ou rnt!nos su· 
jt!itos a seus chcíé.; (al'oiados), con!•Jflllll " natu 
r~zl\ dos ROV~::rnos, e a dos meMutOI:i partiJu,:, Nu::~ 
:.\u,·crnns absolutos, ou ,,ãi) ha partido nem opi
niÕt'S confessauas, ou os partido:> se calüo unte 
a vuz p~.oderosa dos chefes que o commandão. 
N os governos repreSdl.tativos o partido conser
vad" r é sempre n.ai;s disciplinad•l e obediente, 
.ou porque em regra sustenta iotércsses proprios, 
privilegtos antigo~ . direitos de classes (apoiados ·, 
ou porque no pllsitivisruo da suas idéus, que se 
lítuitão ao conhecido, podem traçar um circulo 
dentro do qual os chefes contenhii:o a tropa dos 
:;u\.lordinadus. (Apoiados.) 

Resulta dahi vermos, por exemplo, no governL> 
britannic·> , que ê nosso mestre em matarias de 
administração con,-titucional, os lords Chattam, 
os Pitt, os Peel dirigirem com plena soberania 
os membros do partido, fazerem-u'os votar o pró 
e o contra quasi no mesm v llia, e nada u1enos 
do que ccmo a voz do commandante se move o 
batalbào, que faz marchar e contramarclnr, ou 
do traveseo m~uino QS bonecos arregimentados, 
e suieitos ao arame directúr. E quando em partidos 
destes se dá a circuwstancia ue merecerc:UI a pecha 
de dssamJJarl\rem os solda•los a seus chef:!s, ha 
peso no doesto, e pelo menos tem-se dlldo um 
desses casos graves, como de alagação, incendio, 
ou derrota em que « ·o dEse~perador- salve-se 
quetu puder-» se ouve na multi<lào, e cada qual 

nbanjon,.nJ,) os chefes, cuida de si sómllnte 
(apoiados ), d quan<i'1 muito d<l sua trouxa. 

E ""' estão r•sttJs p:ntid•JS em opposição, que é 
qu :1ndo mais ••s treitamtlut~ stl apedà:) os laços 
de Ultlão, eutào ele necessida,te dev tl sBr ma.is 
grav<J ainda o m•)tivo de abandono dos chefes e 
d.-: t>uw.lada do partido. 

Nus partwos ele progresso, ou liberaes não são 
t<'io ap 'rtados ,,~ lat: ·•S .te ob eJi encia, h ;l muito 
Ulaiu r !lbt:rda d~ uos Sl!bordina:ios tapoiario~\, tl 
não ::;,i•> dles l e \lados mt':s:no na~ cama.-as a açwiar 
Slllll discr<!pt~ncia a opia íii •J dos chefes. E sr.ja 
p orque em •n•tis va::;t·J ca mpo se descuv c, lv CJ m 
S\1<\S idé ts, ou por quaesquer outras razõ,·s mais 
pos itivas, o facto é que a. Ji,:,~re pancia uas opi
••lÕ ,_;s é l tt::U.;s mais pronuncia-la, e t"m 111enos 
fun ,ltHneuto o düesto Je r ebeldi a contra os cllef,s. 
E o que muitas veus pareee uel.Jand~~oJa, n;i o é 
~eniio tactica preparada para lovar a v ante os 
p o<'tos. 

El\ creio p-.lis, que foi compenetrando-se t.!eslas 
ver.hdes , que ouvindo o noure ministro úa justit; •\ 
os >lBI!S amigos, não e,;pervu eo mtuJo dailes in
teira ac,luiescencia aos pormenores da rt:forma, 
e escúlh·Jndo eot<e os tlxtremos as opiniõrs <}Uil 
mais s~ cooforll)nnd o com as suas lhe parec:l rà,J 
m ais convenientes a-1 paiz, formulou elle a 1-1ro
pcsta que discutimos. F oi como que em campo 
medi o e ra~ua VtJI, e no C!l11tro da opini:lo em 
n;:tioria que elle hasteou ~ua bandeira, e cumprt~
tw:> a nós, çumpre aos modera<los de todoíl os 
partido~ ajudal-o (apoiC~dos), pnra que ella se 
fixe o n1ais proxirno IJOllt~ivel Lll\ roziio. (Apoiados.) 
A votação da mai 'ria trar>\ afinal e~~:~a c .nobl 
nnç:io, e razo:1\"l•l, <'jU" ua fa.:tura da propoHta niio 
era possível e~perar de lwmens qrto tõm opiuii:ios 
propri>ts (apoiados) •J as su,.teut.iio com convicçt1v, 
e entro o~ quaell llS zmendtlS silo como que 
inevitaveis. 

Voltando a•' fio dn mP.u discurso, e11 havia dito 
qtt•l tiO os hvntll111 d1l O!iíniiin qne a lei de 3 
de Dez!lmlJr,J uiio pr~cis!l m•,difieação alguma, ou 
os qU•J lh•l dt•s••ji\Q inteira sub,;Litui-;No, p(u).,m t.,,. 
m.-.tiv\1,; pam ~·• uppór á passR~t!IU do primeiro 
artigo •la propo11ta e Lliscu~slio d11s n ,aterias 
c~pt•ciaoti 'lue Stl cont.,;ul not~ "Utro\1. E ~~~ niitl 
I' <'JO Henàu ll 1\onrn-ltl utlptÜI\UO pt~lt\ l?anlh)'Uilo 
••Un lt~ulu U.(lr~~eul:!do trli\Julho I!Uulltltutivu da 
pruposL11 que tiO uís~tÜ•l ; o lltllll prtll'IIH!cr entrnr 
u" t·Xamo Jt> lll ""'clmcnt<J d·> pr<>j.,cto quiJ 11pres·•uta 
c•Jmo <HntmJa, P"C" p:Jrmi~llii.o p•1r11 Jiznr·lh., q111J 
ell•> n1\0 1\ U•lOptKVul. 

E '"'o ol ad(•pLa\'rl : (lrlmt•irll, por'1UI\ \'!li contra 
o principio hoje ~era!tno11t•l !li.lm lttil•l, do ctue na 
reiur111a da l egislaçno s•• devt< 1\prO\'t'Íl-•r quant~ 
Btl possa do pas!!ac1o, fnZ':lr-lhe emendas p11rciae~ 
e razoavcia, ~=' náo d ~rogar tll •lo p11ra se t~r o 
prazer de organisar de nuvo. Dopai,;, porque no 
trabalho do nobre deput.tdo se estahelece cvm·> 
innovação o que aliás existe, pondo em duvida 
e sujeitando á diseussiio o quo3 se não pretende 
alt<>rar. Se é isto por amor da redacção ou codi
ficação das materia~ , é po5sivel codificai-as á 
vista <le emendlis parciaes e s.;,m o duplo trabnlhll 
de o.:cupar deste modo o corpo legislativo. Fi
nalmente, ha no correr do projecto disposições 
que se não podem adaptar, e para 11ão ser longo 
citarei apenas a nova tbeoria com que o honraúo 
deputado sujeittt os dtllegados e subdelegado~. 
emproglldos de t:onfiança, a proposta de corpos 
eleclivos, cujas opiniões podem não estar de 
aceordo eom as vistll.S dos chefes de polícia. E que 
confusão no~ trabalhos da policia ·. que de embarços, 
de demoras e de questões nu escolha .!os empregados 
se nos seguirião desta obrigação da escolha sob 
proposta das ca:oaras municip"es ? I 

Quanto aos que possão sustentar ainda que a 
lei dd 3 de Dezembro não precisa reforma, hão 
de permittir-me demonstrar-lhes que ella pecca. 
essencialmente em conliar a empregados atuo-
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viveis attribuições de julgar « etn ter creado juizes 
temporarios contra o disposto !'la constituição do 
1mperio », e principalmente pecca contra a eco• 
nomia das habilitações " dispendio dos dinheiros 
publicos, e contra o principio tilo vital da mai•lr 
approximaçào possível da justiÇ•l á porta dos 
justiçaveis. 

N<io ciesejo, nem tenho tempo pr.ra me e,~tender 
mai,; sobre o primeiro ponto já tão de::\envolvído 
na casa. A questtio. como já se disse, não versa 
especialmente sobre a accumulação das attr: bui
ções judiciarías com 1\S policiaes, que aliás são 
incompatíveis. O düfeitv capital \la lei consiste 
neste ponto em ter creado contra o disposto na 
constituição juizes tlotnporarios e amovive1s (apoia
dos), e em lhes ter entregue funcções judiciarias. 
Não é por causa da nomeação, porque aliás são 
proprios dos governos monarchicos os juizes de 
nomeação do chefe do poder executivo ; é pelo 
modo da nomeação, é pelo seu tempo e pela amovi
bilitiade, contraria á constituiçã,l. (Apoiados.) E é 
cousa que se não vê em parte alguma juizes rtmo
viveis e lemporarios incumbidos de julgamentos .•• 

O Sa. FERRAZ: -Olhe o perigo das proposições 
muito geraes. 

ü Sn. Suoz.'l. l<'RANé:O:-Não me lembro de ex
cepçiiu a esta, e de paiz regular em que os juizes 
teurporarios e amoviv~is á vontade do governo 
julguem factos crinünos,,s. E sa o ha, nem por 
isso se illfiru1iio os princípios, e se seg11e que a 
constitui~ào uo imperio, admitta taes juizes ver
dadeiros commissarios. (.tpoiados.) 

Quanto ao segundo ponto, é tóra de questão 
para mim que a constituição do impeno, não 
admitttJ a crllação de juizes municipaes e de 
orphàos cou1 direit" de julgar afinal e no
meaç:lo t.;mpor~tria. Diz a constituição no art. 151 
(U): « O poder jildici:ll é independente e composto 
dtl juize:; e jurad<lS. >> São pois duas entidad•;s 
judu:iarias da conslitlüçfl,,, jurador:; que devAm 
ler 01 r~qt1isitos que se lhe exip;c!l\ para qne o 
s•·j:io como convérn á justiça dos jul).(amentos, 
o juizes qut:J na !órma do urt. 15:3 devtlm ser 
p~r!Jetuüs. (Apoiados.) O art. 153 diz (lA): '' Os 
JUiz6S de direito serão pt:rpetuos. » E pur certo 
!}lltl a con::;tituiçiio nii.o 11e queria referir ueste 
pouto tà<J sómcute a esta cntiuud~ creada. por 
ltlis po!!t~riortl~, e que foi de::~igna:la com o nomtl 
utJ Juiz de direito. [Apoiados.) A. ,:on~tituiçào 
nf<Jre-se a todos •>il juize:; qne conhectm do direito 
t:ln c<>ntraposiç!i0 .w facto, ll to lc•s os jui?.es 
pois em geial (apOi'ldvs) •!L\O olla quc>r qUtJ Sf:j:I•J 
perpetuo,:, e us juizes municipaes t·~mporarios, c 
com o dirtlito de julgar atinai, s:io ju1zes qne niio 
pod<:m c:;b·•r IUlH ct1n" un:cas ,,ntídades qne a 
COIJSiittHÇàO adopta. jllf!\ciOS {l jtt:ZilS pllrpelUOS. 

E qu•tnto ao fiual do artigo, que diz (11!), os 
quaes ter:b lugar assim no cinl como 'no crime, 
nos ca:sos o pelo m0do que os couigos detenni· 
narem, EDJ uada altera a n'Jtureza das dnas 
entidades, juizes e jurados, e diz sómente res
peito ao modo p•,)r que ambas podem coucorr"r 
paru a e:xprEs~ão do juizo. Nos casos e pelo 
modo quer dizer, por exemplo, que na'1U!'Iles 
crimes em que l' facto é imperceptivtl, e só 
prepondera o direito, nos crimes de responsa· 
bilidnde, possa o legislador dispensar a con
currencia do jury nos ju1gamentos; que nr s 
crimea de leve irnportancia comrnettrdos em 
distancia não mereçf\ dar-se o incommod<J e des· 
pezas da reuni:io do jury, nem o. demora que 
el!as causão. Estes crimes consente a constiluiç:io 
q11e o legislador lhes incumba o julgamento a 
juiz por !:li só, ma'! juiz perpetuo. {Apoiaàos.) 

lJu~envolvorei .tf{ora os dous outros def~itos da 
Li de 3 de Dezembro, que eu tenho por capi:aes, 
e serei mais explicito, porque é mnteria ainda 
intacta. Eu descubro na lei de 8 de Dezembro 
ctisperdicio de habilitações, isto é, máo emprego 

da~ pessoas habíEtadas para l)S lugares da ma
gistratura que ella fez accumular em uns lugares, 
deixando desamparados outros que mais os pre
cisavão. Ha no imperio ll7 comarcas, incluindo 
como tal o municipio da córte, a nestas ha 393 
municípios. A. lei d~ 3 1e Dezembro, cr.oando 
jUIZeS tnUnicipaP.S e de orphãos letrarlos. foi 
executada de sorte que ha actualmente 233 juizes 
municlpaes e üe orphiios em diversos municípios 
do imperio. 

Lançando os olh0s sobre os municípios em 'que 
fMão marcados est~s juize~:, vê-~e que 114 delle!t 
f,não collocados precisamente na$ cidades caJJitaes 
e suas cabeças •te comarcas, ond~, havendo juizes 
de direito letrados, erão dispensaveis est~s novos 
magistrados que devião de pref~rencia serem col· 
locados nos municípios em que não havião outros 
juizes letrados. Dirá al~uem por Vtlntura que a 
córte do imperto, onde ha um cheftJ de policia 
que pusso chamar de primeira instancia, um juiz 
dos feitos, d•>US do direito do crime, dous do 
c1vel e um de direito dos orphãos, era o districto 
que de preferencia precisava mais tres juizes le· 
trados ? E se os não precisava, não é disper
dicio de homens habilitados esta accumulação de 
juíz!ls letrados em algt~ns pontos, quando os 
nobres deputados declarão que é por falta de 
buchareis que se não tem dado juizes letrados a 
todos os municipios que os precisão ! 

O Sa. F~::aa~z :-E' defeito da execução da lei. 
O SR. SoozA FRANCO ,_Eu digo que é defeito 

da lei, dtftlit•) que nasce do espiritu de sua ur· 
ganisnção, e que, executada como foi p~:los seus 
autores, devemos crer que o foi no espirito com 
que foi feita E citarei ainda outro exemplo ti· 
rado do interior de uma província. Seja o exemplo, 
entre muitos, da comarca da Boa·V1sta em l'er
nambuco, que tem um juiz de direito do crime, 
um do civ~l. um promotor hacharel · formado e 
um juiz municipal e de orphão>1, Siio quatr•) ba· 
chareis for•nados, que ·reunidos em um ponto, 
nada têm que fazer, e que separados irião !:ler 
mais uteis, moditicadil. a or~.misaçào acttull, em 
dous districtos uu povoações. Ha pois nestts facto'S 
f;;lta do economia no emprego das p~S!IOBs habi
litadas para os lugare~ t.la mn~istratura, amon· 
toandü·os onde n:io sito precisos Lnntos, d~ixnndo 
sem elies os lugaro:> qu•J tom d<JilP.s a waior 
prPcisào. 

E é consequencín tle~t<l dil'lp~r.lício tumhtJm o 
dhperdicio ou máo emprego dt!S dinheiros ~ui.Jiwos, 
porqutl desde que é disp~n>~I\Vtll a cXIStP.nCi•t de 
certu num•~ro dfl juiZtJS em um lugar, é dit>pen
savd ta111bem a d~sp~zn qu~ co:n eiles ~l' faz; 
e toda a despeZ•I disp•'nsav"l é um verda,lerro 
<lisperdicio, esoec:ialtrrllnt~ em ns Clrcum;,tancias 
t\t:tuae!i do im'per;o. S:'io defeito~ reconht'Cid.,s, o 
qu'l os hnnrados deputados nrio podem desculpar, 
IHl lPi ue a de DrZ>ltnbro. 

E' ainda mais sensível, se é i!lto possivel, o 
vicio que resulta de t'"r a lei de :3 do Dezembro 
aparta•io ain,Ja nl'lis Jos justiçaveis a justiça que 
todo o paiz deve gl\rantir proxima a todos, e o 
mais prompta qne Rer possa. A lei de 3 d~ De
zembro, substituindo aos jaizes municipaes pre
paradore~, e estabelecidos em todos os mnnicipios 
do imperio O,c; juizes mnnicipaes letrados, que 
nao cabe a muito,;, .leix.ott todos estes municípios 
sem fóro civel e crime, e obrigados sens habi
tantes a irem a districto muitas vezeg mui dis
tante buscar a justiça que a lei lhe tir:"m\ do districto. 
(Apoiados.) A execuçà•j da lei collocon 233juizes mu
nicipa•;s nu d,; 0rph,Ios em cerca .te 200 mumciroios 
ficando cer~a dA HJ3 seUJ juiz letrado, e privados 
desse tnesmo juiz preparad(\r qut~ as leis anteriores 
lhe havião facultado>. 

Concederei mui promptlmente, e é esta minha 
opinião, que os juizes municipaes letrados forão 
melhorar em ger<~l a administração da justiça 
nos municípios de sua jurisdicçiio, mas foi isto 
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simplesm~nte nos municipios em que forão re~ 
sidir, que quanto a<•s outros que lhe for:lo unido,; 
nã<• ganhó.rão naàa com esta nova disposiçiiú da 
lPi. c pelo C(IT\trario perdêrão, e muito, todos 
aquelles que não ficàriio com direito s seu fóro 
c\ v,~ I, que pela lei forão i u~tamente lodos o:; que 
não tiveriio juizes municipa-,s ldrados. Os in.:n n~ 
veniente::; desta legisla·;ào n~stB ponto de privar 
municipi-.s das suas jnsti~as cível e dos orphiios 
forão lo~c tã<l ~enlidos, que o decreto de 24 d': 
M:~rço de 1813 os veio emendar conlri!. pri:lcipios; 
mas resultou ainda que perto de 100 rnunicipios 
ficassem s<;m justiça civ.üa dos orphào; (apoiados), 
e que muitos dos que a quizerão vbter forão 
obrigados a abusar, e abu~ar escandalosamente, 
dr1 qualificdçâo dos jurados (apoiados), para terem 
os W que o decrE:to exige. 

...i::is-1q ui -pois demonstrad<l que a lei Je 3 de 
Dezembro teve tamb'30l e tem ainda o vi.:io radical 
de afastar a justiça dos ju,;tiçav~is, e não ;;6 se 
rP.conbece i;;so do simples enunciado de qnP. 
ficáx-ão muitos municiptos sern o fóro civil que 
anteriorm€nttl tinhão ; poré•n póde o verificar 
quem o quizer, qu"l municípios mui diRtantes da 
outros lhes ficariiio sujeitos para a r~alisação Je 
qualquer selo judici!lrio o mai~ simples. Poderia 
eu citar faCt<ls dtl habitantes da extretna de um 
município, mestnn dP. povoações, obrigados, em 
virtude desta lei, a ir procurar justiça no acto o 
mais simples e de meuos importancia a 200 e 2i0 
l!!guas de sua habitaçiio I E isto ~ intoleravr,l, 
senhores, qtrandn s<'l trata de act•)S que ~iio obri · 
P:ntorios E> demoradol;, por ~xemplo, da factura 
de um inventario de orphãos, que ferca os in· 
teresRsdos a se demorarem por mezes 8 270 leguas 
de sua re~idencia. (Apoiados.) 

Tenho pois razão, creio eu, quando sustento 
quo s lei de 3 de Dezembro tem P.m ponto grave 
estes defdtoR : () do desperdício das habilitaçõ~!l, 
e o do máo emprPgo doP dinheiros publicos ; e 
tive de admirar me quando, ouvindo an honrado 
deputailo pela B·hia a prnposição d~ que a dis
pers:io dos habitnnt~s no interiOr das províncias 
exigia a reunião daR A.ttribni.;ões uas autoridades, 
assim como sccumula as espo>cies diVo'TRas de 
traball10, tiron ellll a conclusão de de!o>nder lAi e 
'Prutics, que tanto dividio as attribni.;.ões ju· 
àiciarias 1>0 iuterior do imperio. A cooclasão que 
et\ e:<tava pr.-pararlo para tirar just::11ucmte de 
principio id~ntíco era a nccessUa.le de reunir o 
ntnis pos;ivel as altribuições judic\arias nas 
cidades e >illas populosas, p•.~upan<io os h omens 
form !tJ, .s e os dillh c•iro.<: publico,; para com attri. 
buiç.õe~ tamhem reunidas t('r bacbsrPis para 
collo~ar em mais quantidad e no interior, e mais 
meios de os m:\nt.:r e rdribuir. 

E estes def~ ito~. r~pr,tir·•i ainda, sito ~a!tto 
menos perdoaveis quanto com n mesmo numerl) 
de pas:wa,;, a menos ainda, il C;1m o Ulé-;mo di
nheiro Yotado pela lei drl 3 de Dezombro se póde 
dot~r o p>liz com os juizes cta c•m.:;tituição, em 
&umero suflici<'!nlt: para satisfazAr RS nece~sidad"s 
da populaçàn. Eu já disse que o imp•,rio tem 
ll7 comare~o~s e ~!)3 municípios, e nestes, 1;36 juizPs 
de direit0, a saber ; 3 juizes dos f,.itos da fflzewla, 
1 .iui.z .de dixr;ito dos orphàcJs, 10 ch~flls de policia, 
123 JUlZI\S de direito criminai'S e 19 de dir l?it:) do 
cive.L H a lambem 233 juízes m1micipses e ele 
orphà.us, b<\c:bareis form :•dos, e qua~>i tod ,>s e:<t•:s 
ultnnos I ug;;r.,>~ •'!!t:lo proviJnl< Os t:J(i juiz~s 
drst•endem :!1SÜ; 2005, serrJo '' rn<1iot ürd,nado J,~ 
2:-t.OOS. tl o) n~Pn •• r de l:Q(IOS, term.. llll~c.llll 
l:il11$tSS. p.,ra os ju;z.,:~ ,,,uuinp:<•' l' .~ ~~· <•fl,h·:.n,. 
p€de se í:!l: lOúS, a !'ttUH : vai:\ .. s Ul pr.,vi .~o~ ou 
dad•ts come; tae~<, o creio o;u~ e-ntre to><lP.s poucas 
l>Hàu 88 VlljtRS. 

C mvén1. n•.•tru que a org~nlsação qual R explicão 
os bc.nrados ,if,putados e dar juizes municipaes 
letrados a quasi todos os municipics, e podemos 
çalcular qull dos 303 municípios 300 virião a 

têl~os em numero de 350 juizee, porqM ha muitos 
município" q11 ~ os Um dou~ e tres. E mesmo a 
P '•gur-se-lhã na nilziio intima que se p:tga aos 
233, temos qtte dE>spenderia o tliesouro cerca de 
120:000$. Mas se se notar que e~t<!s juiz"s tem 
emolumentos duplos, e que tirão assim do povv 
sua ~absistcncia, tambem por este rneío i•1directo 
dt; imposição, viremos a concluir que o meio de 
e~lcular n desp c:za que f!lzern os habitantes com 
esta justiça é superior á t.~Ue sabe do::~ cofres, e 
tomando 600S, como o ntédio do rendimento de 
se.us ,)rdenado~. e dB metade dos emolumentos, 
t~remos que a despeza que o!l juizes municipaes e 
de orphâos fazem ao paiz <i de cerca de 139:8008 
actualmolntt>., e subira 8 210:000$ quando se pro· 
verem OR 350 juizes munidpaes. E' o tanno mais 
Laixo em que po•lemos orçar esta de!>peza • 

P<>is com 210:000S dota-se o paiz de um maior 
numero de relações e de juizes de direito bas
tantes para levar a justiça da con11tituiçào aos 
districtos todo~. e ac:1bar com a jus~iça tem· 
puraria P. anti -constililciunal da l•' i d~ 3 de 
Dezembro; e sustento que pouca ou nenhuma. 
d•,speza mais SP.rá preciso ftlzer, porque, melhor 
distribuída~ as attrihuiçõP.s j•ldicínrias, as 117 
cnmarcas actuaes não precisaráõ ~1s 156 i uizes de 
dirilito que têm, tl ficào disp->ni\'eis parte delles, 
e d :l dos pP.u que faz~m. 

Se pois a organisaçiio judici:uia. da lei de 3 de 
Dcz<Jrnbro, além de contntria em alguns pontos 
aos priocipios e á constituição do imperiiJ, tem 
despez11S iutproficuas, e aggravou o inconveniente 
dt• afa"tar as j t\;,tiças ainda para mais longe dos 
ju~tic;avois, é conse1uencia necessaria q11e ella 
deve ser reformada, e quanto autes, porém de 
sorte a aprov6ítar muitos dos melhornrnentos qtle 
ella e t> regulttmP.nto troux•!riio ll. admiui~tração 
da justiça, e nada pE:rd er dos fructos da ex
peri•:mcía. 

E cr:mtudo o honrado d\lputad•) pela Bahia, 
d•!poi~ cl" ter declarado rptA e!la precisava reformR, 
acoaselhou afinal que amda era razoavel sujeitar 
a nov~<s experi•mcins a lei. E' digna de recordação 
a confissão do honrado deputado, de que n 
exp~rinncia da lei mio é ainda completa, porquo} 
seus graves abnsos partini:n, disse e li~, da posiç:1o 
contr,Hi:\da em qu') so virão seus aulc.Ns, obri
gados a comllatcr r•:bellíõe~. e ol ~ p n is da posiçiio 
excP.pci<lnf<l e111 que os tl\·,;rào e<eU:! 8UCC<::ssorns, 
que subin<io ao poder era lheg in . tispl· n~av»l a 
reac~ão que fizeriio. Tomem,1s nota da confis,:ilo, 
q11,; é import:tnta, e passc-mns ror alto eblf!li 
f11ct ·,s, n:io sem notar com insíst••ncia qll'~. l··~is~ 
bç:-u) d~ qu<~ tod•Js allusãv e q11e 6 iuJis(Jensllvcl 
usar eom violPnch P.lll t-oda:; "s mlldA.•tças t.la 
aüministr:~çâo, é legislaçiio insupportavd 110 paiz. 
{.-tpoiado.)'.) E ai11da dosta vez foi o honrado 
deptltado pela Bahia quem mais mor~al golpe 
de:t na lei, qu>J ell~ C•)m tanta approvaç:lo defeu
deu na sessão de lS.U. Tiuha-Re sustent~tdo até 
hoje que a lei de 3 de Dezembro era sobretudo 
in<li~p<' nsavt>l nas occasiõ~s dP. commoções políti· 
cas, para snfl'ncar rebdilões, e quand•J era 
mist~r ao g•J veroo a maicr dóse de força e 
arbítrio po~~iveis. E era Hessa suppos1çào que 
mu:tos brazileiros se suieitavào aos sacriücios que 
ella impõe, :' cessão de~ garantias que ella t1rou. 
p ,, is vem a~ora diz,~ r-uos o mais txtri!nuo, ou um 
dos mais extr"nu.,s àef,;nsor::s de todos os pontos 
du lei. que ella nii0 prov;;u bem nas occusiões 
de cdsP. o ag ' taçii-.J politiea, e que é mister 
sujcital~a aind :\ I\ t·xocntncia dos tempos orJina
r '''" 1 E 'luem se suíl?it!!tá, senhore!', d·~ boa 
\'O:rla•h·, a sacriflcios .1>! ptincipio~ para sustentar 
l.::gislnr;ii.o que seus ar:l-tlres coof.,,;são ín~ffi.:az 
em tP.mpos dt1 .:ri~e (apol4dos ), e quo nos nr.Jina· 
rios exi~te reacções successivas, e pelo menos 
torna dcsneces!l&ri<Js os Sllcrlticios quto Impõe 1 
EsLa conllssão do nobre deputado foi o golpe do 
morte é. lei. (Apoie~dos.) 
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Dr,vo declarar ql\e quando se discutia est'l lP-i 

não el!>tava eu presente ao corpo legislativo, e 
occupaçõe~ de cargo tnnit.> trabal!J.oso e impor
tante me priváriio cte lhe seguir toda '\ discu•!liiO, 
e ex'lmina\-a em suas dispo:m;ões. Ttve-a por boa 
lei. e como tal lhe prestei mais do que simt~l~s 
obediencia, e nos poucos 1\ia~ que a tive de 
executar con!ess<> que o fiz com a boa fé de um 
estu.iante. Já. então tinha eu princípios de orgll
nisaçã.o judiciaria diversa, e em meu rellltMio 
como presidente dn provincia do Parà em 1839, 
quando era estylo tratar destas rnaterias, eu disse 
que a unica organisaçào possível judiciaria era 
a reunião de todas as attribuições judiciarias em 
os juizes p<orpetu.-.s da constituição, "l sua distri
buição mais àtnpla pelos diversos districto~ da 
provincia. 'l E hoje que reconheço os ddtitos dl\ 
lei dA 3 de D ezembro, abraço prompta :ne nt~ a 
idéa do nobre ministro da justiça, que coincida 
com meus priucipios anteriores. 

Cun1pre dizer, em honra da proposta, que, além 
de prestar-se a discussão e emendas pela f6rm1. 
que estã. organisada, re•mio o nobN ministro em 
o relatorio que lhe fez a summa das razões com 
que ella se pode defender. Nãc tem o relatorio 
grande desenvolvimento, n em é esse o estylo, 
porém está redigido com muita arte e sabdr, e 
aponta precisamente as tazões mais sc•lidas 
com que se póo.le defender as doutrina,:; da pro-
posta. . _ . d' . . . t . . 

A orgamsaçao jU JCJarJa conventen e ao 1m peno, 
no espírito da constituição, e em que n:elhor se 
aproçeitem as habilitações e as despllzas, e teullão 
os habitantes mais proxima, mais prompta, e 
provavelmente tambem mais bem a<1tninistrada 
justiça, é a que se deduz da proposta que 
discutimos des ~nvolviJa. o omendaáa ~rn a!gllns 
pontos. 

Primeiramente é a crAação de relações em todas 
ou na maioria das províncias i.lo imperio, propor
cionando a !I partes ·o rccurdo de ~P.gunda insbrJcia, 
que até agora se I!Je tem dillicultado extrema
mente, e foi ainda um deft~ito da lei dl! 3 de 
Dezembro. que pretendendo substituir esta recurso 
de segunda mstancia por outra. especie de seg\lnda 
inatllncla, que crcou n•JS juizes de direit'J, afasto11 
p:u·a rn11is remotos tempos a SllLisf11çào doJslt\ 
uece>Stdade dus províncias, e o cumprimentn doste 
pr·~ cdt-.~ coustit11cional. N iio é mo:u proposito 
discutir nt.(ora especialmcute o>~ nrtip; ·1s da. pro· 
posta para callir d"'po:~ c:n repétiçõ"!s : tomo a 
que•tàu em um ponto d·J vista g~ral, como é 
proprio da dil!cn~sào geral <io primdiro artigo, 
e a dit~cussliO esp€cial aguardo p!lra. quando se 
trute úe cada um uos artigos e suas doutrinas. 

Poróm direi sempre ao n•>br.l dnpulado pelll 
Parabybu., que explicou a c'mstituiçlio de sorto a 
tornar fucultatiça a creaçãa das relaçõ~s pro v in. 
ciacs, que lhe S é1 rã •ti0ic1l s ustN,tar sua opini<i.o. 
A coo~tituição diz ao 11.rt. 15.'3 (UJ: « P .1ra jul~ar 
8:! causas em segunda e ultim '1 iorstancia, haverá 
uas províncias no imperio as rdaçõ~s que fóre:n 
necessarias par~ conlmodidade dos povos.» O 
termo hare•·á não é f •cultativo na constituição, e 
siin imperativo, como se vê de to·i os os outros, e 
por exemplo no proximo art. 157. em que por 
suborno, peita, etc., diz que haverá acção contl'a 
os juizas; como se vê do art. 16:3, que diz (lt!): 
« Na capital do impcrio, além d t'lS relações que 
devem existir, assim como nas demais prvvin
cias, haverá. um tribunal com a denominação dd 
suprümo tribunal de justiça .... Eis-ahio o ha.ve,.á 
imper11tivo. e ti\o imperativo (apoiados;, que 
ninguem dirá que n corpo legislativo poJia não 
tc1· creado o tribunal supramo lia justiça. E nesse 
mesmo art. 163 vem confirmada a rllgra de uma 
relaçiio para todas a~ pro<ç"indas do imperio, e 
mah>. da urna pa.r11. as que S.b precisarem, 

O Sa. FaANÇA LEITE:- Então é uma para c~?.da 
provine\a. 

O SR. SouzA FRtNM , - PJis sim , uma para 
cada província; porém aquelles que, artp;mentando 
o numaro actual, as estendem a qua~i todas as 

· pr<Jvincias d:l imperio, se approltimào mnis da. 
con~tituiçiio do que os que slHteoti'io a simplt.s 
conservação das actua<Js. Em outra oecasiào 
mostraremos qne o pequeno numero de autos 
provêm de difficuldades, e distancias do~ recursos , 
e que a razão da maior instrucção adquirida em 
relaçõe:~ de maior circul•> prova de mais, e cede a 
considerações de a:ener-o mais el<~vado. 

Distribuídas relações p~olas províncias, como 
quar a proposta, appro:tima-se a justiça dos jus· 
tiçaveis, cumpre-se a constituição, e se aproveita 
melhor as despezas, porque pouc~ será preciso 
augmentar 110 numero dos desembarg~dorcsactuaes, 
que são precisamente 70, tantos quantos exige a 
nov<t prop<>sta para todas as relações do irnperio. 

Quanto aos juizes da direito, llpparecem as 
questões de maior despeza. « da anti-const.it.ueio
nalic.lnde da divisão territorial a não ser pelas 
as~embléas provinciaes »e a romnião da attribuição 
de pronunciar e presidir o jury o mesm•J juiz. 

Já eu disse que a despeza núo se augmenta com 
os novos juizes : e mesmo . elevando as comarcas 
de 117 á cerca de 200, não serão precisos além de 
230 juizes de direito de tod:ts ns classes, e sendo 
portanto o augmento de 7J juizes sobte os 156 
actuaes, t P. mos que "" razão de 1:7108 não excede 
a despaza de 12ô:OOOR . Tem-se. pois, na verba 
dos juizes municipaes corn que dotar estes juizes, 
eleva.r o ordenado dos que o têm muit<> pequenos, 
e pa~ar aind '• os promotores publicas das novas 
comarcas ou termos de juizes de direito, que, 
s.mdo S!, n :l:> gastào annualmente 11lérn de 50:000$. 
Restão perto de 4:0:000S para as mg,iores despezas 
das r-elat;ô-3s, a accrescimo de ordenado dos juizes 
de direito menos be,n pago~. 

A diffi~uluade de et1tragar a um unico juiz na 
comil.rca ou districto todas as attribuições crimes, 
cíveis e de orph·ln•Jlogia considt:raja pelo lado da 
pos~ibilidade de maiúres abusos. nem é razoavel, 
porque os abusos diminuem antes q11e augmentlio 
com a diminuição do num~ro do~ empreg'ld:>s, e 
fica compan<llr1o C()m a prox.imidade das relaçõe~ e 
ft~.ci!idade que SEI deve dar aos recursos. E pelo 
qu!l toca á reunião da sttribuiçiio de pNnunciar 
e pta!!idír o j ury, além de não ser contra pri nci
pios, ahi estão tantos factos dü juizes que estão 
prasi•lindo corno substi ~utos a jury em autos 
crimes qUd pronunciárào, e &hi está o aviso de 29 
<ie DJzemhr" do 1813, em que, ouvido o conselho 
de o~ta•lo, declarou o governo imperial que não 
h11 inconvenientll em que o j•liZ q11e pronunciou o 
crimll pre~ida o jury. 

A dil\\~ulJa·lo ul\ divísilo territorial pôde pare~er 
inso!UVlll aos 'JUG não queiriio pre-1tar attençli•> 
aoi- cOtlq"lhos djl e:tpt)riencia. Ah1 está a lei de 3 
d~ D~zijmbro , que t •&Utbem ne~ta CllSO nos póle 
sarvir de guia 1l seg11irmos o exd•np\o uo art. 20 . 
Mandou-s~, som us•upação das att,ribuiçõas dtl:S 
assembléaa provinciaes, que juiz ls !llunicipaes le· 
trados de novo creatios estendessem su·1 autoriJatie 
a um ou mais municípios. Poi:~ digs·sa agora que 
a autorid 1de de juizes de direito fi ·tUe restringida 
a um ou mais municípios; que nelles , com 
algumas excepçÕ'3S por cidades popul,>sas, rennão 
os juizes de direito tod~s as attribuiçõe~ cíveis 
e crimes; e que a r ,,uniào de jllizes se bça 
na cabeça do districto que o g overno design!l-r. 
aos juizes de direito. E as assembléas proyinci;ula 
anedondaráõ depois e$tes districtos, restituindo
lhes, se quizsrern, o nome de comarca, que aliás 
nada significa no imperio. 

E creio que extinctos os juizes municipae3 a 
<ie orphãos julgadora~, augmentado o numero 
dQs jniz .. .s de direito e seus districtos, reunidas 
em um juiz todas as attribuições convenient~s, 
eom excapção das cidades populosas, aerã sattsfeJt.a 
a con11tituiçio, e mais attandido o direito das 

G! 
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partes á proxima, prompta e imparcial justiça. 
O num6ro dos juizes quo para isso serão lJrecisos, 
repito, que não parace que excedão a 230, se11do 
os novos districtos ou comarcas cerca .:te 200, e 
<que não se dará augmento de despeza. 

Direi antes de findar dtt:\S palavras s<3bre :1 
arguição que fez o nobre deputado pela Bahia 
ao Sr. ministro da justiça, ausente da casa, de 
favorecer o espírito liberal, quando entende elle 
que essa tarefa não é propria do governo. Niio 
sei primeiramente o que entenda o nobre depu· 
tado por princípios liberaes, e como queiri\ elle 
que, entendido restrictamente, possa exigir-se 
de um ministro da coró<l que pertença á opiniii:o 
livre do paiz, e que tenha com seu triltmpho 
regular subido aos conselhos da corôa, que vá 
nella sust"!ntar principias oppostos á maioria que 
o elevou d ~ustenla (apoiados), e renegar todos 
seus princípios. (Apoiados.) Se o honr11do deptl· 
tado se refere a prineipíos ultra liberaes, demo
craticos, por exemplo, que diz serem perigosos 
á unica mona.rcllia do continente americano, 
ne:sse caso nfio é só da obl'igação do nobre 
mini:stro, porém da de nós todos (apoiados), qtte 
jurãmos a constiíuiçã,,, o lhes oppór barreira. 
M>lS põde apparecer questão a respeito do ;:nodo 
m>\is efficaz de o conseguir, e por certo nem 
todos seguem a opi niiio de que os meios de 
compressão St:jão os mais effica;:es (apoiados), 
e que ,;e evite esse triumpho de opiniões tão 
adversas á prosperidade do Brazil (apoiados), 
cohibindo os meios de satisfacão regular e legitima 
das opiniões do paiz. (Apoiados.) 

O orador ainda sustenta de pass~gem o art. 
1•, e diz em abono da excepção que autorisa 
o governo para em casos de rebellião e outros 
graves man.lar formar culpa pelll chefe de policia, 
que é preciso niio fi..,sMm:w o ~ov~rno, e tirar
lhe os meios de obrar em o<:casiõ.:s imporlant~s, 
e que, niio sendo possível designar t·•dos os casM, 
porque, além Je muitos crimes import!\ntes, ha 
innumeras circumstancias qull podem tornar 
graves crimes qne por sua natureza o nã,l são, 
ê indíspensavel o vago da excepç:io do art. 1°. 
e co11clue, depois d·~ m11is algumas ob~ervações, 
dizendo que vota pelo artigo como está redigid". 

Levanta-se a se;,;ão ás 3 horas da tarde. 

Scss ão em -13 de .\~os to 

PR&SIDI·:~CIA. Dll SR. lttJNIZ TAVARES 

SuM~lARto.- Expediente.- Reforma judiciaria. 
Discurso do Sr. Fer1·az. 

A's 11 horas menos 10 minutos da manhã 
abre· se . a sessão. lê·•e e approva-se a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro do imperio, parti
eipando que S. M. o Imperador receberá na 
StXh1-fdra H do corrente, pelo meio-dia, no 
paço da cidade, a deputação que tem de apresentar 
ao mllsma augusto senhor o decreto da assembléa 
ge::-!11 que rE-gula a fórma Jas eleiç\'ies dos membras 
das camaras legislatb:as.-Fica a eamara inteirada. 

Do mesmo ministro, remettendc~ o autographo 
da resolução que concede varias pri-vilegias ás 
fabticas de tecidos de algodão, na qual S. 
M. o Imperador coosente.-Para o archivo, e 
communique-se ao senado. 

Não ba mais expediente. 
Lêm-se 011 seguintes pareceres: 
1.9 "' l<'oi presente li commissão de ccnstituiçã.> 

a representação de Antonio José Corrêa Lima, 

subdito po•·tugll<JZ, o q•1al ..lesejando naturallsar-se 
ci·lad<'io brazileiro, e t•3n i o para esse fim feito 
perante a mnnicipüi.iade do s·,u dominio as dec!a· 
rações exigicl:\S pelas lei~, pede dispensa do tempo 
de residencia, que falta para preencher o espaço 
det~rminado pelas mesmas leis, dispensa que não 
éXC~Je a ua: autw a maio. A comm issão de 
ac-:Jrdv com os pr~z,~,lentes da casa na ,;essão 
actnal, e n:ls dttas ant,lceJ,lntes, eutende que o 
peticion11rio Sd dõvll sttbordinar ás regras marcadas 
pelas leis, e qna não tem lugar a dispensa 
pedida. 

« Paço d& camara, 12 de Agosto de 1846.-T. 
8. Ottoni.-J. N. Machado.-U. S. Pess<Ja de 
. .'\{ellQ. » 

Foi approvado. 
2. o '' Foi present~ á c·nnmi>~são de assembléas 

p.·ovinciaes o officio J,l governo do ll de Feve
reirJ do corrente anno, no qual snbmetteu ao 
conhecimento e deliberaçãJ da assembléa geral 
l€gislativa a c•msulta. do conselho de estado, á 
que pertencem os negocios l}o imperio, de 31 da 
Outubro ultimo, sobre a questão suscitaJa pt>lo 
president., da província de Matto Gro5so, sanc
cionando a lei n. 2 da assembléa legislativa da 
mesma província de S de Maio do armo proximo 
passado, na qual se orça a despeza, e fixa a 
receita para o anno financeiro de 18!5 a 1816, 
menos o art. 5°, por ser inconstitucional, segundo 
expõd o mesmi> presidente no seu offici J de 17 
dtl Julho de 1Sl5, que o governo remetteu a esta 
augusta cam,tra, assim como a copia da citada 
lei provincial. 

« O arl. 5• de que se trata contém o seguinte:
« E' da mesma sorttJ o governo autori~ado para 
encR r regar ao major de engenheiros Henrique 
de Beaurepaure Roban da estatística da província, 
comprehendendo a sua descripção geogrnphica, 
hydr .. graphica, physic:\, civil e historica, co.m 
u exposição do estado actual do commercw, Ja 
industria e das arte;;, r será acompanhada de 
uma carta, segundo a ., ;~e existe n•' secretflria 
4o governo, com as correcções que fór pos~ivel 
introduzir. » 

« O pr'esidente da província entendeu que a 
as.,embléa provincial usurpava attribuições suas, 
d1,sígnando emprer:ados que só elle podia nomear ; 
e julg•JU que devia repellir este mão precedente, 
e para isso sanecionou a lei,-salva a inconsti
tucionalidnde do at-t. O•. 

« A com missão lê n por irregular o procedimento 
do presidente da província de r.htto-Grosso, em
quanto prttendeu exduir da s:\ncçào um artigo 
d:\ lei, que ern tudo o mais aumittio e approvou; 
porque em nenhum princípio se pode elle apoiar, 
e dahi resultarif\ para os pr.;~idenles, na maior 
parte das vez<Js, o exerc;cio da autoridade legis· 
!ativa provincial. 

cc Tambem pensa a commissiio que o indicado 
art. 5° (supposto que não devêt·a ser adaptado, 
porque as assemb\éas provinciaes não podem 
de .. ;igaar pes~oas pata prestar quaesquer serviços 
publicas), uàü se deve considarar off~nsivo da 
constituição; por isso que deixa livre ao presidente 
da provi•1cia o empregar, ou n:io o official de 
engenheiros nelle mencionado. 

" Nada pois tem-se a deliberar a este respeito, 
cc1nc,1rdando a commissão com o expendido pelo 
cous>Jlbo de, estadv. Este porém pondera a ne
cesshiade de que a assembléa geral to1~fl qualquer 
providencia turi-4.ente a e\'itar os repetidos abusos 
de it>cluiNm ss ·as'iembléas provinc;aes na.; leis 
do orç!lmento provwcial e Dlunicipal disposições 
as mais estranbas, só eom o lim de obrigarem 
os presidentes a sanccional·as, o que àe outro 
modo não farião ; e é para se deliberar sobre 
este objecto, que foi. remettida a questionada 
consulta. 

« A commis!li\o sente \Os inconvenientes que 

' \ 
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pondera o conselho de estado, lamenta esses 
desvios, que perturbão a marcha. regular dos 
negccios, e tende a impecer todu o progr.;sso, e 
melhor.untlnto de nossas instituições, mal> entende 
que ntJnbuma medid t\ le~b·lativa é precisa; vistcl 
que no art. 11 ~ lo do acto adJicional está 
determinada a mantlira pausada e regular com que 
deveon proceder as assembléas provinciaes. Se 
estas nos seus regin~ entos se não cooformão ao 
quo alli ~e prescreve, se esses proprios r"gíme•\tos 
são po»tf\rgado~; e esquecidos, toda outra dispo· 
sição legblatíva é improficua. Tendo o g,,..;reruo 
geral delf'gados que, pela fiel e energica observancia 
da const!tuição e das leis, e pelo seu zelo em 
administrar as pt·oviucias, adquirão a devida 
ascendencia sobre os assembléas ~rovinciaes, e 
as Jiriião, A contenbiio convenientemente, muito 
se melhorará em ultimo resultado. 

<< E' pois a commis-;ãQ de p.trecer que par ora 
nenhuma providenci>~. se tem a dar. 

« Paço da c'lmat·a dos deputados, em 12 de Agosto 
de 18-!6.- José Ferreira. Souto . - J. Franco de 
Sd.- J. Viei1·a da Cunha. 11 

« O Sa. LoPES GAMA propõe que se mande 
imprimir o parecer, p~ra depois entrar em dis· 
cussão, e consultada a camara, decide affirmativa· 
mente. 

a.o a Requisita o governo em officio de 10 de De· 
zembro do a:-.no proximo findo a esta augusta 
camara a remes!la de todos os actos, representações, 
e quaosquer outros documentos, que por ve•1tura 
existissem na secr.:taria da casa sobre conflictos 
entl'e a . administração e as assemblén.s provin· 
ciaes, afim de serem transmittic.los a secção do 
conselho de estado, encarregado por S. M. o Im· 
perador de organisar um projecto de .lei, que 
interprete os artigos do acto addicional, que dão 
lugar t\ continuação de taes confiictos. A com· 
missiio de assembléas provinciaês, a quem foi 
dirigido o referido of!icio, tendo examinado na 
respectiva pasta, e na secretaria os pa::>sis do,.sa 
natltr~za, é de parecer qu'l se satisfaça o pedido 
do g•Jveroo com n remessa por CI'Jpia dos que se 
achao indicndos na relação junta, onde tó dei:drão 
de ser incluiJos os quo por terem sido enviados 
em traslad•ls a esta camara pdo mesmo governo, 
devem de ter os seus originaes na!:l diversas se· 
cretarias de estado. 

« P11ço da camara doa deputados, em 2"2 de Junbo 
de 1846.- Joaquim Ft·anco de Sd.-J. F. Souto. 
- J. l'"ieira àa Cunha. n 

Approvado. 
4.o « A commissilo de assembléas provinciael 

examinou D!! consultas do conselho de estado da 
secção de !aZ•!nda, sobre II.R l.:ts provinciaas de 
Sergipe t: Parahyba, publicadas no anno de 1845, 
que á esta augusta camara forilo remettidas com 
of!icio do governo, pela repartição dos negoclos 
da fazenda, de 18 de Maio do cor-rente anno. 
Nesta$ consultas propõe o conselhode estado quo 
se solicite de assemtlêa geral a re"l"'op:nção doa 
s;~ 9o e 29 da lei n. 146 de 18 de Março do 
anno ultimo, da província de Sergip~, decretando 
naquelle paragrapho o imposto de 20 °/o pela 
aguardente de qualquer qualidade que fõr im· 
portada, e no § 29 o imposto de mil réis sobre 
milheiro de charutos importados ; e igualmente 
doss;s; 3•, 4o, 5o, So , 27e29,em que se decretou 
a imposição de 5 o;o na exportação dos couros 
&eccos, salgados, e meios de sola; de 10 °/o sobre 
cal, pedras de amolar, lages, sal, azeite, e Lodos 
os mais generos que forem exportaJos, inclusive 
as achas de lenha que servirem para estivar as 
embarcações ; de 25 •/• sobre a farinha de man· 
dioca que fOr exportada, quando no mercado es· 
tiver a mais de bS120 a quarta; e 12 •/o quando 
estiver desta base para baixo ; de 5 •/o sobre 
aguardente que !ór exportada para fõra da pro· 

-vinc!a ; de 20S sobre lojas, ou casas que vend·e
rem armas prohibidas, e de 12S sobra as que 
v~nderem polvora ; e propõe igual revogação do 
~ 9• art. 19 da lei provincial da Parahyba n. 8 
àe 10 de Julho do anno ultimo, que dá para re· 
ceita m11uici pai o diziUlo das lavouras, milho, 
feijão, arroz, fume,, etc. E funda seu parecer no 
.ut. 10 § 5o, e art. 12 do acto addicional, que 
probibem expressamente ás assembl.:,as provinciaes 
de legislar sobre impostos de importação, e sobre 
outros, de maneira que prejuuiquem as imposições 
geraes, artigos quo a citada lei claramente violou; 
pois que de taes imposições ::legue-se a diminuição 
das imp0siçõas geNes. 

<< Par'lce á. commi~são muito obvia a inc.msti· 
tucionalídade dos art>. 9• e 29 da lei n. 1.16 de 
Sergipe, que im[.lõe subre a importação; o que é 
da attribuição da assembléa geral ; e por isso 
propõe a sua revogação. Não concorda porém com 
a consttlta, emquanto aos mais artigos e paragra
phos das leis provinciaes citadas. A opinião de 
um conselheiro de estado, de que nella se faz 
menção, parece-lhe mais conforme ás disposições 
do acto addieional. Este permitte ás asser.:bléas 
provinciaes legislar sobre impostos de importação, 
e bem que se considerem prejudicadas as impo· 
sições geraes, porque com os nov.)s tributos pro
vinciaes diminuirá. a somma das imposições ; com
tudo conhece·se que o lavrador é em ultimo re· 
·sult!ldo quem fica prejudicado com a deducção de 
tantas imposições, mas não o cofre geral ; não se 
devendo dar tão ampl!L intelligencia ãquellas pa· 
lavras « c.:omtanto, que não prejudiquem os im· 
postos ~eraes » que venbào as assembléas provin· 
ciaes a ficar inhibidas completamente de augmentar 
sua receita, e prover as verdadeiras necessidades 
das suas províncias. 

« E' certo que as mencionadas assembléas abu
sárão desta faculdade onerando fortemente a la· 
voura, e industria de suas províncias, mas não 
excedêriio de suas Rttribuições no que toca a estes 
uHimos paragraphos, niio viclárão a con~tituiçào. 

« Nestes termos a commissão conclue propondo 
unicamente co seguinte : 

« A assse!nbléa geral legislativa decreta. 
« At•tigo unico. Ficão revogados os ~~9· e 29 do 

art. lo cap. 2o da lei provincial db Sergipe d'El· 
Rei, n. 14G d~ 18 de M11rço Je 1845, que impõe 
20 ofo sobre nguadente importada, e lfl sobre 
milheiro de charutos importados. 

« Paço da camara dos deputado~, em 12 de Agosto 
dll 1846.-Jo•<! Ferreir·~ Souto.-Joaquim Frtulro 
de Sá.- J. Vie,ra da Cunha. I) 

E' julgado objocto de doliberação, e vai a 
Imprimir o projecto de resolução, de qae trata o 
parecer. 

A commissão eapecial apresentou redil!ido, 
para entrar em 8• discussilo, o projccto de lei 
sobre reforma da guarda nacional. 

« A assambléa geral legislativa decreta : 
« Art. l,o A lei de 18 d~ Agosto de 1831, e a 

resolução de 25 de 011tubro da. 1832, serão exe· 
cutadas em todo o i;nperio, com as alterações 
constantes da presente lei. 

« Art. 2.o As guardas nacionaes estarão subor· 
dinadas ao ministro da jllStiça, e aos presidentes 
das províncias. 

« A.rt. 3.o Fica revogado o art. 7o da lei de 18 
de Agosto de 1831, na parte em que determina 
que seja lidn á frente dos guardas a requisição 
da autoridade civil. 

«Art. 4.o Serão alistados para o serviço da guarda 
nacional em todos os municípios do imperio : 

« ~ 1. o Os cidadãos brazileiros, que tiverem a 
renda necessaria para vohr nas eleições prima
rias, e a idade maior de 18, e meoor de 60 annos. 

« § 2. o 0d cidadãos filhos famílias das pessoas 
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declaradas no paragraphos antecedentes, tendo a 
idade ahi marcada. 

a Art. 5.• Exceptuão-10e : 
a ~ l.o Os senadores do imperio. 
a • 2.• o~ conselheiros de estado. 
u • 3.• 0» officiaes do exercito e armada, tanto 

effectivos, como reformados. 
<< ~ 4.• Os clcrig•lS de ordens, sagras, e quacs· 

quer religiosos. 
« ~ 5.• Os magi:'>tr_ados perpetuo_s. 
« § 6. o Os carcere1rol!, e eeus aJudantes. 
« s; 7. o Os que por moles tias chronicas, e iocu· 

rav<ns se acharem inhabilitados para qualquer 
serviço. 

« Art. G. o Na lista da reserva serão incluídos, 
quando não se prtlstem voluutariau1ente ao serviço 
ordinario: 

« ~ 1.• Os maiores de 50 ~nnos .. 
« ~ 2.• Os que por enfermidades Julgadas incu· 

raveis se acharem incapazes do serviço ordiuario. 
q Si 3. • Os advogado~, medicos, cirurgiões, u bo

ticarios que tiv~rem titulo legitimo, estanúo no 
exercício e:tr~ctivo de suas profissões. 

<t S) 4.o Os ofliciaes dos cxtincto:1 corpos de milí
cias, que não -ç-encem soldo, ordenanças, e guarda 
do honra, que ti\'"etem patente.>, não sendo todavia 
obrigados a aceitar postos, ou exercício I)a guarda 
nacional, que seja inferior ás graduações, de Ql\e 
já gozão. 

« ~ 5.o As praças de pret reformadas do exer· 
cito e armada. 

<< Art. 7. o Nos lugares onde houver sufficien te 
1~umerc1 de guardas de rtlserva, furmaràõ c,•mpa
nllil<S b t,.:.:-:õ ç ~ sep•a·aJas •. c.jm officiaes pr"prius, 
fic.m-1'1 ~>.<idi i.\s üo~ resvecLivo;; batalhõe:~ e corpos. 

« A!t. 8.• Serão disp~nsadul< rle todo o s~r\'iço 
ua guarda na.:ioual, n.:.o ohstant" acharem -se 
alistados, quando volunt.uiameute l>ll uào prostem: 

« S) 1.o Os dt:pu:ados á assemblúa geml, e os 
membros <las assembléas provinciaes. 

u ~ 2.o Oa professorea, e os estud11ntes UJatricu
lado~:~ nos cursos juridicos, ~scola~ do medicina, 
eeminarlas episcopaos, e outras acaden1hu, ou 
e~c<1las publicas, comtanto que eflecti\•amente as 
frequ6ntem. 

a: ~ a.. o As pessoas dffctivamente empregajaa n.:> 
Sllr\"I<;O int~rno do~J h<lBpitaes, e outros estaba
lecirr.cntn::l d'l caridade. 

u Art. 9. o Ser tio <:IÍII!J~>nsados do serviço ordinario, 
niio o'bl!tnl,tc pllrt..,nc~rl!m â. li~tu respectiva, 
qu&nda voll:r:tllri~DICOLil se uã<:~ preetcm : 

a: § 1.• Q; ch~fc-s c! ... ~ reparti~õcs publicas. 
<1 Si 2. o Os •ereadorel> e:lf.:ctivos d&~ camaras 

DIU:ll'!!\.>8&::0. 
" § S. o Os empregados das a:lministrações, e 

a:l;enclas d:,s cúrreios na~ cidade~, e vlllaf!. 
« ~ -1.0 Os administradores de fabricas, e fazendas 

ruraes, onde não re:e1di.:-em seus donos, e con· 
tivcrom mais d11 12 escravos empr,gados. 

« ~ 5. o Até uous vaqueiros, ou feitorc~, debaixo 
de qualyuer denominação, dss fa~endas da gado, 
que -pN<iuzirem mais de 50 crias unnualmllnte. 

" ~ 6.o Até tres caixeiros das casas de negocio 
nacionaes, e estrangeiras. 

« Art. 10. Destas dispensas, que serão determi· 
nadas, ainda sem requerimento das partes, far· 
se-ha a conveniente declaração nos livros de 
matriculd, devendo os chefes dos corpos chamar 
ao serviço os guardas dispensados logo que 
cesse a razão ao impedimento. 

« Art. 11. As dispensas temporarias pl>r qua~s· 
qusr outros motivos justificados, assim como as 
liceuças para os guardas nacionaes e ofiiciaes se 
ausentarem, serii<) concedidas pelos comman· 
dantetJ das companhias, chefes dos corpos, e 
eommandantes superióres, com as clausulas 
determinadas nos regulamentos do governll. 

« Não poderã porem qualquer commandante su· 
perlor, ou chefe de corpo ausentar-se da prov1ncia 

sem licença do presi<tente, á quem compete 
concedcl-a. pelo prazo que julgar razoavel. 

« Art. 12_. Em caso d-e :1rgente necatisidade po
derá o offic1a.l ou guarda ausentar-se sem licença, 
ainda para fóra dn provincia, justificando depois 
o seu procedimento perar.t~ o superior respectivo. 

« Art. 13. O cidaüão que tiver de exercer qual
quc:r emprego, que dê direito a requisitar " 
fores publi<:a, deixara, durante esse e:x.ercicio, 
de servir na guar<ia nacional, quer como simplet> 
guardl\, quer como oflicial, sendo neste ultimo 
caso substituído pelo seu immediato. 

« ~rt. 14. _Ficào extinc_tos os couselhos de quali
fi.caçao, e o Jury de rev1sta creados pela lei de 
18 de Agosto de 1831. 

<< O alistamento geral dos guardns nacionaes 
assim como a sua classificação em li~tas do: ser
viço ordinario, e da re:serva, será feito em cada 
parochia, ou no dislricto de c11.da companhia, ou 
corpo, por conselhos compostos de otficiaes da 
guarda nacional, com recurso fi11al para o go-verno 
no município <la .:órte, o para 'lS presidentes nas 
províncias. 

" Art. 15. 0s parochos, juize~ de paz, delegado;;, 
~ubdelegados, e q11aesquer outros funccionarios 
publicos são obrig!l •lo~ a prestar os esclareci
mentos a seu alcance, •te que os conselhos possão 
precisar para bem cumprir~m seus deveres, ticando 
sujeitos, no> caso d~ omissão, á multa de 
cincoenta a cem mil réis. 

·- 11 Art. 16. A org:~.nbaçãa dos conselhos, assim 
como> a épi)ca, e o müdo pratico do alistamento e 
quaiíficação, serão determinadas nos regulamentos 
do governo. 

<< Art. 17. Fica r<lvogada a lei de 18 de Ago:;to 
dtl 18:31 n :1 part<l em que parmitttl a creação de 
lo~iõo:::~ da gmuda nac1onal, extincto o postv de 
curonel chefe, assim como os do respectivo estado 
maior. . 

<< Art. 18. A rllparLição em secções de compnnhin, 
companhia~. bat:ilhõ~s, esquadrÕ•}S, e corpos da 
guárda nacional, bem como a designação dos 
lu~are01 de suas p11rada<:, será fuita pelo governo 
na côrt\l, e pelos presideullls nas provindas, com 
depbndencia de approvsu.;áo do m~>smo governo. 

« Art. 19. Os bato~.lllãe>~, corpos, esquadrões, 
e companhias qn~', n·l Qccasiiio em que fôr cxe
Ctltada esta lei não tiverem o iudisp•:nsavel nu·tl•.ro 
dt~ praças do serviç•l activo, serão tlXtmctos e 
con veni~nternente organisad·JS conforme o rclsultudo 
d'.l novti nlistam!lnto, e qualiflcaçlio gerai, a que 
se d<~ve proced .. r. 

u Art. 20. l-'r•1c~Jer·S~·ba do mes•:>o modo n 
respêiLa daquP.ll<lS ~ue dllpvis da execuç;to d!lsta 
lei ft.:.>rean reJuzi.ios o. um numaro de praças que 
seja inferior ao marca1o. 

([ Art. 21. C.1da batalhão constará de G a 8 
comp~t.nbias, e seu estado-maior terá tambem 1 
quartP-1-mestre ; e cada corpo de cavallarla 1 
trombeta, ou clarim·môr com a graduação de lo 
sargento. 

« Art. 22. Todos os ofliciaes inferiores, assim 
como os cabos, cornetas, tambores e clarins, ~erào 
nomeados pelos COUlmandantes dos corpos, pro
cedendo proposta do commandannte da respectiva 
companhia a respeito daquelles, qu6 não p~;rtence· 
rem a.> estado-menor dos mesmos corpos, e serão 
rebaixados sõmente quando commetlerenl faltas 
notaveis no serviço, precedendo exame do caso, 
por um conselho composto de tres officiaes, á 
vista de cujo resulta·io decidirá o commandante 
do corpo. 

« Em cada uma das coa1panhin.s avulsas e sessões 
será feita a nomeação pelo commandante della, 
sob proposta do official immedil\to. 

a: Art. 23. A Mmeação das officlaes da guarda 
nacional será feita pelo governo na cõrte, e pelos 
presidentes nas provinciats , 110b proposta dos 
chefes dos corpos, e informação do commandante 
superior onde o ho11ver, observando-se a ordem 
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gradual do aceesso, de sorte que ninguem seja 
nom•;ado para qualquer po::~to sem haver occupado 
o immediatamente inferior, salvos os casos de 
máo procedi::n•mto, ou eYidente inhabilidade do 
iudividuo, a quem pP.rtilnce ria o accesso. 

" Os commar.dtlntes dM; corpo;; serão nomNtdvs 
d'cntre os resp sctivos officiaes, c !las suas faltas 
ou impedim"ntos servirúõ os mais gmduados, ou 
os ma1,; antig•J!> d'entrG üS de igual pateuttl, quando 
o governo níio designe especialmente os qUtl deviio 
sul.Jstituil-•H. 

« Art. 2!. Para os postos de major, e de aju
dante dispensar-st:-ha a proposta do comnH>t:dan~e 
do C<lrp<J, tl a ordllm do accesso quando he.Ja 
oft:it:iaes reformados de linha ou de milícias com 
soldo, sobre os quaes pos:.a recahir a nomeação, 
pois que havend0-os serão preferidos. 

« Art.· 25. T.ambetn não é sujeita á ordem 
do accesso a nomeação dos cirurgiões-móres e 
cirurgiões-ajud:;ntes ( para cujos posto~ serão 
!)referidos as pessoas legalmente habilitadas para 
ctlrar ) nem a dos secretarias, quarteis-mestre;;, 
promotores e seus secrotarios, podendo todos ser 
escolhidos d'entre os ;.:uardas da reserva. 

« Art. 26. A nomeação dos promotores e seus 
secretarias, nos municípios que tiverem mais de 
um batalhão será feita directamente pelo governo 
e presidentes, sob informação do commandante 
superior onde o houver, e sem dependencia de 
proposta. 

« Art. 27. A nome11çiio dos commandantes 
Ruperiores sorá feita directamente pelo governo 
lmpl'rial; e sob proposta delles, informadas pelos 
r•residentes das províncias,. serão nomeados os 
seus secretarias geraes, e aj•ldantes de ordens, 
preferindo quanto seja possível os offi.ciaes da 
gu .. rda nacional, que se acharem avulsos, ou 
aggreRados em consequencia de mudança do 
domicilio ou da extiucção, c reorganisação dos 
corpos, ou companhias, a que pertencião. 

11 Art. 28. Só poderàõ ser nomeados officiaes da 
guarda nacional os que puderem ser eleitores de 
província, que UvP.rem a renda liquida de 400S 
annuaes por b!!nS de raiz, commercio, industrin, 
ou en1prego , e qu~ residirem dos districtos 
das companhias, ou corpos, ou a tal distancia 
que os não inhíba de ahi comparecer diaria
mento. 

« Para o serviço actívo serão eseolhiJos os 
cfficiat<S d'entrc; oa cldndãos comprehendidos na 
lista respP.ctiva, e o mllsmo se praticará !l rt·tlpeito 
du rr-~(·rva. 

" Art. 29. As nomenções quando faltas pelos 
presidP.ntes dos provlncías terão logo elreito, 
mas ficaráõ dependente!! de confirmaçi\u imperial, 
a qual ~erá solicitada officialmente pelos ditos 
presidentes, l}Ue á vista do aviso de conflrm11.ção 
farão ~~xpe(lir as r'!spectivas patentEs. 

« Art. 3 _. P<Jlas patEmttls pag11ré.õ os nomea
dos unicamente a sext.. parte do soldo onnual 
que competir aos ofliciaes de lmba de iguaes 
_postos. 

« Exceptuão-se os commnndantr.s superiores , 
seus secretarirJS geraes e !ljudantt~s de oruens, 
assim como os u.aj ores e ajud11ntes que já !ôrem 
officiaes de linha, ou das extinctas miliciaes, que 
só pagaráõ a quantia equivalente ao soldo de 
um mez . 

a Os promovidos de um a outros postos só 
pagaráõ na rozão da differença dos soldos, e os 
officiaes avulsos , ou ,.ggregados , que fórem 
chamados ao exerclcio de secretarias geraes, e 
ajudantes de ordens do commando superior nada 
pagaráõ. 

« Art. 31. Os direitos das patentes, que ticão 
pertencendo á receita geral do estado , serão 
exclusivamente applicado és despezas da gullrda 
nac:ional. 

u Art. 32. Os ofticlaes da guarda nacional 
goaar•õ das mestnaa honras, que competem aos 

. do ex&rcito, e sómente pod~ráõ p!irder os seus 
postos pnr. demissão voluntatia, ou nos caso~ e 
pela manetra marcada na presente lei. 

" Ex~eptuão-f>e os commandantes superiores. 
seus aJuda!ltes de ord tlns, a secretarias geraes, 
que poderáo ser _exon.;rad~s pelo governo quando 
C?nvter ao serv1co ; il!>Sttll como os majores e 
BJudantes que fôrem officiae::; reformados do 
exe rct~':l, ou das extinctas milidas os quaes 
poder<iõ ser igualmente exonerado~ pelo go
vern? ua côrte , e ptlos presidentes nas pro
~h~~!~~ , precedendo audiencia dos respectivos 

« ~rt. 33. Os officiaes da guarda nacional per· 
deráo cs oostns : 

<( § 1• Todas as v uzes qu~ fôrem condemnados 
pu_r sentertça ?a autoridade civil, passada em 
JU~gado por cn~es contra a independencia, inte
gndode, e d1gmdade da nação contra a con· 
stituição do imperio, e fórma do seu governo, 
contra o chQfe do mttsmo governo, conlra o livre 
ex.e!cicio dos poJeres políticos, e ptlos de coospi
r!lçao, rebellião, sedição, insurr_eicflü, resistencia, 
tuada de presos <;lo poder da )ust!ç.a, arromba· 
mtonto de cadêas, prevaricação, peitot, suborno, 
irregularidade de conducta, furto, banca-rota 
fraudulenta.. r.oubo e fabrico de instrumentos para 
roubar. 

« Si 2.• Nos casos em que os ofllciaes de linha 
os perdem: 

(( $ 3.• Quando não se apresentarem fardados 
e promptos, ou não procurarem as suas paten
tes nos prasos marcados nos regulamentos do 
governo. 

<( ~ 4.• Nos casos dos arts. 86 e 88 da lei de 
18 de Agosto de 1831. 

« Os que tiverem baixa por se aeharllm nas 
circumstancias dos Si~ 1• e 2• deste artigo, m\o 
púrleràõ ser novamento nomeados para qualquer 
posto; os outros poderáõ sel-o depois de pas~ado 
um anno de coodemnação. 

« Art. 3-!. No caso de mudança de algum 
official para lugar tão distaute da sua companhia, 
ou corpo, que não possa continuar a exercer ahi 
o seu posto, será desligado dll mesma companhia 
ou corpo, e ficará aggregado ao do lugar da sua 
nov11 t'esidencia até quo hajl\ vaga, na qual 
entrará como eft:'ectivo, se assim cCinvier ao serviço. 
E quundo se 1;ão prtl!lte a isso, perderá o mt>smo 
posto e todas as suas honras. 

» A disposição deste artir,o é tarnbem appilcavel 
a'li! officiMs que ficarem avulsos, ou supranu
merat·ios em conseqn•lncia dR cxtlncçio , ou 
reorganisação dus corpos, ou companhias a que 
pt!rt~ncerem. 

« Art. 35. O govern•l é nutorisad•l 11 fazer no 
actu:~l uniforme e disUnctivoa da guarda nacional 
as nltera~ões qutl fôrem convenillntt's, tendo atten· 
çiio é. simplicidade e econumill. 

a Uma vez marcados essas uniformes, e dlstin· 
ctivos, que não poderâõ se~ mais alterados se
não por lei, serão punidos os que os u~:~arem 
diversos, pela primeira vez com pena de repre
hensã<>, ou prisão imposta pel(l respectivo chefe, 
• na reiRciàoncin com as do art. 301 do codigo 
penal , impostas pela competente autoridade 
civil. 

» Art. 36. Cada um dos commaodantes dos 
corpos receberá por inteiro o armamento, corrêame, 
munições e livros destinados para o serviço dos 
mesmos corpos , ficando responsavel pela sua 
conservação, e distribuição DOS termos dos regu· 
lamentos do governo. 

« Os ditos commaudantes distribuiráõ os mes
mCis objectos pelos comman dantes das companhias. 
e cada um destes ticaré igualmente responsavel. 

« Art. 37. Os guardas nacionaes que derem • 
trocarem, ou venderem as armas, ou c)utros obje· 
ctos recebidos da naçio, eoffreráõ a pena de 15 
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dias a um m;,:.:: de pds:'i.o, _a _qual lhes será im- 1 
po>'la pdo consdho de dtsctplma. 

« A. ,;t>nt•,uça condémnatot·ia do conselho itupor- 1 
tan\ :1 rcstitu i('iio dos obje.:tus dadas, ve.adido6 ou 
trvcaJos, a qual sera extp;1..!a perant•> a autoridadt: 
civil, guardanJu !\C em tudo, o n>odo e ,,s privile
gi••:s que cnmpet~m iL,; di V1dns tia fazenda nacional. 

« A:rt. :k). Os guardas nacionaes que se mudnr"m 
du tlio~tricto da companhia sem ha\·erem feito 
entrega da su:\ arma e cvrn}an>tl, nu do seu v:.lor, 
t>U da impunancht uu CI!JJc.,rL·), quando .. h"jão 
lJel"dido , vU se t~nha srruinad<J fóra do seni.;0, 
soffreráõ por isso tr~s a qui<\z;; dias de t•risão, 
além da indemniSa(âo dc,vida a fazenda nacional. 

« Art. 3!). Entre as üespezas de que tt·ata o 
arl. 7\í tia ld de 18 de A~osto co•upri)hende-$e a 
do~ hvros uectl,;sados, tanto para a qualifica~ào, 
como para a matrícula das praças de cada corpo, 
registro das ordens e correspondencias, assim 
como a d11 cartuxame para os <.xercicios Je fogo. 

« Art. 40. Fica extincto o lugar de instructor 
ger:~l da guarda 11acional. . 

<< O governo não pod<:erá nomear mais de um 
iu:;tructor paaa ct~da. batalb.ão ou corpo de caval
laria, e prtlf~rirá os officiaes de"3• e 4a classes do 
exercito e e:;pecialmeute os qul~ já se ''charem 
empregafi•)s como majores e aj,láantes. N'' fa!La 
destes officiaes poJeráõ ser nomeadas óutras pes
soas, que ttnho dada prova da sua idoueidade e 
pt!ricía, mediante um exame feito por otl:icí!les de 
linha; e serão dispdnsali ... s quando o governo, 
e os president.,s o juigarem.convdniente. 

« Art. ·U. Os prt!~ídentes de província porl.eráõ 
1Uipór ao& commaudantes superiores e aos nhef~s 
do::; cvrpos, no~ casos declarados nos arts. 83, 8t 
a 85 tia lei à e lS de Agosto, as S<'guintes penas: 

11 ~ Lo R~preh.,nsão simple~. 
. " Si 2. o Reprehensão cou1 menção na ordem do 

dta. 
« ~ 3.• Prisão até quinze dias. 
I< Igual faculdade compct•l aos commandantes 

superiores a respeito dos officiaes do seu estado· 
Ul&lor _e dos _chdes nos corpos. limitando-se porém 
a prtsao a cwco d1as. 

u Art. 4.2. F1ca rflvngado o att. 95 da lei de 18 
de Agusto de l83L No irnpedimento ou falta do 
pru:u•>lor ou ~eu. s~crHarío, sera f.,ita a nomeação 
de othciaus que os substituão provisoriamente, 
ptola mestna maneira por que se tizor a dos outros 
Lnemlnos do C•HJ:Ielhv de disciplina. 

« Art. 43. Em todos os casos a pena de baill:a 
do P•>Kto ~;ó poJerá ser imposta aos officiaes pdo 
conselho de dasciphna. 

« D>ts ~entençaa de~te conMihfl que impuzerem 
a pena de prisà<> não haver!\ recurso al~um. 

« Da:~ que impuzerem a pena de baixtl do posto 
~averá. appellação para o conselho snprenH> mi
litar, ficando o réo suspenso do exercício do posto 
alé a coufirmação ou revogação. 
_ « Art. 4-!. Os commandantes superiores serão 
J':ll~aJcs p~r um ccose!ho composto de seis nlli
cla.,s supertores, nomeados pelo governo na córte, 
e . pelos presidentes nas provincias e do juiz de 
dlreíto da comarca, sarvindo de auditor com vot<:>. 

u Das sen~ençaa deste conselho haverâ. tambem 
appellaçào para o conselho supren1o militar , 
fi.c;audo o réo suspen>~o até a cotalirmação ou 
revogacào. A fórwa do processo será a mesma 
que a dos conselhos de disciplina. 

« Art. 45. Os officiaes do estado-msivr do com
"!an_do_ superior serão julgados pllr conselhos de 
d!sc1plma , nomeados pelos commandt~.ntes supe
nores • 

. « Art. 46. A pena àe prisão imposta aos otli
Cia"s e praças d11 guarda nacional só serã cum
pnda nas c11dêas publicas onde não houver casas 
de camara, . quarteh•, ou outros edi!icios, que se 
possão destmar a esse fim. 

« Art. 47. Quando fõr empregada qualquer força 
da guarda nacional em escoltar de um lugar para 

outro as remessas de dinheiro o outros objectos, 
ou para conduzir presos, abonar-se-uão ãs praças 
Qllt! a compuzorem o;; vencimentos que competem 
a~ du Linlla pelos dias necessarios para marcha 
até que se reclllh:\o :\s suas casas. Igual abono 
f,u· ,;e-h:l desde o primeiro dia de marcha de 
qualquer de>Staeamento para fól'a do município, e 
quando ,;e reunir Cllrto numero da praças para 
servirem com .) destacados por dias ,;ucc;.ss ivos, 
e sem que se revezllm, ou em qua~squtlt' e:;taçõcs 
vublícas, ou mesmo no interior das povoações . 
• « Art. 48. Nus casos do artigo precedente serão 
pagos t•s vencimentos pelos coires gP.raes ou 
~;rovinci>1es, conforme a natureza do servi~o a 
que se de~tinarena as praças. 

" Art. 49 . As dispo;:ições do art. 118 Jn lei du 
18 d., Agost·J de 1831 tambom tel'i\O lugar no caso 
de r<:belliiio. 

«Art. 50- A qualificação e dGsignação <los guardas 
nacionaes para o serviço do~ corpos destacados 
será. feita pelos commandantes, e officiaes dcts 
corpos a que pertencerem •Js ditos guardas d'antra 
as cinco classes enuu\!lradas no art. 121 da le\ de 
18 dil Agosto. 

" Art. bl. A 111leg.oção de inbabilitaçâo por 
motivo de mole:;tia par.\ o s~rviço dos corpos 
dtlstacados será. provada por um exame do indi· 
viuuo f.::ito pelo cirurgião do corpo, ou por quaes· 
quer outros, que para essll tim fõrem nomeados. 

(( A.rt- 52. Da qualificação úU de.sign&~ão haverá 
recurso sem s,,spensào para o commandante sa~pe· 
rior, e de:>te para o governo na córte, e para os 
vresidente1:1 na>~ vrovincías. 

<I Art. 5:3- Os corpos quo Jestacarem cunser
var:\õ a sua organisaçãn, sompre que nisso não 
houver inconveniente. No caso contrario d!lt'-se
lh<ls · h a uma organíst~ção provisoria na fórma dos 
al'ts. 130 e 131 d1\ lei de 18 de Agosto . 

« Art. M. 0g commandantes superiores farão 
reconhecer os officiaes do se11 estado-maior e os 
chefes dos balaluõ~s e corpos, e estes os officiaes 
resp~>ctivos. O raconhecia:nenlo será determinado 
em ordern ào dia, depois de llpresentada a resptJ
ctiva patent~ ou titulo de nomeaçã.o, e prestado 
o juramenlo devido. 

11 Art. 5:). Qg corpos poderáõ ter musicas por 
conta de s .. us officiaes e guardas, que Yolunt~ria· 
m.:nte concorrerem • sendo pcr~m o numero e 
fardamento dos musicas opprovado pe\o governo 
ou pel•IS presidente~. 

« Não serão admittitl:J.s di;;penslls do serviço, 
nem liceuçns por quantias dadas para a musica. 

<I Art. 56. Os ajudantes , qu.arteis-mestres, e 
cirurgiões-ajudantes terão a gradua.;ão de alferes, 
os cirurgiões-móres a d·e ten<lnte , e os secreb.nos 
gemes e ajudantes d'orJens do commanlio superior 
a •!o capitlio. 

u Art. 'J7. Ficào revogadas todas as leis provin
ciaes relativas à guarda nacional, como se de 
caua uma. dtllla~ se liz~sse e~pres'>a menção , 
e queesquer outras disposições em co:1trario á 
pre,ente lei. 

« l?a~o da camara dos deputados, 12 de Agosto 
de 1846.- H . Ferreira Penna.- J. Antão. » 

Foi a inaprimir. 

ORDEM DO DIA 

REFORMA JUDlC1AlUA 

Continúa. a discussão do art. lo da proposta 
do guvernv. 

o Sr. Ferr~z: -Sr. presi1ente, eu me 
havia !eit•• o proposito de não tomar parte nesta 
discussão ; esperllva que o meu voto fosse 
esclarecidll pelos nübrea deputados. mewbroR da 
commissào que revio a proposta do governo ; 
achava lambem que não havia muita necessidade 
de reforçar.se a <>pposição feita até aqui a esta 
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proposta pelos meus honrados eollegas, porque 
é minha convicção que os argumentos por elles 
produzidos, ou ainda não forão combatidos pelos 
honrados membros que têm tomado a ddensiva, 
ou o forào de mo1o que nenhuma f·Jrça perderiio, 
e aue os bonudos deputados que o sustentiio e 
o nobre ministro da justiça não eorresponderiio 
ao que era de esperar de st>us talentos. 

O primeiro honrlldo m<Jmbro que tomou a de· 
fFm&iva da proposta fund ou os seus argumentos 
ea1 h11ses tão fracas que, na'luellô morn• ntl), niio 
me pude persuadir que tlle defendin o pro• 
jecto : dous honrados membros pela provincill de 
S. Paulo, en: vez de prestt\rem o seu ap•Jio á 
proposta, ao contrario, ou combuterf1o na ou 
lauçárào-se na discussão espinhosll da politica, 
ou procurárão fuzer recriminnçõAr~, com" n ca:·Hl 
vi o; o nobre deputado por Mmas quA bo11tom 
fallou trouxe argumentos que ma parecem que 
não esta vão n:1 alçada de seus distinctos t•tlentvs; 
quiz provar alguma causa com 11 opiniiio do ex· 
presidente dll província da Bahi''• o Sr. Andréa, 
opinião de certo valiosa se se ltatllSSe dA um 
conselho de gnllrra : o nobre deputotdo p~lo Par~, 
cujas luzes uinguem pôde de>~conhecer, CUJa 
devoção pelos seus amigos que estão no }:ond"r é 
tão conhecida por toda a parte (apoiado8), pro· 
ferio hontem a sua opinião de maneira que ~u 
não pude persuadir-me que o nobre deputado 
defendia a proposta. E de pasAR~~m, jj para 
prova do que digo, Sr. presidente, eu apo11t~rei 
um trecho do discur~o do nobrtl deputarto. Dlsl!e 
elltl: << A proposta é tiio boll que se presta a 
todas as em'lndaS.ll Não será isto umn verdadeira 
satyra, especialmente sendo epundada esta pro
posição pelo nobre rio~putado que ó dotado de 
tauto espírito 'l Eu pois, senhore11, julp;.wa que 
não era preciso que ~u tomasse varte ne,tll dis
cussão; mas a imprensl\ minht•l'l~tL tsm dtto 
que 11 opposiçiio que se faz A pr•)postn dirigl'·se 
unicament•J ao art. 34; a impren~a tu1sicn o diz, 
porque aquelles que assim escre\'em fazem consistir 
unicamente a proposta no art. 3-1 (npoilldO$) ; é 
preciso portanto, que todoA nós, os ruugilltra·los, 
o~cupemos a tribuna e mostrEmo~ os defeitos da 
proposta, combatamol ·o passo a pa~so, mio ceda
mos o campo, mostremos todoq os scnR defeitos, 
e na verdade nem nella se encon\rl\ o merito 
artístico I (Apoiados.) 

Mas miuha posição, senhores, ng.,ra ó má: a 
casa se acha cansada com a lor.ga disc11ssiio que 
tem havido, a eu não tenho o talento, a necessa
ria capflcidade e merecimento para poder nhgRri:lr 
a benevolencia da casa. (Nlio apniQdOS .) Vejo-roe 
pois embara.;ado ; mas " camara me po•rfr\iltirai 
que exprima o meu voto, que de os motiV!•S 
porque combato a proposta, que c\ê o li motivos 
pcrque blli de votar contra ella. Um ,.entimento 
me resta, que é a syrnpalhia, a Amizade que de
dico ao nobre ministro que a apresentou ; mas 
elle me perdoará ; trata-se de uma materia muit'J 
importante; nossas divergencias são no pArla
mento ; a nossa amizade fica sempre a mesma; 
no particular somos amigos, em política, tratan
do-se ue uma proposta desta ordem, seremos 
adversarios. 

Sr. presidente, ha um costume funesto que 
lavra e que está "ntaizado entre nós: apresenta-se 
uma medida, Psta medida na execução e atacl\da 
por nbusos incomprehensiveis, esta medida _é mtil 
executada; contra · ella appare.:e oppos1çao da 
parte mesmo daquelles que cumprião executai-a, 
e qual é o resultado 1 Qual é o recur~o de qu~ 
se 111nça mão? Não se t<Jm procurado em tal 
hypvthese até ht'je fazer eom qu<l os ag.,ntes 
a quem incumbe executar uma dessas medidas 
legislativas, entrem na orbita de seus deve~es, 
sejão responsabilisados quando delles se apartao; 
mas mania é nossa, é costume qu11 lavra, que 
està enraizado, mal apparecem abusos, mal appa· 

recem violencia;; as_ mais fiagrantes, logo se 
proc11ra reformar a lei e nunca fazel-a executar I 1 
Ha, além disto, alguns espíritos entre nós 
q~e dP.tal !'ão cuidào senão de reformas politicas ; 
nao pensao em outra cousa senão em questõe~ 
politicaR, querem emmeranhar-nos com suas 
idealídades, nesse vortice em que têm jazido 
Ponugal ·e a Hespanha ; querem emmaranhar-nos 
em todas as qu<lslÕúS de reformas de politica de 
que esses paizes têm sido victimas I Melhor se. la 
que seus talentos se empregassem P"Sitivamente 
em crear legislações sobre di v~rsos ramos do 
serviço pnblico de que tllm os tanta necessidade 
em estudar perfeitamente a administração d~ 
ju~tiça, de que parecem tão alheios como eli do 
grego e do ara bico; em fazer com que os diffe
rP.ntes ramos da industria rP.cebes:oem uma di
recção c::~mpetent~>, em estudai-as mesmo em 
dirigil-as. Mas o qne fazem espiritos tão • dis. 
tinctos? Em que cuid:io? Em reformas políticas, 
em recomp.1sições, em reconstrucções 6 só dellas I l 
E quando alguma outra matt!ria importante se 
discute. ineommodão-se e ndlas não tomào a 
mínima parte I I 

:::\enhores, diz um jnriseons\\lto muito distinclo, 
cujo nome é respeitado em um grande paiz da 
Europa, o autor da obra intttulad>s:-Da auto
ridade jndiciaria em França,-que m~ua é tilo 
difficil, que trabalho nenhum da intellig.;ncia ú 
tão cl)mptica.do e de tanto custo como o faz~Jr 
um juizo sobre a bondade de uma lei: pal'a bem 
fazer este juízo é preciso estudai-a em todaR as 
suas partes, conhecer bem o seu systema, apreciar 
as suas relações com .1s demais partes da le
gislação, e bem contecer o seu e!>pirito: só 
assim poder-se-ha conhecer e aquilatar as sua" 
lacunas e antinomias, os seus defeitos e vi.:ios. 
Si:n, Sr. presidente, eu não julgo que as lem
branc;as apanhad11s aqui e aUi, que a,; lem
branças que nos occorrem de uma ou outra 
violencia que se commette nas nossas aldêas, que 
a;; lembranças qn e nos suggerem os nos~os amigo8 
sejão suffic1entcs para que cuidemos immedíata
mente de truncar, de mutilar sob pretextl) de refor
ma uma lei quslquer, e assim transtornar o .seu 
systema e toda a sua economia. Quando se trata 
e!lpecialmente da organísa<;ão judiciaria quo deve 
ter o cunho da Eostabilidade, creio que muito maior 
dev<J ser o cuidado, qu6 1\ círcumspec<;ão de"e 
s~ r gem limites. Aprovtlitemo:; us exemplos dos 
differentes paizes civilisados ; ningueo1 pôde negar 
que a I "glaterrs tem suas leis judicitorias muito 
defdtuosas, e 'por muitos annos ns teve sem 
melhora.'mento algum; muitos jurisconsultos se 
têm proposto demonstrar esses defeitos; mas a 
reforma dessas leis não tem silto hnmediata, 
mas depois de longa experiencia, depois de lonjOto~ 
annos. As instituições judiciarias da França têm 
sido combati!hs por muitas vezes; diz·se me><mo 
que o coàigo do processo criminal resente·se 
ai::>da do espirito militar da época em que foi 
promulgado. 

Se nós examinarmos a base de seu syst~ma 
de jur~J.dos, veremos que é o mais defeituoso 
possível ; e eu aproveitarei a occasiíio para trazer 
aqui a opinião <te um homem qne foi vict101a 
desse systema. Depois de examinar muitos docu
mentos es,:;e escriptor menciono'l o seguinte facto: 
-a lista dos jur~tdos para as Hessões é feita pelo 
pref'!ito : o pre f~it'' escolhe Súb eua respons11bi· 
lidllde de um livro que t t! m e onde estão inscriptos 
os nome:; de todos os jurados, 03 juizes que lêm 
de servir nas ""ssões de um anno: cinco desV!I 
li..,.ros que servirão nos annus de lo'29 a 1S30 
forão examinlldos por esse escriptor de que trMo, 
e nelles descobrio elle cousas t'Uriosas. A. pac 
de cade. nome dos jurados havião notas e certos 
signaes feitos com letra vermelha, por exemplo : 
-fulano de ta.l lê o Jornal dos Debates e -vai á 
missa ; - fulano de t~&l lê a Quotidiana. Ulll 
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outro tinha esta nota:-E' parente de um emigrado 
de Gand, é amigo dos mís.;;iouarios e dos.jtlsu~tas. 
Fuii<> lê o Constitucioltal, este nunca va1 á UJtssa, 
lê Yo!taíre ou Rousseau: aquetle pet"tence a 
so~iedades seeretas, !lquell'outro é amigo de .um 
que foi empr~p;aJo do Usw·pado1· ; - e assim p•ll' 
diante · e s~"undo est:.\5 n<.>tas, a escolha dos 
jurados era f~ita pelo prefoJ!to ... Depoi'\i d<l 1830 
parece e é dú suppôr. que ainda_ cnutmue~ ells_s: 
é de presutt~~ir, à v1sta mesmo d~< le~lsla.; ;\o, 
que diz que o pr~<feito escolherá sobre su~ res· 
ponsabilidade o~ Jurados que têm de "".rv1r nas 
differcntes ses:soes do anno, que continua tal 
systema. Eis pois, Sr. presidente, falseada uma 
das garantias maís importantes da libcrdada 
individual; entrehnto a França tem procedido 
com muita prudencía, com muítR circu1nsp•,cção 

I 
tal reforma d •lvin ser muito bem elaborada, devia 
t<W um syst.~ma, porqae então facil era tirar 
tot.los os corollarios delltl, estl\belecer o seu dt:ls· 
envolviment·J. M:as ter!\ o cunh·) dil experiencia 
e~ta proposta? E' com ss p!llavras do nobre 

I mi11istro que · ou vou demonstrar que uão. 
O nobrtl ministro no seu relatorío diss"' que não 

I tinha O$ dados sufficiente;:, que não era possível 

n<> reforma desta parte da sua legisla«iio. Da(Jois 
d. codigo de inslrucção ou do codigo do processo 
pnblícado no tempo de Nilpoleão em 1827, app11· 
·receu uma importante reforma na parte r<Jspectlva 
aos jura•ios; posteriormente uma outra de pe~uena 
entidade; mas cuntmui\o sempre os setlS esta· 
distas, e contiuuaráõ sem duv1da a ter o mai:lr 
escrupulo na refvrma da sua orgauisação judícit\ria. 
E, senhores, nesses p:lizes constitucionaes que 
devemos sem ore tomar por norma. qtumdo quereRl 
fazer qualqu~r reforma, consuHiio·se flempre os 
tribunaes; na Inglaterra, por exemplo, quaado 
se tem de trl\tar de urn objecto especial, instituem· 
se commissões de inquirição, as quaes recolhem 
todos os dados, todvs os factos ; e e á vist.a 
destes factos, destes dados que ll reforma tem 
lugar. Assim deve ser, porque a ex.periencia é 
que deve sempre _ser_vir de bt~se para reformas 
tão essenciaes, ta.o Importantes como esta. 

Lembrarei ainda ao nobre ministro o que se 
p.os~a ua Fn"nça a. respeito da reform;\ da legislação 
sobre hypothecas ; lembrarei . ainda o que tem 
l1avido com a refvrm·' do codtgo do proc~sso, ha 
tanlo teo1po projectada, mas que ainda não foi 
levada a eif~ho : forão os tribunaes consultados, 
foi ouvido o conselho de estado, sempre o é em 
materias taés. 

O honrado membro pelo P ará, querendo de
fender a accusaçào qu') foi feita destes bancos ao 
honrado ministro, por não ter ouvido ao con~elho 
de esta.Jo, disse que não devia ser ouvida ~sta 
corpuraçiio sobre esta propo:;ta. porque era toJa 
composta de p.:ssoas que tinhã_o op~uiõ,-s opp0stl:'s· 
Sr. presídentll, esta propos1çao 11:10 póde s~r tl<i 1 
como verdadeira (apoiados} ; no conso2llloJ de es· 
t::do existem pessoas que partilh:io us me:~mas 
idéas dos uobres membros oa maioria dtlSt(l casa, 
o conselho de estado t~m sido aqui at:1cado, mas 
sempre deftlndido pelos nobres meu1bros do 
minlsterio, já do minibterio de 2 de F.;vordro, já 
do ministerto actaal, que tiim dito qu.; o conseluo 
de estado ê um podt!roso aux1liar dc1 minist•) rio, 
que tem apresentado trabalhos muito importantes 
p <1ra que o ministerhl possa m"rchar desemba
raçado na direcçã.o dos o<Jgocios publicos. 

já têl-os no curto espaço de sua administração. 
Os nobres membros tias commissões de c·msti
tuição e justi.;a criminal d<l anno pa.;sado, no 
seu f.-\latorio, Jiguo Je S·Jr lido, dizem igualmente 
i~to ; e como esta e uma peça interessante, a 
camara ma permittiri\ qua faça especial mençà<> 
d~:~lla. Eis as palav-:as sobre este ob.itlcto: -A ex· 
periencía sohre esta (a lei de 3 de DPzembro de 
lSU) não tem sido bastante para perfeítatnente 
orientar o legislador prudente. 

Elite parecer está assignado por jurisconsultos, 
ao ver, mu\to abalisados, por pessoas de opinões 
extremamente liberaes; está assign>~do pel<> Sr. 
Marinho, pelo Sr. Oltoni, pelo Sr. Urban,), pelo 
Sr. Franco de S(l e pelo Sr. Va\detaro I 

O Sn. Fao~.NCO DE SX:-Alguns defeitos já estão 
bem demonstrados. 

O Sa. F.tmBAZ: - Não o damonstrárão. Eu 
declaro que não po:>so c.mceber que a E>Xperiencía 
seja favoravel a uma medíd>l qualquer adoptada 
pelo corpo le:zíslativo, sem que e~ta medida tenha 
o conveniente desenvolvimento, sam que esta 
me·iida tenha. uma fiel execução, uma inteira e 
perfeita execução. Eu demonstrarei que a l,;i de 
3 de Dez.embro de 41 ni\o só aiuda não teve o 
desenvolvimento conveniente, ma>:~ que não lem 
sido cabal e perfeitamente exe.:utad,t. A este 
respeito peço a opinião do nobre ministro, e 
eslou persuadido que elle m'a prestará de boa 
vontade. 

O míuistl'O que referendou a lei, q_ue tratou de 
a sustentar nM diff.!rentfls díscussoes, havidas 
sohre o seu merito tto corpo legislativo disse no 
seu relato rio aprlls.eotado em 43:-0 pouco lempo 
que teve o governo para organisar tão complicado :i! 
trab.alllos (tratava dos regulamentos de 31 de 
Janeiro, 2 de Fevereiro e li) de Março de 1S42) é 
uma das causas das imperfeições que n~:~lles piJdem 
notar-se. Serã<) porém coni~idas com o tempo, 
e logo que a expericncia t~nha reunido cópia 
sufticiente de materiaes que sirvão de base a uma 
revisão ; sómente assim poderemos obter his e 
reguta!llentos pHft:ito,;. 

Depois de ter mostrado em outra parto que o 
regulamento de 2l de Janeiro do 18i2 tinbf\ 
lacuna~, tinha dP.ft!Ítos que era do mister corrigir; 
depóis de t~r mostrado quo ainda niio tinha sido 
p0s~ ível organi;;ar um r egulamento das correiçi3es. 
é a suõl. ne~es~id>lde: disl'le tambem que o governo 
11gnardava trabalhos, nguardava materiaes para 
poder àar o de,;envolvimento preciso por meio íle 
regulamentos à lei •la 3 de Dez<':mbro de lSU. 

1\las, senhores, qu~ cuotradicçüo palpavel J O 
mesn1o n0bre dtlputado pelo Pará disse:-A re· 
1•J rma de 3 de Dezembro ê liio má, tem tant·)~ 
dekito.Js qu~ as p ~ssoas mais protJminllntes do 
partido a que estou alliado tem recouhecidu estes 
defeitos , t.im preposto a sua r'ilforma .-Ora, se 
isto é assim, e s~, como :se reconhec.a, as pes
soas mais proemiuentcs desse partido sáo we m
bros dt:ss., C'ltporaçi o, porqu" supp<')r que o 
con,;8lhc> l!e estado q11e se presta (!U\ todos os 
CitSv-' ao tnmisterio com seus trabalho;;, <:•)ui suas 
luzoJs, com sua exp•.•riencia nã<) discuti,;se, nãu 
con!<lccionasse um trab,•lh;.) de que o n•)bre mi· 
nistro o e11carregasse ? 

Senhora:., pelo que tenllo dito deveis concluir 
que a minlla opiaíão é que uma roformn. desta 
na~ureza devia basear-se sobre a experienciil, sobre 
~ctost ~:~obre· dados ex.actos (apoiados) • que uma 

Ora, pergunto eu ao nobre ministro, está per· 
sua•iid·.\ que o regulament.l de 18!2 seja obra 
perf.üta , que não couvém modificar-se 'l Já t~z o 
nobre mitustro á vista d11S factos, das repre
sentaçõ~s qu\l devem existir na sua l!ecretari>J, 
um regulamento dtiis correições tão necessario 
pRra faz,r entrar os empregados da justiça na 
orl.)tta de :seus devP.res? Nós os magistrados a 
qu<H.u a lai incumbe faz.:>r estas correições nos 
vemos sempre a•ados n;~s diffuentes a~l.ribuições 
qne a lei no,; dá. O nobrtl ex·mÍ•Iistro dos negocio::; 
estrang,,iros, q>le està.ass<Ontado á miohi1 es·:Juer·la, 
quo diga quantas e quantas .luviJas não se lho 
off~recêrào, que díg~ se não foi um de seus prí· 
meiros cuidados, quando interinamente eucarre· 
gado dos negocios .:la justiça, fazer com que se 
recolhessem materiaes, se ouvissem as opiniões 
de differentes juizes de direit() para a confecção 
de um regulamento das correições. Se pois a lei 
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de 3 de Dezembro de lSU ainda não teve o 
Jesenvolvimento necessario, se ainda são de 
mister regulamentos, e o aperfeiçoamento dos 
regulame:1to~ existentes para o seu desenvolvi
mento. como se póde dar esta experienâs, e.'>tes 
factos para uma reforma tão importante? 'Vamos 
á execução. _ 

Senhores, a lei de 3 de Dezembro de 1841 até 
boje ainda não tem sido fiel e cabalmente cum
prida. Foi ella promulgada em tempos não sere· 
nos ; seguio-se á sua pr.:~mulgação diffarentes 
desordens ; a nomeação dos empregados nesta 
conjunctura devia resentir-~e da~ paixões, dos 
odios que então lavravii.o; e era impossível que 
o guverno fosse entregar commissões de confiança 
a seus proprios inimigos. A lei tinha inimigos 
fortes, porque tirava As camaras municipaes a 
attl'ibuição d<~ que estavão de posse, de fazer 
as propostas para juizes municipaes, tirava-lhes 
a attribuição de organisar a lista dos jurados, o 
que collocava debaixo de uma facção local todos 
os direitos, ~odas a;; garantias que poderiãu ter 
os cidadãos. Os juizes de paz tambem se devião 
oppõr á lei porque expirava com ella. 1\ sua 
grande autoridade ; emfim muitos mteresses erão 
contrastados, erão cotubatidos, arão mesmo des
truidos ; a lei pois teve opposição forte ; não 
podia fielmente ser executada. 

Seria ella .fielmente executada durante o minis
teria de 2 de Fevereiro, apezar d<J . seus prmct
pios de conciliação ? Eu peço ao nobre ministro 
a sua opinião, o seu testemunho a respeito desta 
proposição. Senhores, o ministerio de 2 de Feve
reiro vi o· se na ·necessidade de lançar-se nos 
braços de um partido cujas idéas nã!l partilha v~; 
era preci~o supplantar o outro, e e esta a glon11 
com que os membros desse ministerio :~e enso
berbecem. Para supplantar o outro partido era 
preciso rehabilitar aquelles que estav:io fóra das 
posições officiaes, era precil!o perseguir os seu> 
adversnrios, era preciso supplautal-cs. Daqui a 
necessidade em que elle se vio de procurar tudo 
. quanto era des~ffeição, tudo quanto er.a interesse 
mesquinho em seu favor. O nobre mmistro que 
diga !'e as nomeações assi~ fe~tas o ~olrão com o 
fim da boa execução da le1 ou se .forao com o fim 
de fazsrem triumphar as opiniões que o mioisterio 
abraçára. 

Senhores, esse ministerio queria cor.servar·se ; 
para levar a sua cons~Jrvacão ao cabo bavia ele 
procurar separar-se inteiramente daquelles que 
lhe fazião opposiçào, prr.curar por todos. os rneios 
estab;,lecer nos drfferentes pontos, nas dtfferentes 
localidades o seu poder_ Para este firn a lei de v! a 
ser s .. crificada, a b~a execução della não podta 
ter lugar. Foi o que succedeu. O nobre ministro 
ha de conhecer que deste principio partirão todo~ 
os erros d•c ministerio de 2 de Fevereiro: então 
se dizia:- façamos tudo, aberremos da lei, mas 
vençamos, sustentemos o partido que adaptamos. 
- Esta foi a regra de condu~ta desse ministerio, 
e por conscquemia a boa execução da lei de S de 
Dezembro de lSH b'avia de ser e foi sacrificada 
a esta necessidade de vida. 

Senhores, um gr:1nde jurisconsulto francez, 
Mr. Dupin, diz em uma de suns obras que os 
bons juizes podião tornar n1enos P.es_ados os do
feitos de uma lei ; e que os mãos JUIZes sempre 
tornaviio pessimas e tyrannicas as _!Delhores _leis, 
Foi u que succedeu ; as nomeaçoes, partmdo 
deste pnncipio político, quer n'uma quer n'u~tra 
época, devião trazer todas estas con.sequencaas, 
dt:!viào trazer a não execução da l~1 e a sua 
violação. Tendo o poder passado para aquelles 
que se tinhã~ opposto ã lei de 3. d~ Dezembro., os 
primeiros cu1dado~ destes __ ind1v1duos, qua1~do 
nas posições offic1aes, senso por sem duv:da 
tornar salientes os defeitos da mesma lei, inuti
lisal-a, tornal·a vexatoria para motivar a sua 

TOKO U 

revogação, fazer com que seus defeitos se tor
nassem horrorosos para promover a sua reformn. 

Eu pois, senhores, declaro, conformando-me 
com a opinião do uobre ministro, com a opinião 
dos nobres deputados, qae são os pàaróes por 
que se guião nesta casa em consequencia de 
suas luzes, em consequencia de suas opiniões 
ext~e~amente liberaes, _os nobres deputados da 
ma10na, _ ddclaro . q_ue uao temos a exper,encia 
necessana, que nao temos os dados, não temos 
os factus, uão temos a opinião dos tribunaes, das 
pessoas experimentadas , não temos nenhuma 
tias inquirições tão precisas que devem servir de 
base á reforma de qualquer lei, e *!Special
mente a reforma da organisação judbiaria de um 
paiz, e que portauto não estamos, como convém, 
habilitados para a adopção desta proposta . 

O nobre m~nietro, com a candura que lhe 
conhecemos, d1sse que a proposta tinha por .fim 
cercar a innocencia de garantias, dar garantias 
aos accusados, dar garantias aos cldadàos contra 
as infracções da lei, contra a perseguição em 
consequencia de odios, de vinganças. 

Se.nhores, nada mais lou-vaval; por <:erto, não 
serea eu que contradiga este principio , que 
me opponha á sua reatisação ; mas perdõe-me 
o nobre ministro que lhe faça uma obger
vação. Entre nós este principio, comquanto deva 
ter consislencia, comtudo n_ào deve ser levado á 
sua exeeuçiio tão absolutamente que se sacrifi
quem às garantias sociaes as gar!lntias dos direitos 
iudtviduaes. Se consultartnos a legislação que 
actualmenttJ nos rege, veremos que os accusados 
têm já grapdes garantias; têm a publicidade da 
instrucção criminal ; a publicidade dos debates ; 
têm o direito mais amplo d~ t!Afe;a, têm o direito 
de serem ouvidos, j i• na formaçà\1 da culpa, já 
depois dP. Ua ; têm o direito de serem julgados 
por seus pare~ ; têm o di1:eito da escolha dos 
seus juizes, e o da recusa em granJ.e extensão ; 
tem igualmente a direita da s uspensão dos ju izes; 
têm muitas garantias por meio das quaes a sua 
innocencia pótle ser muito abrigada e defendida . 

Não contesto, repito, que se dêm maiores ga
rantias aos accusados ; mas peço ao nobre ministro 
que veja o reverso do quadro. Quem entr~ nós 
tem menos garantias? Serão os accusados, ou serão 
infelizmente os individuos que não são accusados, 
mas que experiroentão os abques e violencias e 
de alguns de seus concidadãos? L <:! mbremo-nos 
da diliiculdade que encontra a justiça crinlinal 
na punição dos réJs ; a nossa população dissemi· 
nada, as pequenas povo11ções separadas uma das 
outras, as mattas, os lugares ermos, tudo i$tO 
são obstaculos para qualquer indagação contra o 
crime . Attendamos me.~s para a diffi.culdade de 
obter o depoin1ento de testemunhas, para a dif
ficuldade de obter o depoimento verdadeiro dellas, 
quando são complicados em certos f11cto,;, alguns 
hom~ns poderosos do lugar, para a difficuldade 
ue prenderem-se os culpados, que achão guarida, 
quer nas mattas, quer juntos áquelles que se devião 
interessar na mantenç~ da ordem publica ; para 
a facilidt~de com que elles depois ue presos se 
escapão da prisão·, mesmo nesta córte, no lugar 
que devia ser mais seguro, não obstante as me
lhores recommendações, á face do ~overno, como 
aconteceu com o fiel do tbesoure1ro geral, em 
cuja justa punição tanto se empenh\va o nobre 
ex-ministro da fazenda. 

Senhores. notemos ainda mais, quando um juiz 
se propõe a promover no seu districto a fiel exe
cução da leJ, a perseguir os criminosos, o que 
lhe su~cede? Um tiro, como suecedeu ao infeliz 
juiz municipal do Tocano, como tem succediJo, 
em differentes épocas, em difterentes lugares a 
outros. Quando um juiz de direito, um juiz qual
quer. se propõe a promover a execução da lei, o 
que lbe succede 1 Um proces~o, como vemos 
actualmente no Pjrahy. Abusa-se muitas vezes 

65 
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da boa fê dos ministros ; promessas eleitoraes, 
outros manejos, tudo se põe em pratica para 
obter-se, ou o. não reconducção dos juizes nos 
seus lugares, oo. a E'Ua remoção, ou ás vezus até 
a sua demissão ; inventão-se crimes borriveis 
amugistrados q11e são honrados por ter dado 
muitas vezes uma decisão centraria ãs vistas de 
alguem ; inventão-se calumnias para obter-se a 
remoção de um magistrado .•. 

O Sa. W.wo:s:ar.n:-Apoiado. 
O S'\. FERRAZ:- .... e o ministro, seduzido áS 

vezes . pelo desejo de angariar urna inftuencla, um 
apoio, vai cedendo a tudo. 

. Eis a htstori" do que temos visto em todos os 
lugares, em todos os tempos, porque a este 
re!lpeito não separo os meus amigos politicos : 
tenbão elles paciencia, seguirão esta marcha. 

Mas, !lenhores, permitt.í-me que traga aqui · em 
apoio do que digo duas opiniões. Protesto á 
eamara que, qu11.ndo cito opiniões dos nobres 
ministros de estado, não é para achar-lhes con· 
'radlcção ; é para apoiar as minhas proposições, 
porque em todos q_ue estão no poder conheço o 
maior interesse na boa administração da justiça. 
Tenho aqui a opinião do Sr. senador Alves 
Branco. Disse elle no seu relatorio de 18!4, e 
disse uma verdade demonstrada pela experienci ;J: 

« Factos horriveis, os mais barbaros att.mtados 
são ainda mui frequentes em todas as províncias 
do imperio, sem exce!'tuarmesmo (cousa incrivel) 
a província do Rio de Janeiro, sem duvida . a mais 
civilisa.da, de população mais concentrada, e á 
face de autoridades numerosas e das supremas 
do imperio ..• . •.....•••.•.....•.....•....•.. . .•. 
•... - Sem duvidar de que o iury tenha sido ás 
vezes indulgente para com grandes criminosos, 
entendo que esse deft-ito é commum a todas as 
nossas autoridades... . Além disto, é preciso 
altender para a vastidão e despovoação do nosso 
palz; basta considerar que uma grande parte da 
nossa população é de escravos, de estrangeiros 
foragidos do seu pai~: e aqui indistinctamente 
admittidos, e finalmente de homens sem casta 
alguma de educaçe.o, que nascê::-ão e vivem nos 
desP.rtos e brenhas, ttomo verdadeiros féras, para 
ccnhecermos que a maior parte dos nossos males 
não vem da autoridade, mas de nossas circum· 
stancias, que por muito tempo ainda nenhuma 
sabedoria .ou poder humano poderá essencialmente 
mudar. » 

E' uma verdade ·; o mal esta principalmente em 
nossas circumstancias, está enraizado em todos 
nós; aquelle que não estiver comprehendido nesta 
proposição que lance a pedra. A indulgenc1a 
parte desde o primeiro degráo do edifi.cio socilll 
até os ultimos ; cada um se crê com direito de 
agraciar por todos os modos, directa ou indirecta
mente ; a indulgencia, que, chegando a certo 
ponto, é verdadeira connivet:cia, faz com que 
muitos encarregados da administração da justiça 
não preenchão os seus deveres, ás vezes por 
temor. por terem o maior medo possivel de 
arriscar a sua existencia ou ol! seus lugares. 

Permitti-me ainda que eu v'os lêa o relatorio 
do \chefe de policia que servia em Pernambuco 
quando houve um crime horrível na comarca do 
Bio Formoso.-Nada pude colhflr {diz elle) de 
semelhante inquirição mais do que a notoriedade 
do facto, por ouvir dizer nos termos mais gene
ricos, e cam uma negativa absoluta de quaesquer 
ei rcumstancias, e ainda mesmo referencias de 
ouvidfl, fteando·me por isso forçosamente a con
vicção de que trahião a santido&de do juramento, 
occultando e negando de todo o modo a verdade. 
Nem isso póde admirar, porque t&mbem conheci 
est~r alli em voga, e ser maxima geralmente 
seguida que ninguem põde .. ser obrigado a jurar 
a verdade eom risco imminente de sua vida pela 
çer~eza eom que se conta da impunidade dos 

criminosos, sempre absolvidos pelo tribunal dos 
jurados, quando se reune, e maiormente quando 
siio poderoRoa, em cuja conta se devem ter alguns 
senhora,; de engenho, e os prott~gidas por estes, 
que fi maior parte das vezes se vingão c(Jm 
asstlssinatos na:3 testemunhas que contra elles 
depot~m, se l.;go não sahem da terra para muito 
longe .•.. Estes assassinatos, geralmente fallando, 
são mandados fazer por aquelles poderosos, ou 
perpetrados sem seu man1lado, por a·ssassinos 
seus protegidos para suas em prezas, a que chamão 
vulgarmente guarda-costas, a quem em todo o 
caso prestão todo c asylo, apoio e a mais de
cidida protecção para os consBrvar, e com elles 
o prestigio e respeito em que pretendem ser tidos 
pelos outros seus vizinhos ... . não me parece que 
a população desses lugares possa ser chamada. 
população de homens livres e de cidadãos de um· 
insperio constitucional ; mas sim um complexo 
de pequenos feudvs onde h a senhores e v assai los , 
e onde as autoridades policiaes e criminaes são 
e in tudo delles dependentes, e ainda u. ais do 
que se elles t ivessem a regalia de nomeai-os : 
tal é o estado de avitamento e coacção em que se 
achão. 

O Sa. LI)PES N:&TTo:-De que data é este re· 
lAtorio '? 

O Sa. FERRAZ:-Creio que de 43. 
O Sa. LoPEs NETTO:- Não são praieiros os 

que fazião isLo. 
O Sa. FERRA.z:-Siio assassinos •••• 
Mas, senhores, isto é alimentado pelo governo· 

Eu pergunto aos nobres deputados das províncias 
pequena!\, qual é a condição do seu voto nesta 
casa ? E ' terem sob seu domínio toda a aua 
provincia ; quando se lhes não dá tudo quanto 
des~jào, \l que fazem 'l Ameação com opposição 
forte e decidida ; qnando obtém a remoção de 
um presidente qull é avesso a seus interesses, 
oh I dizem elles com tom o mais eufonico, 
« quando este mio.isterio não tivesse outro titulo. 
este serviço ~ue me acaba de prestar me obriga 
a dar-lhe nseu voto por toda a vida (risadas) »; 
mas o nsiuistetio cáhe,. e a promessa é esquecida ; 
o que so quer é o captiveiro de seus contrarias 
nas província:~, e pari\ isto o mesmo m.1oejo, as 
me11mas promessas. Daqui parte todo o mal : 
aquiilo que se diz dos lugares mais eminentes 
da~ províncias vai ttlr em menor escala aos lu
gares pequenos das aldéas, das villas, dos lermos. 
da!; comarcas. Qual é o juiz de direito que póde 
existir muito tempo em uma comarM qu~tndu se 
oppõe aos capricllos, ás vellcidades de alguns in· 
d1víduos? Immediatamente é removido. Eis poill, 
Sr. presidente, o quadro fiel de nosso estado; 
e 1\ vista uelle diga o nobre ministro se pode 
diztr·se em termos absolutos que convém dar 
maiores garantias aos criminosos, maiores que 
se podem dar em prejuizo mesmo das garantias 
aoc1aes, das garantias dos cidadãos .. Isto é para 
outros paizes onde R moralidade. onde a marcha 
regular dos negocias está estabelecid.s. 

Mas, senhores, se o nobre ministro quer ter 
um padrão de gloria. neste mesmo município 
da eõrte pôde fa:ter um serviço relevantissimo. 
Ahi esté. o fõro todo em estado horrível ; o 
juizado de orphãos não se põde dizer que seja 
um juizo regular, um juizo que el!teja debaixo 
das vistas do governo. Quando o nobre ministro 
me quizcr ouvir, eu lhe mostrarei que os pobres 
orphdos são inteiramente sacrificados .•.. 

O Sa. FRANÇA. LEITE E Oora<"~s:-Apoiado. 

O Sa. F&RRAZ :-Quer o nobre minl!ltro ce~:car 
de garantias a innocencía ? Quer cercar de ga
rantias a liberdade e os direitos individuaes ? 
Pois bem ; lembre-se o nobre ministro daquelle 
axioma de Bacon-juditi« ar.cMrre legum sunf- ; 
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as __ deeisões judie~arias s~o as ancoras da lei: que 
seJao firmes as maos a CE.JO ca rgo fi.cào estas an
coras, e de modo que nao possa ser o navio (a lei) 
a_balado, nem possa: ~uctuar á mercê da. ignoran
Cia, ã mercê das panr.oes, dos odios. Para. este fi.u1 
Sr. preside~t~, mister é em um primeiro lugar qué 
o nobre mm1stro fixe em bases solidas a inde
pendencia do poder judiciario (apoiados) ; em 
segundo lugar, que faça executar melhor a lei 
da responsabilidade (apoiados) ; em terceiro lugar, 
que faça com que por uma instituição digna de 
seus . talento~, a ~agistr~tura, só seja occupada 
pela mstruc_çao e mstru~çao pratica, e ainda. mais 
pela moralidade. (Apotados.) Quer o nobre mi
nistro uma organisaçào digna de sens talentos ? 
F~~;ca com q.!le a celeridade dos procesMs não 
seJ~ uma va promessar, faça com que os juizes 
seJao fixos, que a sua jurisdicção não seja in· 
terromoida, qne a justiça não seja confiada a 
tribunaes temporarlos. 

Ganhará o noure ministro a tndependenciado 
-poder judiciario ainda estabelecendo a s11a inde
peudencia sobre as bases em que elle deve re
pousar ? Ainda ~ssim ~uvido, meus senhores, 
por9~e ha um defeito rnd1eal na nossa organisaçiio 
pohttca, ou untes na perda que vamos sentindo 
dia por dia conforme bem disse um nobre de
putado pelas Alagóas, das regras mais vitaes do 
sy::~t~ma representativo. Quaesquer que forem as 
medidas ad?ptadas pelo poder legislativo, nada 
se consegutrá emquanto o goverr.o puder impu
nemente fazo>r tudo no paiz ; demittir, remover 
da maneira mais insolita os magistrados, alterar 
as decisõe_s !1o poder lU:diciat·io, ag~ravar as 
·penas in:titngtdas por me1o de suas medidas e 
de seus agentes, fazer com que um cidadão seja 
encarcerado, não em prisões civis, mas em prisões 
pat,ticulares, em prisões militares, debaixo das 
abobadas, em subterraneos. Emquauto não pu
dermos. obte~ que actos assim praticados, que taes 
violencias seJão acompanhadas da devida punição 
emquanto que os ministros puderem praticar acto; 
<le violencia, violar impunemente as leia, calcar 
todas as ga-rantias individuaes sem o menor 
escrupulo, e com todo o desembaraço, emquanto 
os ministros encontrarem nas camaras criminosa 
indulgencia, e não censuras, aceusações formaes 
e aceusações levada!! a effalto, a necess'lrla. pll
níçíio, nunca poder-se·ha obter o bem que o 
nobre ministro deseja. Emquanto os ministros 
encararem a lei da responsabilidade como uzn 
espantalho, emquanto puderem f11zer tudo quanto 
ha de insolito, de extraordinario, de arbitrado e 
de violsnto e máo, bem certos de acharem os 
meios de comporem uma ·maioria o seu favor, 
tudo será illusorio, nada se obterA.. 

Perdóe·me· o nobre ministro que lhe dirija uma 
censura. Como quer o ·nobre ministro obter a 
independencía do poder judieiario, .dando-se os 
dous factos que aqui se observão no Rio de Ja
neiro ? Um individuo é removido aà libitum do 
g<l"Vorno ou do seu commissario, das priaões civis 
para as prisões mUitues, das prisões que garantem 
a coostitnição para as abobadas de Snnta Cruz 
ou para os subterraneos da Lage, sE>m audiencia, 
sem conhecimento da autoridade judieiaria I Pôde 
o nobre ministro obter a iildeperulencia do poder 
judiciario quando as sentenças dos presos sil.o 
alteradas para mais, quando as. sentenças de 
prisiio com trabalho silo convertidas em galé•, 
em uma pena degradante ? Quando estes factos 
são autorisados desde 33 até agora '! Quando 
estes factos . se dão na sua presença e á Jace 
de toda a população do Rio de Janeiro '! 

Perd6e-me a eamara se sobre este ponto me 
demoro. O preso que obtém uma sentença de 
prisão com trabalho é mettido em uma calceta, 
anda de corrente aos pés pelas ruas desta cidade, 
desde a casa . de correcção até o quartel de 
Mataporcos ; trabalhão de parceria com os galés, 

e como se galés fõssem, são requisitados pelo 
goveruo para servirem nos quarteis, são man
dados pelo governo trabalhar nas fortalezas no 
arsenal de marinha, em toda a parte.. • • ' · 

O Sa. UBBA.No: - Oondemnados á prisão com 
trabalho? 

O S.R:. FE;rtRA.Z:- Ha prisão com trabalho, e até 
ha pr1sao sur.ples ; a prisão com trabalho tem o 
nobre de_putado um documento do relatorio do 
Sr. Galv~o_; d~ prisão simples tem e-xemplo em 
uma part1c1paçao do Sr. Aureliano, que [oi quem 
Isto estabeleceu, a qual deve existir no arcbivo 
desta c~sa. Diga o nobre miostro se acaso pôde o 
poder JUdiciario ser independente quando fica a 
arbitrio do governo fazer tudo quanto quizer? 

O Sa .. M.z1us:rao DA. Jos:riÇA.:-Nào sei disto. 
O Sa. FEaRA.Z:- Deve de saber; e tanto mais 

quanto na. sua secretaria existem representações a 
este respe1to, e ao conselho de estado foi submet
tido este ne~ocio, visto que organisei um processo 
a este rclspeito, um processo de responsabilidade 
porque entendo que o juiz que cumpre orden; 
eaes. do goveroo. é indigno de exercer o lugar de 
mag1strado (apotados), porque entendo que o juiz 
te_!ll toda a força n11cessaria para dizer: - Vós 
nao tendes este direito, os presos esti'io debaixo 
da inin_ba alçada.- Quer ouvir a camara o que 
se. p;: .. t1ca com taes presos 't Pelo presidente ào 
R1o de Janeiro foi requisitado um preso con
dez:nnado á prisão com trabalho, cujo crime foi 
commettido nesta côrte, cujo domicílio era esta 
côrte, cuja sentença tinha sido dada pelo jury 
deata cõrte para trabalhar nas obras publicas da 
cidade de Nictheroy, e lá se foi, e estava em com
panhia de outros trabalhando nas ruas publicas, 
e estará so o tempo de sua pena ainda não findou· I 
E, StiDhores, qunndo o governo admitte todas 
estas violencias, pratica-as, e consente que se 
pratiquem, póde acaso vir com sinceridade fallar 
em garantias indivlduaes, em boa organisação do 
poder judícíarío 1 Primeiramente, Sr. mfuistro, 
1dE1 tomar medidas contra estes actos de despo
tismo, da mais atroz tyrannia, contra estes actos 
qus infringem a constituição do imp~rio e a inde
pendencia do poder judiciario. Vós os conheceis 
bem, tendes debaixo de vossas vistas os empre
gados que assim pratieão. E senhores, cousa 
notavell Quando se accusão estas Violencias; os 
magistrados deseulpão·se com o administrador da 
casa de correcção, e o administrador apresenta 
uma alluvião de avisos de todas as épocas, de 
todas as opiniões, e até do nobre ex-ministro 
interino da justiça o Sr. Limpo de Abreu·.-

Qiler ouvir a casa a consequeocia de uru tal 
abuso? Um pobre moço bem ed11cado, de u.ma 
familia honesta,. passava pelo distrlcto de ~ 
dos aubdelega<loa de ua1 doe . districtos de fóra 
desta cõrte, desses nomeados unicamente pua a 
.eleição. Elle, como talvez tivesse ogerisa a este 
mqço, mandou-o prender porque tinha uma pisto~a 
com que ia seguindo a sua viagem, condemnou-o 
a seís mezes de prisão com 'raballlo, e mando11-o 
para a .casa de eorrecçiio; e quando se quiz 
interpôr rec11rso, negou-lhe. O pobro5 moço teve 
de supportar o peso, da calceta por tnuito tempo, 
até que della um' habell# corpu1 o fez livrar. 

E, senllores, /O. Dobre ministro está pera111W.ido 
que, consideradas as eousaa debaixo d11ate ponto 
de vista. emquanto o governo .puder tudo fazer 
impunemente, poderá qualqu~r lei, por'- IQ,ais .bem 
el11borada . que seja, 11_)rcaduzir os seus effeiLos? 
Não; o .que tem dito o nob.re ministro ? Q~er que 
os juizes municipáes sírvão. quatro annos;;.. coosi
dera isto uma I{_Uan\.ia, quer que neste.espaço.de 
tempo n~o passao s~r. eUes &Jlr.bitrlo. do.,go-yemo 
iat~rr:ompidos em suaa.,funcções ; ,mas a .~ei..de: 3 
de Dezembro .mauda acaso . r!l,mover os juiz,es 
municipaes f A~todsa essa remoliiO! .Não ,.pJ.r 
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c~rto. Eatretanto !I nobre ministro da justiça 
mesmo os tem removido •••• 

O Sn. 1-ii.msTBO I>A. JusTIÇA.:- Não removi. 
O SR. F.eaRAz:-0 juiz de orphãus de Sttato 

Amaro foi removido para a viUa Nova da. Rainha 
não tendo ac~bado o seu tempo. 

Senhores, eu disse que era preciso indepen
dencia ao poder judiciarto, e peço permissão á 
camara pnra demorar-me neste ponto. Eu entendo 
que o poder judiciario de um paiz está mai orga· 
nisado quando o governo pódo tirar qualquer juiz 
de um lugar e passai-o para outro por n1ero 
arbítrio; eu entendo que 'J temor é um dos 
rnatores males contra a independencia de qualquer 
juiz. Qoando o juiz no lugar em qae está não 
tem a segurança de continuar nelle a permanecer, 
quaP.do elle pôde s~;~r r~movido por qlialquer 
ve.\lP.idade, quando pôde ser transpvrtado para 
lugar muito rnmoto, eu entendo que esta indepen· 
deneía ou é fraca ou não põde existir. O nobre 
ministro permittiró. que eu cite em mtu abono 
uma autoridade muito respeitava!, O.:rré, na sua 
obr;l sobre a organisação judiciaria da França 
diz:-S~ não póde constestar de boa fé que é de 
um grande interesse P><l"a o juiz, e consegulnt<J· 
mente para o publico, a segu1·ança de que elle 
será conservado toda a sua vida no ex~rcicio do 
su9s func~ões no lugar onde o fcrçàrão a resiclir, 
a e!:-tabc\•·'!er seu domicilio, onde existem su.1 
familia, suas propriedades o todas as relRções 
emfim que oos prendem por nlfeições as tnai s cat'aS 
no ln~a.r em que ellas silo entretidas. A possibilí
!ladP de uma remoção forçada diminU.3 sen~ivel
mente a ind;,pendencia do magistrad.J, e é essen. 
cial em seu intE>r.::;se, e por cons.,quencia no 
intuesse do publicr>, que t'lle estej!l sempre 
des•\ssombrado e livre de toda a inquietação 
sobre o seu futuro, q~e não C•)rra o risr.o de 
desagradar seguindo . unic!lmente no desempenho 
do~ seus deveres os 1mpulsos e dictames de sua 
tonsciencia. 

Examinemos o que se passa entre nós. Tenho 
~m minba mão, porque a camara me mandou !lar, 
uma relaçli() de todas as remoções havidas até 
Fevereiro do anno p:,asado; se exteptuarem-se 
IIS feitas pelo mmisterio de Julho de 40, por 
occastiio de uma sedição do Cearfl, se exceptua· 
rem-se as feítns em 42, por occasião da ttlbel!ião 
<!e duas províncias, todas as mais, excepto um 
pequeno nl\mero que o interess~ publico exigia, 
e algumas ftlitas a requerimento dos removicfos, 
farão feitas ou por aff(!ição, ou por motivo~ igoo
bels. Quando o juiz de direito tem a seu favor na 
côrte protector, uma ioftuencia política dominante, 
espera um luger tnelnor; os seus interesses são 
sntisfeltoe com !!acrificio de um on.tro seu co\lega. 
Quando o governo quer obt~r votação para seus 
candidat!>S nas províncias, são destacados juizes de 
dire~ to para vencer ns eleições,para comarcas mais 
importantes, e para isso dá-se a rõmoçã<l. Quando 
1•m deputado quer entrar na magi\ltratura em uma 
C(lmarca que lh-3 mais agrada, ou quaudo tem um 
p<~reote ou amigo qtte quer entrar na carreira da 
magistratcra, as remoções Re fazem ! Ainda um 
exemplo: ás vezes em consequencia de rlecisões ju· 
diciarias, se dão remoções. Reclamo o testewunho 
do nobre deputado pelo Rio de Janeiro, desembar
gador da relação desta córte,o Sr. Veiga, que soffreu 
uma remoção, assim como o Sr. Galvão e outros 
magistrados, por darem o seu. voto a favor de 
de· um h4beas corpus. Em tempos mal.s proximos 
ao em que vivemos, em 18«, na época das eleições, 
o juiz ae direito . de Vassouras, pelo facto de lhe 
ser afl"ect.a uma denuncia de responsabilidade 
coutra um empregado de policia, teve de receber 
a sua remC>çio quasi immediatamente pelo escravo 
do proprio snbdoleg·1do que era denunciado. () 
meu honrado eollega pelo Piauhy, o Sr. Souza 
Martins. tendo dado um despacho para ser ouvido 

u~ e·mpregl'ldo, agente eleitoral, denunciado 
cnme de responsabilidade, teve o desprazer , 
tando na presidencía do jury, em um'\ das v 
de sua comarca, de receber a sua remoção q 
immediata a este despacho. 

. OrQ, dizoi· me agora, senhores, como á · 
d1sto podereis dizor que ha independenci~ 
poder judicis.rio 1 Responderei,; talvez- a m 
proposta sana este mal -. E' uma dOurada 
mera o que propondes; o que faz a vossa 
p ,·,sta 1 l\fanda nM . • sJs de remoção cnns1 
o conselho de estado : mas tendes obrigaçã1 
seguir o voto do consdho de estado ? E, senht 
perdoai-me que vos diga: a vossa proposta 11 
é peior do que o que existe; até hoje se 
entendido, e nem a cocstituiçl\o e nem le 
guma dá este direit(l, que não podem rem 
os desembargadores, e por isso as remoções d1 
magistrados têm sido raras e qualificadas de 
lentas ; entretanto vós estabeleceis como rPgt 
vosso projecto a rem(lção dos desembar:;:ad• 
Estais autorisado para isto pela constitui 
Como pois dais mais ~arantias á ind~pend· 
do poder Ílldir.iario 'l OaHla estas garantia; 
nobre commissão parecnu adoçar o triste e' 
dos magistrados removidos dando· lhes meta 
s~.us vencimentos para se transportaretn aos 
novos lugares. M:ts, senhores, removei do B 
Amazona!! para Matto-Grosso um juiz dtl di; 
àai·lhe metade do seu ordenado, e dizei-me, p< 
elle fazAr a despeza du viagem com esta mesq1 
retribui~ão ? Removei-os do lugar. mais perto, . 
posição ainda não mu.iará. O magistrado sac 
seus recursos, etJdivida-se, empeiora o seu es 
e daqui como não fraquearã a sua·,lndepende; 
Se com uma remoção isto pôde dar-se, com 
quando ás vezes no mesmo anno, e seg11idar 
duas e tres ::e dão 'l Consistirá sómente a Q' 
da independeacia dos juizes nisto ? Não, senl 
quem tem farnilis, quem tem uma resldenci 
em ttm lugar, () nobre ministro mesmo mE 
panda, se não tiver outros maios de vida, s 
tiver fortuna, a fór removido de Marlanna 
um lugar remoto, aceitará ? 

O Sa. Mn.;xsTao faz signal negativo. 
O Sa. FERlUZ:-Está vi~to que não; a re1 

impo!ta uma d<lmissão verdadeira (apoiado ) 
pela longitude doH lugares, quer pela sua 
lubridade, quer por interesses legítimos que 
os magistra·ios ao lugar em que residem. · 

Ainda outro mal contra a indepeodenci& 
juizes : seuhores, o governo até hoje teo 
çado mão de um JIOder extraordinario con 
á constituição, e e o poder de demiti 
m<~oglslradoR. Q11em nos deu este dlreitt 
con~tituição vol-o ne~ou, porque ella diz q 
por sentença o perderáõ (li o art. lõ5 da c 
tuicilo),-Sõ por sentença poderilõ estes 
po!rder o lugar. 

E o que faz o governo? Manda um magi: 
para lugar onde elle não põde ir, para o 
impossível que elle se possa traoRportar, ' 
saado seis mezes, se elle não pbde ir p 
lugar, o considerais demittido, em que vos fu: 
(Apoiados.) Segundo o que se disse etn um 
cus.ão, havida em 1843, ftllldai ·vos creio c 
alvará de 22 de Outubro de 1818: vejamo~ 
vará (Z~J:-Hei por bem que os desembarg 
ou bacbareis despacàad.:~s sejão obrigados a 
sua posse dentro de seis mezes, pena de 
o lu.gar e de ee haver por vago. 

Este alvará é anterior á constituição, 
tanto sua disposição es~á subordinada na 
tulção. Este alvará sõ póde ser entendidt 
aquelles que forem novamente nomeados 
que nio 11iio juizes, que ainda não têm E 
no exercício de suas funcções, mas não c• 
magistrados removidos ; nio lhes podeis t 
lugar senão em virtllde de sentença. 
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O Sa. NUNES .M:.a.cH.a.PO :-Foi o qne aconltlceu 

com o Sr. Godoy. 
O Sn. FE~RAZ :-Succed~u com o Sr. Gtldoy, 

com o Sr. Nebias, e tem succ~dido com muitos 
outros individuo.;; ; outro abuso se dá: remove-se 
e t.levois annulla -se o decreto, e cassa-.-e a re
moção, e um dos indivíduos removidos, o que o 
é em proveito de al~uem, fica sem lu~ar, &s suas 
funcções judiciarias são assim interrompidas, a é o 
que não quer a constituiçrlo : isto succedeu com 
o nobre dt-putado po;las Alagóas, o Sr. Tavares 
Bastos, e com o Sr. Pereira J ürge e outro~ tnuitos 
senhor€~. 

0 SR. LIMPO DE ABREU dá um aparte. 
O Sa. FERRAZ:-Diz o nobr& deputado q•1e fica 

juiz du direito in partióus ; inas é ess~ncial qno 
as hn<:<;Ões judiciarias nunca sej::io interrompiJas 
senão conforme a lei, conforme a constituição, por 
sentença. E quando queira se entender o alvará a 
respeito do;; magistrados ren;ovidns, deVL1·s·: fazer 
conforme as regras de direito. O alvará. diz sob 
pena de perda do lugar : a peua só deve ser in
fligida pdo tribunal competente, e nunca pelo 
poder executiv.•. A proposta remedêa estes maies 'l 
Será c0mpleta? Onde se ncha uma mediua que 
remedêe isto ? 

Sr. presidente, nunca a independencia de um 
jtliz pódtJ exi~tir ctn sua pureza, como é de mister 
quando ella póde ser processado ad liõitum pelos 
empr·'gndos subalterno:;, pelos juizes de paz, <!ando 
a existcncia da proposta, pelos delegados e sub
dele.ga<tos, pelos rroprios juizes municipaes. Poi~ 
vós que t~slemunhacs os successos occorridos em 
Pirnby, podeis considerar independente o juiz 
que o alveà.río d~ um !\Ubdelegado é processado por 
crime individual 'l Que o é porqae um homem 
pod6roso se ·~uer dclle desc~rtar 1 Não é sómente 
o exemnlo do Piraby que eu posso apontar, 
muitos ontros se têm dado. No Cenrá pelo 
facto da abertura da sessão do jury um juiz de 
direito, o Sr. Antonio José Machado, foi proces
sado por um agente de policia por erime de motim 
ou as$uada. O Sr . .Miguel Fernandes Barros, que 
hoje occupa o lugar de chefe de poliGia do CJará, 
foi procE>seado na Granja pelo crime imaginaria 
de assassinato: ao Sr. Diogo Teixeira formárão 
um processo de crime de roubo de prucesso, quo 
elle por ordem do presidente da província devia 
t>Xaminar, e estl\ pronunciado pel<> subdelegado: 
e notai, senh,lres, que este subdelegado está pro
nunciado em utn processo q11e dizem fol abafado 
pelo celebre ex·chefe de policia do Rio de Janeiro, 
que acaba de ser demittiJo pelo nobre ministro, 
cujo acto deve ser con8ldêrado como o melhor 
que o nobre mlni!ltro até hojt< f(.'z, Qual o meio, 
Sr. preiildente, de pnveoir estas cousas' Eu 
niio quererei ndoptar a disposlçãl) da legislação 
rrnnceza qne estabelece a obrigação de se pedir 
licença ao conselho de estado para se propór uma 
aeção criminal contra um juiz, porque isto Stlria 
fazer que os magistrados só pudessem ser punidos 
quando houvesse vontade do governo ; uma me
dida porém é necrssaria sobre este ob)ecto. O 
projecto estabelllce alguma medida a este respeito ? 
Certo que não. 

E11 disse que nunca se poderia cercar de garan
tias a innocencía sem que houvesse uma boa lei 
de respO•!Sabilidade, sem que esta lei fosse effecti
vsmente executada. Teremos acaso uma boa lei 
.ie responsabilidade 'I Ide rever o eodigo criminal 
nesta parte, e achareis qu·e elle não é completo, 
que muitos deleixc,s, abusos e negligencias podem 
escapar á sua sancção ; achareis a grande parte 
desses delictos applicada e. p~na de suspensão, 
qu~<, além de não ser a mais efficaz inflingida ás 
pequenas faltas, tlrros e omissões, maior mal 
produz ao serviço publico que ao proprio delia
quente. 

Se acaso quereis considerar este objecto por 

o~tr~ lado, vereis estabelecido o art. 58 do codigo 
cnmmal, o pr~ceito de que a suspensão tenha 
lug~r !lOS lugares de eleição popular. Eis poi:i a 
rem1;sao de uma ptJna; eis o individuo incapaz 
d~ bem servir, um culpado condemnado com o 
d1re1~o .d~ r~habilitrtr-se por meio da uma e)(;içíio. 
Um JUIZ de paz no ultimo da ~ua existencia faz 
d•fferentes processos. a~r ,lpa!l!a tu•io vem a 
el<lição . a pena é ah~··l~ltaail1nte nulla (U ~artigo]: 
-;A pena de ~u_spensao do '•nprego pn vará os 
reos do exerctcto dos seu~ empr~gos, durante o 
t;>mpü da suspensão, no qual não poderáõ ser 
empregados em outros, salvo sendo de eleição 
popular. Por outra face considerada a materia 
vemc:;s qu13 a suspansiio do emprego é uma penà 
quliSI nulla quando o empre~ado responde ao 
processo _ d_a responsabilidade n'ls ulti.no~ tempos 
<le exerc1c1o do seu lugar (por e-xempb o juiz 
municipal) ou quando o empregado é amovi\"'el. 

Or11, uma lei de r~sp .• ns~bilidade tão ci.tlfeituo-sa. 
póJa cercar de garantias á i11nocen-.ia, póde dar 
g~rantia f\OS uireitos iodividuaes 'l De certo que 
uno. Eu Jis$e tambem que nàQ pojia ha,•er esta 
garantia quando a legisla.;ão niio crea~se el'lmentos 
para o poder faz6r boas es~"lhas de magistrad::~s 
t·epito, agora e:sta minha propJsição, accrescen: 
ta_ndo mais - emquanto uma instituição propria 
nao estabelecer os elementos para uma boa escolha 
quando o poder não estiver abrigado em taes 
escolhas contra as intrigas dos partidos, cootra 
as affeições, contra as paixões, e dos enos da 
sorttt, UUla tal garantia não póde ser completa. 

Em todas as sciencias é de mister estudos e 
meditação : a perfeição. é o resultado de muito 
trabalho, do tempo, ds. putica e da experiencia. 
O taler.to da poesia, que por sem duvida é espon
taneo, não póde produzir obras primas sem o 
soccorro do estudo e de trabalho constante: para 
todas as pessoas indu,triaes é de mister, além 
Ja theoria, a pratica , assim todas as carreiras 
exigem certas provas, e a pratica indispensavel: 
a carreira do exercito, a carreira da marinha, 
o sacerdocio, a dos mostres & dos professores. 
A jurisprudencia, e especialmente as !uncções de 
applicar a lei ao facto, demanddão grandes es
forços, pratica e e1eperiencia: tudo se improvisará 
m.~nos o magistrado, e magistrados improvisados 
só podam á custa de um sem numero de victimas 
adquirir a instrucção pratica de que carece. Um 
magistrado deve reunir á. instrucção theorica, que 
se bebe nas escolas de direito, a instrucção pratica, 
e sobretudo morali•lade. Neflhum meio, adaptada 
a proposta, fica ao governo de bem llquilatar as 
qualidados dos que se propoem seguir a carreira 
tin magistratura, e o que, ainda que iruperfeito 
temos, a proposta destróe. Dir-se-ba talv~z:-nito; 
a nossa legislação exige um anno de pratica na 
advocacia ; não, porque é preciso ter um titulo 
academico. Senhores, eu rasponderei a estas 
objeccões principiando pela ultima.-Nas eseolas 
não se aprende mais do que o methodo de estudar ; 
nenhuma scieocia exige tanta pratica cClmo a 
jurisprudencia ; este anno de pratica que dais é 
uma chímP.ra: o qae póde aprender em um anno 
um individuo sabido das escolas ? E como o go
verno pôde conl.lecer essa mesquinha pratica ? 
Como conhecia antes da lei de 3 de Dezembro a 
habilH:lção de um bacharel por um attestado de 
um advogado ou de um juiz de direito; e o que 
estes attestados prova vão! A assistencia do ba
charel nas audiencias dos tribunaes ou .a sua 
permaneacia em algum escriptorio de algum a.dvo- . 
gado. E de que serve o simpies comparecimento 
durante um anno a um trib11nal ou a um eseri· 
ptorio de um advogado? Nada a meu ver. Demos 
porém que isto fosse sufficiente: a apreodiz,tgem 
para juiz é differente da pratica para advogado, 
é opinião de um grande homem, do respeit.avel 
Sr. Bafthe: elle disse na camara dos pares de 
França, por occasliio da discussão da lei creando 
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um noviciado para os juizes, que a instrucção 
pratica adquirida na advocacia, no escriptorio de 
um advogado uã:> era sufficieute pelas sP.guintes 
razões:-em materia criminal, a advocacia é a. 
personificação tla duvida ; en1 materia civil, o 
advogado aprende a erear uma opinião antes de 
conhecer as provas, antes de examinar bem toda 
a questãn--0 que so deve t-xigir do juiz & a 
reserva da sua opmuio para dar dep•.lis das prov:ts, 
de se haver tudo discutido e bem examinado, e 
i:;to só se póde obter ao pé de um tribunal, 
exercendo as funcções de juiz, ou em uma insti
tuicão como nquella que se estabeleceu na Fr~<uça, 
como se- estabeleceu e•u muitos paizes da Europa. 
Tenho ouvido dizer que serã melbor tirar os juizes 
da classe dos advogadi)S e d'entre os mais proemi
nentes; ma;; qual o advogado de nomeada e d·~ 
conceito que troca o seu lugar para 1 xercer o lugar 
de ju•z? Den1ais, os de fama são poucos para 
pr<encher tantos lugares, e às vezes o advogado, 
sem causa<;, que anda paios tr1bunaes ou pelos 
escriptorios, comqnanto não seja dos mais expa
rimentados, pode deixar de ter o talento da. 
advocacia, e possliir o talento proprio do juiz; põde 
deixar de apparecer por falta de occasião, e ás 
vezes por muitos outros motivos: quando em
prego a palavra - talento - e no sentido de 
vlleação. Reconbecendo sempre as grandes van
tagens de serem tirados da classe dos advo· 
gados, os magistrados, tendo ante minha mente 
gloriosas recordações dess• classe, permitta-se-me 
que diga que, slllvas rarlls excPDções, entre nós 
não serião os advogados os mah proprios para 
este mister. Não qou . eu · quem digo isto ; é 
opinião dos grandes advogados ~ dizem elles que 
iufdizmente ~rande patte dos advúgados nossos 
nn sua ~rofiseào procurào s6meote enriquecer por 
quaesquer meios que scjão, servem de canaes de 
innumeras torpezas e transacções vergonllosas, 
e direí mnis que ir.felizmentfl no Rio de Janeiro 
muitos advojl.ad0s não pronurii.o sómente vencer 
as llUas enusas pelo esforço do seu tdeato, por 
mllio de razões, mall alndll por melo dos empenhos, 
e por outr()S ainda peiores. 

O SR. FRANÇA. LEITE:-Isto aiio é defeito dos 
advcgados, é dos juizes. 

O Sa. FE!iB.\Z: -Perdóe·me o o obre de~1utad.,, 
Um advogada r~~peitavel, o Sr. Mootezuma, 
disse·mtl, ainda niiu ha muít.o tempo, que nil.o 
sabia s11 .,s advo}gl)d•)S 11eriuo o~ melhores juizes ••• 

Senhores, etn todos os pai7:es a ma~iatratura 
tem um noviciado: o noviciado de juizes na 
Prussia é o melhor que pó<ie dar-se. Ninguem 
pa!lsll a ser juiz sem primeirAmente ser auditor 
e depois referendarão ; para ser auditor passa por 
um t:xame terrível ; e para ser ref~rendario, novo 
exame, e para ser juiz ainda pas>~a por um uxame 
o mais escrupuloso. O mesmo se d~ n~ Austda 
e na Polonia. Na França houve a instituição dos 
jnizes supplentes, depois dos juizes auditores, 
dt>pois dos conselheiros auditores, servia de no
viciado para os magistrados : esta instit11içao 
cahio depois de 1830 ; mas quando se trAtou da 
reforma do tribunlll do Sena, quando se qutz 
extinguir os supp\entes augtnentllndo o num~ro 
de juizes, a camara dos pares exigio um noviciadu 
para a magistratura : em 1842 a lei foi proposta 
e passou na c~mara dos pates: os auditores por 
esta proposta tinhão certr.s incumbencias nos 
prineipaes tribunaes, e a~é o voto consultivo. 
-Perguntar-m~o-heis talvez-para que trazei11 isto-? 
E' porque considero uma garantia dos direitos 
individuaes a instrucção pratica e a moralidade 
nos juizes. 6 porque considero que est.l fim não 
se póde jãmais conseguir sem que so creem ele· 
mentos proprios para assegurar-se umt\ escolha 
dos jub.es, para que se não improvisem magi:i
trados. Dir-se-ha, quaes os meio11 que até . .'agúra 
Unhamos para isto 't Responderei que tinhamus 

um, ainda que imperfeito, a instituição dos juizes 
muutcipaes, tal qual creou a l.;i de 3 de Dezem· 
bro ; o exercício da vara de juiz municipal dava 
ao governo o meio de poder conuecer os bacbareis 
mais idoueos p 1ra os lugares de juiz de direito, 
e abrigado dos erros da sortn e da seducção das 
intrigas, podia o pod·~r escolht'r para. taes f11ncções 
os que tivessem melhor servido e se apresontas
s~m zel,,sos no desemp;.nho da sna missão ; as 
inf'lrmações dadas pelos juizes d~ direito e pre
sidentes dt1 províncias p0dião habilitar o governo 
para conhecer quaes aquelles que se tornavão 
dignos de pa~sar para a classe de juizes de 
direit:> ; mas hoje acabais com i~to; entregais ao 
azar taes escolhas. Ainda mais ; ides de encontro 
ao principi •) e:n que se basàa a instituição do 
tribunal supremo dP. justiça. Pela datareza desta 
instituição exigem-se os maiores conhecimentos 
jurídicos, aprofundados pela prlltica na magistra· 
tura ; é por isso que a constituição requer que a 
nomenção de s!lus membros ~ejl\ fo3ita conforme a 
antiguidade . R 'lspondei-me agora, com o vosso 
projecto isto se não acaba ? 

Por certo que sim. Nomearei:~ pnra juizes da 
direito bachareis Qne tenhão apenas um anno de 
pratica no fóro, mandareis 11m moço destas, sem 
os conhecimentos praticas necessarios para ser 
bom juiz, para uma dessas comarcas, onde em 
um anno se decidem apenas 10 ou 12 acções 
ortiioaria~, e onde não existem advogados que 
b~m as tratem, e desta qualidl\de são a maior 
parte das nossas r.omarcas. As questões mais 
intrincadas de direito, as questões commerciaes, 
não !IR venLilào quasi nunca, ou absolutamente 
em nenhum tempo . Estas magistrados, desLituidos 
dos conhecimentos e instrucçio pratica, irão 
occupar depois de algum tampe> os assentos de 
al~umas relações que ora pretendeis crear em 
Goyaz, no Paril, no Ceará. etc. Nestas relações 
que pratica podem ainda adquirir estes magistra· 
dos ? Poucos negocio& correraõ por ellae, e os que 
correm Rerão os mais simples possiveis : as 
grandes questões commt-reiaes, as questões in
trincadas de direito civil, · nnnca, ou por acaso 
serão ahi tratadas. Não passaráõ as causas que 
nestas novas relações se tratarem de acções d-e 
reivindicação, de cre:iiLo, e quando muito de letras 
de terra, r.nça nova, etc. 

Um desembargador destes póde ter os conheci· 
mentos necessarios para pt.la antiguidade passar 
para o suprento tribunal de justiça 1 Póde um 
JUiz letrado desta maneira estabelecer a norma 
que é necessario que este tribunal estabeleça e 
fixe! 

Eu me havia esq~ãeido de diz11r qne a indepen· 
dencia d11 um magistrado não se póde dar como 
segttra, e se afracará sempre que lhe l11zir uma 
esperança par.1 obter o seu acces>~o ou honras, ou 
eropregos do puder exectltlvo; emquanto ao 
accesso dos juiz~s. depende elle de mero arbitrio 
do governo. Emquanto ao govert:o, pôde dar 
lugares ; emquanto se dér esta anomalia de ma· 

• gistrados pertencerem ao conselho de estado, 6ft· 
carregado de !uncções de justiça administrativa 
e ds j11stiça propriamente judiciaria ; emq11anto 
o governo puder distinguir os magistrados com 
as honras de offi.eiaes da casa imperial ; emquanto 
se derem todas estas ano~;ulias, não poderá 
nunca a magistratura ser independeu te ; dependerá 
sempre da vontade do governo. Trancai as portas 
do poder executivo· a estes individuas, e entio 
ca~tlinhar<Jis bem. 

Eu disse que uma garaatla era a celeridade dos 
processos. Esta celeridade não existe pelo vosso 
projecto ; pelo contrario, ainda se torna mais 
difficultosa. A 'lXperiencia mostra que actualmente, 
quando um .réo é julgado no tribunal do . jury, 
é depois de ter tres mezes de prisão por cus· 
todia na cõrte e naB cRpltaes das provinciaa. 
Nps . outr.os .lugares . b. vezes .es\io aeia m.ezes 
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antes que sejão julgadcs; e quando se interpu· 
:r.erem recursos da decisão do jury para a relação 
ex -offielo, ou por outro qualquer modo, o seu 
julgamento final tem lugar ás -çezes depois de 
dous annos. Um individuo muitas v~zes inno· 
eente sotrre uma pena antes do seu julgamento, 
e tanto maior é esta pena quanto o estado de 
nos;;as prisões é pessin:o, tanto mais quanto 
nellas máos costun:es se adquirem, e a moralidade 
do preso se perde. O vosso projecto se oppõe a 
esta celeridade quando estabelece o jury sómente 
nas cabeças das comarcas ; obri11ando os jurados 
residentes a 300 leguas distantes da cabeça da 
comarca a se transp•)rtarem para serem juizes, o 
resuttado será o não com pnrecimento desses 
juizes, empr~>gados nos seus negocias, não podendo 
apartar-se sem grave prejuízo de suas fazendas; o 
resultado será niio compart>cerem, e assim o 
adiamento das sessões e a demora dos julga
mentos. A demora ainda serã n.aíor porque se 
accumularliõ muitos p1ocessos rara uma se~sli.o; 
a ~essão que tetn de durar 15 dias, e ainda 
assim talvez não seja este espaço suffi.ciente para 
a decisão de todofl os feitos, e neste caso o jundo · 
que faz grande deapeza para transportar-se para 
a cabeça da comarca, que perde seus interesses. 
al.Htndonará o tribunal, e substituil-o talvez seja 
diflicil, seniio impossível. 

Senhores, diffi.cultais mesmo a defeza com o 
vosso projecto. De que m·odo se poderá obter 
que de termos longínquos sejão transportadas as 
testemunhas para a cabeça da comarca ? Serà~ 
os réos que pagaráõ as deRpezas T Por sxemplo, 
Matto-Grosso distà de Pacoré quasi 300 leguas ; 
como podem ser transportadas as testemunbas ? 

Eu disse tambem que, para garantia quer dos 
accusados, quer da sociedade, era preciso que 
houve!iSB fixidade da organisação judiciaria, que 
o governo não pudesse interromp•:r as funcções 
do juizo não pudesse estabelecer tribunaes tem· 
porarios. Eu trouxe isto especialmente para tratar 
da questão aqui ventilada pelos nobres deputados 
sobre a excepçio do art. lo da pro ponta. Acom
panharei aos nobres deputados em suas reflexões 
contra os tribunaes commissarios. Por certo uma 
legislação que procurar bem garantir os direitos 
individuaes do cidadão não deverá dar ao governo 
aso para assim proceder. Não ba exprc.::~sões que 
bem demonstrem a inconveníencia e os males que 
acarretão semlllhantell tribunae:~ : nen!Jum go· 
vo~rno conileguio por melo delles proveito algul;D 1 

nem ao monos prolongar o terono de sua elUS· 
toncia. o~ melhores monarchas absolutoR nunca 
cre{l.rão tribunaes C••mmis~arios. Na França, por 
axemplo, se enc,,ntra livre dessa pechl\ 011 se· 
guintes m~.~narchus : S. Luiz, Henrique IV, 
Carlos V, Carlo~ Vlli, Luiz XII e Luiz XI. 
Henrique IV, quando se tratou da adopçli•J de1u1a 
idéa, disse que Deos o livrusse d., estabt~lecer 
uma tal jurisdicção, qus, em vez de conservar, 
destruis, á qual o povo dava um máo nou1e, e 
que assim entregalia a justiça aos seus paria· 
mantos. Em verdade a experiencia mostra que os 
Lribut\aes . commissarios, passageiros como são 
no sanctuario da jusliça, deixa nodoas indeleveis 
de sangue como para deixar impressa a mamaria 
de sua natureza. excepcioual pkra em todo o 
tAmpo. se conhtlcerem os riscos e males da sua 
existencia. Mas, senhores, eu vos p.::ço que exa
mine.is a excepção do art. l.o Eu entendo Q';le n~o 
se pode dizer propriamente tribunal comm1ssano 
um tribunal creado pela lei ; não se póde dizer 
propriamente juiz commissario um juiz perpetuo 
a quem a lei incumbe o conheciRlento de um 
facto. O odioso da instituição está no arbitrio do 
p;overno, est{l. na designação que elle tem de 
fazer dos caaus e as occasiões em que tem este 
juiz de C•ln.beeer. Logo que na previsão de um 
perigo s<3 êstabelece para ch·cumsLancias espeei~ 
#eadaa na lei, nAo uina j"urisliieçãu, cuja com-

posição é entregue ao arbitrio do poder executivo 
e aos seus caprichos, mas uma · mudança nas 
jurisdic~ões existentes ou tribunaes, cuj11 orga
nisação e competencia farão com antecedeneia 
creadas pelo poder legislativo, estes juizes ou 
estes tribunaes, \emporarios na duração dos seuR 
poderes, recebendo-os das circumstancias per
manentes, porém como instituição, e fazendo 
parte subsi1 iaria da ordem judiciarla, não são 
por certo eontrarios e offensos á liberdade; ao 
contrario, vêm em soccorro ;telle contra os 
que a perturbão . Não e esta minha opinião 
despida de autoridade ; os nobres deputados, 
versados em jurisprudencia criminal, eonbeceráõ 
que ella é sustentada por eminentes jurisconsultos. 
Us oobres deputados combatêrão igualmente o 
art. lo da proposta, porque desviava os aceusadoR 
de serem julgados pelos seus juizes naturae!l. 
Parece-me infundl\da esta opposlção. Multas ra
zões de interesse publico e até do interesse dos 
mesmos accusados, podem isto determinar. E'lte 
desvio pela nossa legislação se dá ; no caso de 
rebelllão e Redição. são os delinquentes jul
gados pelo jury do termo e mais do lugar 
do seu crime, e ninguem contestará a justiça 
desta medida. O vag1.1 das palavras- crimes 
graves - faz com que a excepção não possa ser 
admittida ; o arbitrío que se dá ao ~overno de 
designar a occasião e os casos tira-lhe todo o 
merecimento . Rectificai portanto neste sentido o 
artigo, e poderá ser sem inconveniente appro
V>~do. 

Permitti-me que ainda vos peça que medit~is 
na necessidade de entregar os crimes de sedição 
e rebellião, estes crimes graves a uma autoridade 
que não seja a do dístrícto do delicto . E' com os 
factos que vou fRllar, é com os factos produzidos 
nest.a casa. Os nobres deputadús por S. Paulo 
censuráriio muito a medida do presidente da mesma 
província etn 18 ~. o Sr. José Carlos, por ter 
mandado fazer o processo geral psln cber~ de 
policin, porque pelo t10rneço dP.sses processos, pela 
sua lnstrucção, ficou prevent'l a jurfsdícçdo dos 
juizes locaes. Senhora~, se alguma coa11a digna 
de louvor pôde baver nosse tempo, fl)i e~ta me· 
dida. O nobre mini1tro dn então no seu rela
torio dt~monstrou que o numero dos classifica
dos-cabeça de rebt!llíito-, sómente no sul da 
província de S. Paulo pelns autoridad~s locaes, 
m<)ntavn já a 200 ; todos 011 pequenos interess ~s. 
n.~ vln~o:ançaw as mai11 pequenas puzerllo·se em 
acção. 011 processos inRtruidos por esRes indi
vioiuuR, em vez de abranger propriamente os 
cnbeçu, euleiártlo os sarg•mtos da guarda na· 
.:ic•nnl, e 11.té 011 soldadolil, e doixãrão a salvo 
011 grandes aulores d1\ rebelliào, Eu lerei aqul 
uma partlelp11çllo do cb fl fe de policia, e a camara, 
A vi .. ~a deHo,, póole ajui~ar da nece~shladf! desta 
medida. Eu me occupo deste ponlo, porqu~ os 
nobres deputados de S. Paulo, ~rat{l.rii.o lougamente 
delle, e censurArão este facto de uma maneira 
ponco digna do fiSpirito da rectidiio de que são 
dotados. E~crevia em 10 de Outubro de 1842 de 
Sorocaba o chefe de policia da maneira seguinte 
lUJ: 

« CbE>gando no dia 7, de tarde. em S. Roque, 
ahi parei, porque me constou haverem na Villl\ 
dous processos comprehendendo set~ pessoas, e 
na freguezia de Una um que coroprehendia tres. 
Mandei recolher este, e no di:\ 8 procedi á <li· 
ligeocia sobre F ... , unico que podia ser com
prebendido pur ter aceitado commando militar 
e o ter exercido. Hontem chP.gllei a e;;ta ci<!aJcl 
pelas 4 horas da tarde. Recebi o processo daqui, 
o qual comprehende 22 pessoas, mandei vir e 
recolher agora mesmo, am de Campo Largo que 
cornprehende tres, assim como acabo de re· 
ceber oütro de lp\tininga que comprehende seis, 
além de outro que já tinha comprebendldo 12, e 
mandarei busce.r outro em Tatuhy, que me consta 
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comprehendcr cinco. E' uma rêda em que seria
mos todos enleiados, e donde só com algu•n 
esforço generoso >~e poderia s~lvar a dig:1idade 
e honra da administração .• São 58 só os com· 
prchP.ndidos nestes processos, dos quaes muitos 
nã.o se sabia se exlstiiio, e com justiça talvez 
sóruente cinco os qua devião ser comprolhendi· 
dos. >> 

Em outu data escrevia o mesmo chefe de 
policia deste modo: « Quanto ao processo dos 
rebeldes, principal objecto desta repartição, foi 
elle por tal modo dirigido, que, alem dos natu
raes obstaculos que por si elle apresenta, mil 
outros se lhe accumulé.riio que me é mister vencer. 
Todas as peças fl docume~>tos principaes para 
convencer os cabeças da rebellião, ou não houva 
cuidado de recolher, ou, recolhidas, forão espa· 
lhadas por quanta mão de subdeleg:,do o delegado 
quiz ínstauror seu processo para seus fins. Re
sultou d<iqui, que, comprehendendo uma mesma 
pf.ça prvva contra mais de um dos diversos 
termos, cópias fc~í n•ister tirar ; e portanto pro
cessos apparecem hoje com essas cópias, mas 
se oíio sabe onde os originaos existâo .•• Entregue 
a si um negocio que se dev~ra considerar em 
seu todo á au~Gri<.lades de pequenas localidades, 
de necessidade deveri1 apparecer o que se vê, 
i:;t0 é, que se achão pronunci,,dos e per~eguidos 
em muitas localidt~das, b'.lmeus que nada tizerão 
em proporção de outros em outros lugares, 
contra quem nsda ainda hollve, e b&stará que se 
atteuda qui! o processo com6ç&do nesta_ repar· 
tição é o mais fraco em documentos, e nao deve 
de admirar que os principaes cabeças ainda não 
se achem ptoounciados, quando aliás em alguns 
pontvs pobres cabos ou sargentos da guarda na
cional já se achão pronunciados por teten• obedocido 
a seus superiores. » 

Ora, neste estado de cous~E; se poderá censurar 
uma. medid•~ destas 'l Os uobre'i deputaJ.os !orão 
po'!'tanto injustos. Estes factos 11t\o provão a 
necPs5idadt! de que est~s proces~os não fi.luem 
á cargo das autvridades locae~? Da cerlo que 
sim. 

Por outro lado, senhores, não é o chefe de 
policia o magi€tr~J,) perpetuo, e .ltüs rl)ai3 iate
grida.à;, ao "o-:so juiz rhunrcipa\ cto qu.; ao cllc!-J 
àü policia? Ao juiz de paz:, cllja dura~àt) llllll St> 
estende .. lém t.le ·1 U!IOO' '? 

Senhores, o ,,c,bre rninis\r,) no ~eu rtll •!lorio 
disso qu" a e;xpcricncia ainJu oão tinha mo~Lrado 
1'!8 dü[eitos da lt•i t111 ::l d<J DcZIIl'!lbN il•l lt-!H, 
qu·~ ainda nlio tinun v;mp.l 1•arn C•)~thecêl-os 
no curto "spuço que ex•·l'CI:J seu lut:hr. l>isse 
~1\e (lê,:- Prole:;to·v,•s poróm qu" járn · 1í~ pro
<:ur"'rt:i esqui'l"ar·me ao cu:np1·irucnlo <ibt..J dcv.,r 
{o' dq prt)pur a refofDltl d;l lCl de a d<t l>l:'?.•·mbro), 
logo que, pnra bem desempenbal-o tenh~~o tido o 
nece:;sario t:spaço ; tanto Dlais quamo desdtl já 
vos asseguro que para julgai' defdtuosa a~ue!!& 
lei ba8taró. o f>~ctv de ver n!'llas coufundidas a 
policia colll a jusliça. 

Pergunto ao nobre ministro- ainda é esta a 
sua opinião ? Não quer ainda ver cvnbndida a 
justiça com a policia como o declarou no seu 
relatorio? Pois bem, a sua prOpQsta não póde 
desempenha.r este sell compromisso. Não são 
autoridad..,s policiaes os juizes de pn. 

O Sa. l:lil::O.'l:IT!\0 hz signal negativo. 

conhecer da justiça? Vai : eis pois a vossa 
proposta c~hindo nos defeitos que censurastes, 
e qull devieis evitar . O nobre o:unistro está con
Vrlncido q<te neahutna autoriJatle que não seja 
P•lrpetua, nenhuma autoridade que não seia reco
nholcida pola constituição po,sa jul~Zar. Eis-aqui 
o relatorío do nobre ministro, elle assim o 
manifestou (/~): « A instituição do; juizes muni· 
cipaes com todas as attribuições civt~is que lhes 
confere a lei d~ 3 de D·1zembro de lSU, é repeli ida 
pelo titulo 6• da constituição) do i1nper·io. Convém 
pois reduzil-os no clvcl, ao que devem ser, a 
llimples preparadores do processo, ficando a cargo 
do>' juizes de direito a decisão final de todas as 
acç.õ~s cíveis e das que disserem respeito aos 
orphãos. n 

Assim, sem que por ora exprima a minha 
opinião sobre s questão d11 constitucionalidade, 
devo pondflrar ao nobre ministro qtte se é esta 
a l'Uil opinião, a sua proposta não é completa. 
Perguntarei ao nobre mim stro, ·não julgão llS 
juizes d~ paz ad1níttíndo a sua opiniãl') absoluta, 
opinião da nobre m<\ioria, pela lei de 1827 em 
cert·Js casos? Não se p6de com;testar: julgiio afinal 
sem R.ppello nas questões civei!! até a quf\ntia 
de 16SOOO. Não j1üg>io os juizes de paz pela lei 
dll 11 de 011tubro de 1837 os casos provenientes 
de contractos de locação de serviços, 11ão podem 
por esta lei impôr a pena de 2 annos de prisão 
com trabalho ou multu. conforme a importancia 
dos snlarios devido~? Ahi não ten•les juizqR de paz 
jnlgf\tldo em caeos tão io1portantes 1 Não jlllgii.o 
deünitiva:nonte os jnizes munícipaes actu~&lrnente 
pelo art. 27 d& lei d<.~ 3 de Dezembro de 18-U, 
que nost1 pa.rto não qu.,reis revogar, os processos 
do contrabando. except') nos crsos de JI:ogra,te 
<lelicto? Acabais por ventura com esto artigo, não 
continuão ~llt·s a julgar? 

Passarei agora a fal! ,lr aos nobres membros da 
m!\ioria que votarãn pelo cadigo do colllmercio 
por Rcc\amação. Se el!tais p•;tsuadidos que a 
constituição prohibe o julgament:) por juizt~s que 
nào sojão perpet11os, como votastes por ncclamação 
o anuo passadv o codigo do commercio? E sabeis, 
;;enhore ... , o qul3 Yota,tes ? 

Art. 2:$ do tit. -ôa admiui:itr~çã.o da ju:stiça: 
-Tod,ls as rnai-J '1uestües commercia~s pod~m 
tamboz.1 . ser dc:ciJiJ~s p ,,. arbltros, convindo ás 
pnrt~~. U .tlll Vf!z porém posta~ em juizo con• 
t~ncius•• C\tnh•:,:e •ielhs o jtuz d<~ drreito do com· 
aHrci<l a ·~u~ tJ<~rtP.O~•w, com t'G(.:Urso ptu·a o. relll· 
t,;li • t.lu di:>trlct.'J. To,lcu:i..:~, deverd. recorre!' se das 
mt.~smu:.f .~~rtt.mças para o t1•íúunal do commercio 
do distdcto ~zat· causa.~ procedentes de letrrlS de 
cambio, dinheiro a risco 011 cambio marítimo, 
s.:-gur .. s, avari11s, liqlliJaçlio dt! com(tlll\bias ou 
bOCieJaJ<:~s e nt~quella.s atn que fOr applícavel 
a di>Sposição do art. 139 do codigo cornmer· 
cial. 

Art. 139.-A decisão em segunda imtancia das 
causas em q11e se suscit&tllm questões sobre a 
existencia de fraude, do\o ou simu\açlo. ou 
omissão culposa D'l formação dos contractos ou 
na. !'.ua execução, é da privativa competencia dos 
tl"ibU>1MS do commercio. 

Será isto conforme a constituição? Por certo 
que niio. Diz a constituição no art. 158.-Para 
jull!ar as causas em segunda e ultima instancia 
haverá nas províncias àQ imperio as relações que 
íõr~m necMsarias. 

O Sn. Fsnn.u:- Pela lei de 3 de D~>zembro, 
que npst.a pa.rte não é revogarla, e p~la lei d~ 
su.A creação. o são. Não "ào autorida<les polí
cia~Js os juizes municipaes ? Pela i.t>i de 3 de 
Dt>zembro, que tambem nesta parte não é revo· 
gada, o são. P~la vo!fsa proposta o juiz de paz 
não tem autoridade policial e judiciaria ? Tem ; 
Não a têm os juizes municipaes 1 Tem. C·Jmo 
dízeia que quereis a discriminação da justiça 
da policia ? O vosso chefe de p•>licia não vai 

Já. se vê portanto que essa parte do projecto 
do codíg·l commercial é contraria á constituição, 
e não obstante, a nobre· maioria a approvou. Ora, 
alguns dos membro~ do tribunal dl) commercio 
são tlleít••s pela assemblêa d1lS negociantes, e 
são temporariO!! ; s11as funcções d11rio apenas 
quatro annos. 

Eítt pois um tribunal de 2• inataneia sem ser 
a relação, eis mais u~n tribunal de 2• instaocia 
com juizes de eleição da assemQléa dos coQl-
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merciantes, sem ser por nomeação do imperador; \ 
eis jtlizes temporarios contra a constituição. Vós 
que approvastes este c0digo, podereis fallar em 
constitucionalidade ? T~nlio mostrado ao nobre 
mini<tro que a sua proposta é contraria A eonsti· 
tuição, admittindo seus princípios absolutos: 1°, 
porque deixa aos juizP.s de paz o direito de julgar 
as pequenas causas de 16/l, e impôr a pena de 
dous annos de prisão na fôrma da lei 11 de 
Outubro de 1837, e em segundo lugar, porque 
de1xa aos juizes municipaes a attribuição de 
ímpõr penas e de julgar afinal o crime de con
trabando. Tenho mostrado tambem que os nobres 
deputado~ já emittirão opinião contraria, ad:nit
tindo c codigo do commercio; e ainda poderei 
reforçar a opinião de meus amigos quando elles 
contrarião o projecto na parte em que deixa aos 
juizes de paz o conhecimento e formação do pro· 
ce,so, e aos juizes muni<:ipaes a pronuncia e 
decisão final das contravenções de posturas, e 
dos crimes do art. 12 do c:> digo do processo: 
são acto!! de justiça propriamente dito, é uma 
decisão judiciat·ia, é uma decisão muito impor
tante que obriga um individuo a prisão e custodia, 
o que pode t(jr serias consequencias. 

::;r, presidente, o nobre deputado por Minas, 
o Sr Antão, parece que não attendeu bem á 
dlsposic:ão da proposta na parte crn que dá 
aos juizes de paz a formação da culpa e R Í•)r· 
mação do processo. O nobre deputado dtlu a 
entender que pela proposta sô cabia a estes 
empre~~:ados rllcolher as provas ; é um engano 
mauif~sto ; a proposta é muitc clara e positiva 
(U): 

« Art. 3.• Onde não estiverem prAsentes os 
juizes municipaes, ficão autorisados os juizós de 
paz para formar corpos de ddlicto e colli~ir, 
pl'eparar e organisar os processos até a pro
nuncia exclusiva, tanto nos casos de queixa ou 
denuncia, como naquelles em que se deva proceder 
ex-officio. 

<< Art. 4.o Os juizes de paz fi.cão tamhem auto
risados a orgnni!lar os processos crimes mencio
nados no ~ 7o do art. 12 do codigo do processo, 
devendo, tauto nest~ caso como no do artigo ante
cedente, fazer remessa dos autos ao juiz mu11icipal 
rC:spectivo p~~ora que profira a sentença defi.niLiva 
ou de pronuncia. '' 

Eu. ~r. presidente, desejl\ra que o nobre ministro 
atte~ad~sse bem para as Í\Jrmul:ls do nosso pro
cusso. Como é, !lenhores, que o juiz municipP.l 
póúe julgar os crimes uaenctonados no ~ 7o do 
art. 12 do codigfJ do processo. sem que ante 
si se produza a defeza verbal na fórma qut3 estabe
lece o mesmo codigo do processo? Fica ao juiz d~ 
paz ouvJr e:>sll tlde:;a; o juiz municipal, como pôde 
ter conhecimento della para julgar bem '1 Ou 
o nobre milli$ta·o pr0ponba nova reforma de 
p;úcesso para este caso, ou então ha de cvnvir quo 
o juiz mu11icipal não póde bem julgar em cases 
taes, dado o preceito d:1 sua proposta ; neste 
caso vai-se dar uma sentença sem defesa, porque 
o defesa, sendo pas,;ageira e verbal, não póde 
chegar ao C<•ohec1mento do julgador. Quando se 
tem de reform•u uma lei, é preciso estar senhor 
della em todas as partes ; se o nobre ministro 
quer estabelec&r isto, deve fazer com que se 
aprese11te alguma emenda que remedêe este mal, 
ou mandando que a defesa seja taíta por escripto, 
ou indicando qualqu~r outr., meio que suggira a 
sua sabedoria. 

Sr . presidente, a forma<;iio do processo, não 
sou I':U que o digo, são grandes Mtau;lídades do 
meu t~aiz, é uma das altribuições mais ít:-apor
tur.t.;s, e um acto de que pód'l muitas vezes, e 
quas1 sempre, depender a sorte de um individuo. 
A quem se uá esta attribuiçii.o' Aos juizes de 
paz. O resultadu disto qual será? K' que o 
JUiz de paz que nãu tem obrigação de julgar 
não terá Interesse em colher as provas necessanas 
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ptlra regular o procer;!:o; fará Isto como p;ra 
descarga de con~ciencia, e dahi virá o def.;ito 
de todos os proc~>ssos. Muitas vezes o desprezo 
de uma circumstancia muito pequenina póde faz er 
com que um proc.,sso não ~;eja bem esclarecido. 
Sanhores, o que é a pronuncia ? E' a cone! usão 
de um syl\ogismo cujas premissas são a lei e o 
processo. O juiz pronunciador fic!l ligado intei
ramente 1\s provas escriptas existentes no processo: 
se por pravaricação o juiz de paz omittir certas 
circumstancias, e mandar redigir o depoimento 
das testemunhas de um modo mais ou menos 
fa.voravel ao delinquente, a pronuncia do juiz 
municipal será subordinada á vontade do juiz de 
paz. Assim o juiz de paz é senhor da pronuncia 
e o juiz municipal não póde dar seu despacho 
ou sentença senão conforme o que está escripto. 
Observai mais que a vossa proposta não dá 
direito ao juiz municipal quando fàr necessario 
de colher por si provas no lugar em que não 
estiver presente, ~ até mesmo o parece pro
hibir, porque diz- onde não estiverem pre
sentes. 

Se isto assim não é, a redacção da vossa pro
posta dá azo a esta intelli~encill.. Assim p<>is, 
tenho demonstrado que o juiz de paz é senhor 
da pronuncia, porqu~ é aquelle que tem de 
indagar. o delícto e de formar o processo, e o 
póàe fazer desta ou daquella maneira, occultar 
esta ou aquella circumstaueia, augmentar ou 
diminuir, conforme fór seu interesse. Quereis 
acaso com esta parte de vossa propost.a rodear 
de garantias a innocencia, dar garantias á socie
dade 'l Se vos limitasseis unicamente a conceder 
aos juizes de paz por· necessidade, quando o 
juiz municipal não pudesse estar presente, re
colher meramente as provas e remettêl-as, deí
xa<~do ao juiz municipal o direito de fazer novas, 
inG.agaçõeH e de organisar o processo, porque 
faço di:>tincção entre estas duas causas, então 
poderi'l passar a vossa med ida ; mas a vossa 
proposta, se não é nesta parte obscura, é manca, 
e por consequencia perde muito de seu mereci· 
menlo. 

Perdôe o nobre relator da commissão que lhe 
diga que nao sr<i como approvou esta proposta, 
que· dá taes attribuiçõ~s aos juizes de paz: a 
sua opinião no anno passado, por occasião da 
aprtlsentação do projecto da nobre commi!'!Sâo 
sobre igual mataria, roi contraria: perdôe o nobre 
deputado que Jhe avive a lembrança sobre a sua 
opinião. Dizia o nobre deputado como ministro 
que f11ltava a independí!ncia necessaria nos juizes 
JJ)unicipaes : o nobre deputado pela provinci :\ do 
P1auhy o Sr. Souza Ramos disse :-o mesrr.o se 
pôde dizer a respeito dos juizes de paz,- e o 
nobre ex-míuistro disse então :- eu estou tra
tando da lei de S de Dezembro, e nao admlttirei 
em qu:tlquer outra lei o principio que combato. 
Além destas, muitas outras cousas disse a 
e$te re~peito , comc> se vê no Jornal do Com
mercio. 

Não sahiriio todas as suas palavras escriptas, 
mas estas forão publicadas, e eu ouvi o Rubt·e 
ex-ministro pronunci'lr-se contra esta parte do 
projecto da commis5ão, e entretanto não sei como 
aF(ora admitte o contrario; Jigo que me parece 
assim, porque estou que o nobre deputado, quando 
fallar nesta mataria. !Ja àe ir contra ests artigo, 
ha de combater este principio, porque .i coberente 
com suas opiniões, e porque, abaiisado juriscon
sulto, tem a P"atica necessaria para conhecer os 
inC·>livenient;;s de se dar a formação de culpa 
aos juizes de pnz, que não têm a independencia 
e os conhecimentos profissiooaes que são de 
mis~.;r. 

Senbores, não temQS nós a cbronica .destea 
juizes no tempo em que processavão em virtude 
da lei de 1832? Vêde os relatarias. Elles erão 
senhores absolutos da vida e liberdade dos eida· 

66 
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.Iiios nos different~s districtos: no Pil.r!\ o que não 
fiz<~riio el!es? LêdP. o relat·>rio da 1S3S. Impunhão 
pena~ tiraviio mesmo a Yitla de seus eoncíd.1dãos 
sob q'ualquer pretexto : exercião uma autoridade 
anarchica conforme os interesses das localid9des, 
e untitas 'võzes de [a.milia, e conforme diversos 
outros interesses. ... 

Disse um nobre deputado por Minas que se a 
eleição popular não pudesse dar bons juizes- para a 
formação da culpa, de que servia ella ? :SenhorP.s, 
eu não combalerlli o principio do nohN deputado; 
mas pergunto : em certus lugares como obter 
uma eleiçii:o de jUIZ de paz que não recl\ia sobra 
as iJessoas dominantes e os poderosos, sobre 
peo:svas proeminentes do lugar? 1\fesmo ás vezes 
a eleição Jos juizes de paz recahe sobre pessoas 
que uão têm a idoneidade propria parn misteres 
destes : nilo sei se podl!rei dizer-vos que juiz~s 
de paz têm h~vido qlle nem sabem bem ler os 
proc~ssos que lhes são apresentados. Não deveis 
corar. porque na Frnnça, depois que se acabou 
com a magi::;tratura em certos Juglàres no tempo 
da revoluç.ão, diz u:n escríptor, juize,; havia que 
não podião ler os documentos que se lhes apre
sentavào, e o mandavão fazer por aquelles que 
lhe~ e$tavão conjuo~.tos. De ordinario n:'i.o recabe 
a eleição sobre os mais idoneos: muitas ~ezes, 
guando a eleição é livre vai-se buscar. mais o 
liomem pacifico do lugar, um velho respeitavel, 
qnP. pela sua idade se tor.Ja mais credor tio,; 
suffragios de seus concidadãos. Este homem serà 
o mais idoHeo para a formação da culpa, uml\ 
d'1s pat·tes de mais momento que póde ter o pro· 
cesso criminal? 

Se o juiz de pr..z infringir, violar a lei, ou íór 
negligente, poderE>i,; obter algama causa cou1 o 
art. 58, que mauda qutJ fiquem suspeusos de su11s 
funcçõ<~s, excepto quando forem os lugares de 
eleição pc>pu.lar? Assim fiei\•) (IS juizes de paz 
senhores de br.'lÇ<> <l cutelo, e nos ultimos tempos 
de sua c:xistencia podem obrigar pelos meios ao 
seu alcance s. sua re~lllição,- · po<.lem atropellar 
tuàa, forma11do processos, prendendo, dando 
buscas, etc. 

Perdol\i agora. q11e eu argumente com vossos 
proprios principias. Porque quizestes que os juizes 
cte paz f,>ssrm presidentes da junta de qualifi
cação na vossa lei de eleiçõe" 'l Porque quizeste-; 
que eiles fo~sem da mesma s0rte presidentes da 
mr:"a parCIZhi:ü? Porque não <?stav:io 80br<?~Rrre
ga1os desta:! func~ües judiciari>B, <lestas fun<:ÇÕ~!< 
policio.es. D11clarast<~s pelo ~>rt. 2• da ld I}U<l 
pasS<lU o s~guinte. (Lê o artigo:1.) P<~ r<;.u.e '}Uizesh' !! 
isto 'l PõrqutJ não esta vão sobrecarrega<1os; e dais
lhes egorl\ todas estas ·:tttribuiçõ~s. 

Ora, ciízei-me, este jui~ de paz autorisado, 
n\\o só par:t ser presidente da mesa parocbial, 
como president>~ ua junta de quahficaçào, n:lo 
pôde fazer com que esta machina infernal, de quo 
se t~m aqui f~llacto se mova de modo que sup
plante o voto da minoria, fazendo prisões, danJo 
buscas, formando processos, u~anJo de toda a 
!Sua autoridade, retendo o cidadão preso até o 
tempo que julgar aos seus fins sutficitlnte? E 
qual o recurso contra os seus excessos 'l Devem 
sempre ser presidentes da junta de qualificação 
e d!- mesa parochíal, estP.ja ou não sut~penso, 
este)a ou não pronunciado 1 E dizei-me agora, a 
vollsa proposta neste sentido não tem um fim 
político, não póde ser fatal á liberdade do voto ? 
E' pot isso q11e (lll digo qu'fl não se póde reformar 
üma lei sem attender e bem conhecet ~ syst<ema 
da legislação e seu espírito e sem aprofuudal-o 
bem. 

Senhores, o nobre ministro na sua proposta 
acaba eom a jurisdíeçâo dos delegados e subdele
gados, e os reduz a officiaes de simples policia. 
Perguntartli. ao Sr. ministro, que necessidade ha, 
depo11 de serem reduzidos assim a meros officit~.es 
~e polleia, de tão grande quantidade de empre· 

~ados, como um duleg~do e G suppl~ntes e um 
subdeleg>~.dos e 6 s".lppl~nt.;s? Niio podif'is reduzir 
o numero, seguind'"l o vosso systema, ao menor 
possivel destes offidaes de policia? Ah ! descubro 
um motivo, e é a representação que têm estes 
in ·tíviduos no lugar ; é preciso que o governo 
inílu.a sobre estes mesmos lugares e os chame 
para dominar as eleições. 

Os relat•)rios anteriores ao relataria do Sr. mi· 
nistro deplorárão que o~ juiz.;s ministeriaes ti
vessem tao pouca independencia ; especialmP.nte 
no seu relato rio, o Sr. Alves Branco sobre Isto 
faUon extensamente , com a experíencia que 
lhe ê propria. Ora, o mesmo nobre deputado 
relator da commissii.o, cuja opinião eu sempre 
acatar.Ji muito, no anno passado mostrou qu~ os 
juizes munícipaes erão in tsiramente dependentes 
pelo facto de, expirados os quatro!annos, poderem 
elles ser p(lstos à margem pelo governo. Não 
sei se o nobre deputado se lembra desta parte 
do sen discurso, mas elle e~tá aqui trans;:ripto ; 
é de 4 de Ago~to do anno passMo. Mostrava o 
nobre deputado que se podia entender o artigo 
da constituição de uma outra maneira. nns ex
pressões, uos casos e pela fórma, etc., mas que a 
constituição repeli ia os juizes tnunicipaes, porque 
erno <!.ep:m<.lentes, tinhão apeuas quatro anno5 de 
~xisten.:ia, e depois o govP.rno ns podia lançar á 
margt:m, aban .lonal-os. Os juizes mun!cipaes pela 
proposta mio têm a impertante funcção de formar 
culpa e Je pronunciar? E o qlte e Je SU-1 indepen
dencia? Dizei·me, senhores, os vosso,; princípios 
estão aqui nesta proposta admittidos. De certo 
que não. Esta inuepeodencill. ainda Re torna mais 
precaria pela propo~ta.. Primeiramente porque o 
Sr. ministro quer nm juiz munietpal em cada 
termo, tira-lhes ordenado e deixa-os as,;irn SP.m 
<'S necessarios meios do honest:l subsistencia. 
O rendimento provilnien te dos emolunrentos dimi
nuirá na razão d :l S'3paração dos termos, e a 
proposta tira-lhes ainda o ordenado. O nobre 
deputado por l\Iinas disse-na verdade indepeu
dencia com 4!)05 l Ora, eu direi ao nobre deputado. 
se índApendencia elles não podem ter com o pe· 
quen·.:> ordenado que se lhes m.ucou, sem a menor 
percepç5o que independencia acaso poderãõ con· 
servnr? 

O nobre deputado por S. Paulo, cujos talentoa 
mtlito aprecio, defllndendo os juizes de paz, di;~se 
q11,;, se acaso tinhão elles vroceJido mal era por 
que tinbiio muitas incumbomcias, era porque, 
n:io tirando elles meio all!Um de subsisten~ia do 
s,•u empr"~o, de necc.;sidildo dt>vião cur:-~r dos 
seus negocio .,, e ... st~'s pOI' certo absorver-lhP~;-hiõ"Lo 
a mór parte úo tempo, e daqni infllllivelmente o 
U~ldXO, Q JPtnora duS prvC•'S~vS, U m:'\ 1\UIO\DiS• 
trac:'io da justiça. 

Mas agou os nossos juizes munícipa~•. n quem 
se inl!\lOlbem tantas ntlribui<;õ.:s de tão jõtrnve 
n1omeoto, a quem ae sobrecarrega com tanto 
trabalho. os jui?:es munic:.ipaes, que pela falta d~ 
ordenado e pela dimi uuiçào dos emolumentos, 
quasi nada perceberáõ dos seus empre~o:o, como 
poderâõ entregar se exclu8ivamente como convém 
ao desempenho de suas funcções? Não estão 
sujeitos a e8te5 incoavenientes 'l Donde tiraráõ 
os meios de ;;ubsisteneia T Ou de suas occupações 
particulares e negoeios, e neste caso a ad~ninis· 
tração da ju,;tíça perde, ou do proprio emprego 
por meios illicitos e reprovados. E assim o 
mesrno succederà com os juizes de paz. Por certo. 
meus sennores, isto dar-se ·ha • .fl.ão de abandonar 
os seus interesses pl\ra servirem gratuitamente, 
para não terem meio atgum de subsístencia 't 

Não sei se ouvi alguem trazer o exemplo dos 
juizes ordinarios. Peço que nuuea aponteis em 
vosso abono exemplos taes. Os antigos juizes 
ordioarios e de orpbãos erào os escrivães ; eu 
cllamo o testemunho do Sr. Urbano; quando elle 
servia por algt.tm tempo de juiz de orphãos na 
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cidade do Uecife, qual foi o costume que acbvu? 
Não lhe apresentavão os escrivães o,; autos CQm 

minutas dos despachos que havião de prt- ferir? 
Eis o costume que llli.Via . E como trazeis aqui 
o exemplo dd juizes ordinarios para corroborar 
a vossa opinião? 

O lugu de juiz municipal as;im reduzido não 
póde ,;er exercido por bachareis forrnados, exceptv 
os que estiverem ud,.ogando no lugar, oue por 
sem tluvidn não sãv cs mais aptos e idonr:os; 
porque relações de advogados, os illteress,,s da 
profissão, os coHocurá em uma po~içiio difficil. 
deveuda ao mesmo tem~·O administrar justiç:l 
e promover os s6U::> interesses por mei.:J de sna 
profissão, visto q_ue sern ella não oóde subsistir. 
N<l 1m;>ossibHidade assim demoodrada de serem 
exercidos taes empregos -por bacharei;; fnrma•ios, 
qu:ü será c. r11,;ultaJo ·? Taes cargos recahiráõ ou 
uos homens podt!roso:J do lugar, ou serão exercidos 
pelo filho do homem o mais poderoso, pelo irmão, 
pelo parente ou pelo individuo que estiv~r 
debaixo da tutela de um o.lest€s r<Jgulos das 
villas. R<Jduzida assim a justíç:1 , que garantias 
terá a innocencia e os direitos individuaes ? 
Quereis um exemplo 'l Isto se dá em tocá. a 
parte, mas apontarei um que é o mais completo 
e que mais conheço. E.n um dos mur1icípios da 
minha provincta era juiz de orphàos o pai de 
Ut!.l advogado celebre pelas suas tretas e immo
ralidaaes, era juiz municipal seu irmão; elle 
set·via de presidente da camnra, juiz de paz e 
comntandante das guardas nacionaes; os verea
dores erão seus parentes, seu caixeiro e seus 
protegidos ; da escrivães servião pessoas que 
lhe obedeciào , e até o thesoureiro do cofre 
dos orphàos, os fabríqueíros, o carcereiro . e os 
officia.es de justiça erão seus ; a qual seria o 
resultado de tucto isto? Facil era o advogado 
tudo vencer e tudo conseguir! 
o~ jurados eriio qualificados pela camara con· 

formr1 a sua Vúntada ; as sentenças d•> juíz 
muuicipal ha.vião de ser dadas conforme as suas 
minutas e quo1rer; assim todos os actos do juiz 
de orphãos, tinha as chave:; das prisões para 
tudo, os cartorios á sua disposição, o cofre dos 
orphãos, em summa tudo; e que garantia para a 
lnnocencia 'l E que garantias para a sociadade t 
Peço o testemunho do nobre depuhdo pelas 
A!ap;óas; elle que .:liga o que na assemblóa 
proviucial da minha província delntou, se fazia 
nesse tempo no município de Maragogipe; peço 
ainda o testemunho do nobre tninistro. uo que 
loca aos negocios de Pirahy. Aqui forão apre
sentados alguns beLos inexactos, e eu hei de 
rectilical· os. 

O Dr. Machado, advogado ae granJa talento, 
Linha de accusar um individuo que, em virtude 
de appellação ex·otficio tinha de, pela segunda 
vez, responder ao jury . por graves crimes. O 
regulo des~e lugar, que protegia o delinquente, 
para descartar·se de~:~te advogado mandou-lhe 
formar um processo, e o advogado foi pronunciado 
e preso; depois foi processado o juiz municipal, 
e o juiz de direito tnmbem está ·processado pelo 
subdelegado, para se motivar a sua remoção, 
porque os potentados procurão estes meios para 
mostrar que não pôde o magistrado continuar no 
termo. 

O Sa. ALVARENGA:- Como se fu;r; commígo. 
O Sa. FEaru.z:- Como se fflz com elle, diz o 

Sr. A.lvarenjta. 
Ora, dado isto com os vosBos jaizes m11nlcipaea 

da proposta, que representão ou são a in1agem 
dos delegados e subdelegados, porllue serão 
tiradcs da classe dos cidadãos donde ae tirilo 01 
delegados r. subdelt:gados, que resultado podereis 
apresentar em favor das garantias com que 
devem ser protegidos os direitos individuaos"t 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que 11e 

ssscnta hoje nos mesmos bancos em que eu me 
as~euto, mostr()u que n'l parte civil o resilltado 
de os juizes municipaes exercerem a incumbencia 
de prepararem os '(Jrocessos seria peior. O nobre 
:ninistro, que é magistrado, não deve neRar que 
o resultado muitas vezes de uma decisão judiciaria 
dq:.en~e dos termos preparatorios do processo 
es<enctalmente. Ora, entregando esta autoridade 
nas :nãas de pessoas que não têm conhecimento 
da legislacão, que nào são pro:fissionaes e· que, 
além disto, s ;io dirigidas por accessores, que 
nas villf\s pet]:lena~ sempre são certos a<1 vo
gados que abusão da t01do para conseguir seus 
fins, o qu<: será de taes pr :•c~ssos , de taes dO· 
cisões ? Talvez digais que neste ca~;o ha recurso; 
r:las lembrai-vos !Je:n que ten<!es combati •1o a 
lei d.~ 3 ·1e Dezembro por e stab ~ l e c a r tres inst::wcias, 
e o r-~curso é uma segunda in.-;tancia. E de reais, 
em que caso~ esre recurso? Es tabelecei as r egras 
quo quiz~rdcs, o abuso ha de apparecer, e v vosso 
recurso será illudido, o de certes actos impossível 
é tal recurso, especialmeute üe certos actos admi· 
nistrativos do juiz de orphuos, e aliás actos de 
grande importancia. 

Nas ex~cuçõe:; , como mostrou o nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro com a dareza que lh"l é 
t:'io natural, que ioconveuien tes não appareceráõ? 
Pica tu,Jo á disposição destes indi11iduos. No 
juizo dos orphãos, ponderai bem, o julgamento 
das partilha::~ não é o t~cto mais importante do 
processo urphanologico. Se quereis estabelecer 
esta formnla, deveis estabelecer os conselhos de 
família e org?.nisllr e,;t<\ administração : mas 
deixar tudo a estf.s juizes iJ;~;norantes, e sómente 
dut· ao juiz de direito o iulv;am <l nto das par. 
tilhas ! Por quem siio elaboradas as partilhas t 
Pelo juiz mu nicipal: a decisão a respeito da 
nomeação e remoção do tut"r não ó muito im
portante, não é talvez o mais importante do 
processo orphanologico '1 Decisões multas v~.Z68 
de licitações que se dão em alguns lugares. 
decisões de questões incident<Js que apparecem 
nos in11enlarios ; admissão mesmo de herdeiros, 
não serão funeções muito importantes 'l O conhe
cimento das contas não é tambew importante? 
E :ttretauto tudo isto fica aos juizes muuicipaes; 
d~ixando·SB apenas aos juizes de direito o dizer
julgo par sentença as partilbas, salvo o direito 
de terceiro 1- Ss quereis reformar nesta parte a 
oossa l~;gislaçiio, repito, estabelecei os conselhos 
de família (apoiadas), dai-lhes organisação con· 
veniente: é uma das nece,;sidades que hoje temos, 
na verdade, de grande ponderação. E nas me
dições de terra~, nas questões que poderáõ 
levantar·se, Ct)mo o juiz de direito bew Julgar? 
Senhores, a experiencia aos deve escl11recer ; 
coma durante os auaos anteriores a 1841 oe 
processos erão formados pelos juizes municipaes, 
que de questões não apparecião, que de inconve
nientes, que de males I Não deveis desprezar a 
experiencia. 

A lei de 3 de D~zembro de 18il deu alguma 
garantia aos direitos individuaes, quando deixo11 
opção ao denunciante e a parte off<lndida de 
procurar o subdelegado ou delegado ou o juiz 
municipal para a formação do processo, e vós 
tirais isto hoje ; qual será o resuliado 'l Se o juiz 
de paz fôr negligente ou inimigo, qual será o 
recurso 'l Muitas vezes se não darão queixas 
em certos lugares pela razão de que o culpado 
é parente, amigo ou protegido do juiz de paz, 
ou vice·versa, porque o jutz de paz é seu amigo 
ou subordinado ; e qual o recu.rso? HJje ainda 
oxíat11 eate ; se o subdelo!gado do districto se nega 
a fllZ~r justiça, procura ·sa o delegado, e ~ .o 
delegado tlmbem se nega, procura-se o JUIZ 
muuicipsl ; maa a prof.JIIta a que reduz isto 't 
A.o juiz d• paz do lugtu em que níi() estiver 
prellenw o juil mllnicipal, e o juiz municipal no 
lugar em que elle e•Liver praeate. E 111 ambu1 

• 
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fôrem parciaes? A formação da culpa não ter~ 
lugar. E será isto conveniente. 

O nobre ministro apresentou. n<l sua proposta 
uma medida a respeito da fact11ra das li8ta>'~ dos 
jurados, e u~u esta commissão, estll tra.balllu a 
outros indivíduos ditfc:~rentea do:; que hoja o~ tem. 
Eu peço ao Sr. ministro que, conforme a sua 
obrigação, me apresente oa !:.tetos, os dados em 
que se basêa esta sua disposição, esta mud:lllÇtl, 
esta· rdorma. Tem havido al~uu1 iu.:onvenieuttl 
no tne.thodo actual ? Demonstr~:o·o com fa::tos ; 
e11 não sei delti!s. Eu cunheço os - factos qud 
mencionão os dilftlrentes relutorios apresentados 
a esta casa. Na córte, por exdmplo, o pannel era 
de 700, conforQJ.e o affirma um dos r~litori·>s do 
Sr. Alv>:ls Branco ante;; da lei de 3 de Dazombro ; 
depois desta lei o pao nel á de 2,000 e tantos 1 
Anligamente os juiza\; de p:iz, que n:lo tiuh:io 
interesse na furmação das li stas e da sua revisão, 
e que esta vão sobrecarregados com outras muitas 
attribuições, deixavão de reunir-so com o vigario 
e o vereador, e a list!l se não formava por muito 
tempo ; n•\ camara m11nicipal o mdsmo sa dava 
quando se tratava da lista geral ; seus membrus 
nunca se reunião, e assim não podia dar·sa o 
sorteio e terem lug.~r as sessões do jury. H0je 
marchii.o ns causa:> mai:~ regulares. E q11al é o 
inconveniente qu~ tem bavido nisto coutr<l a 
garantia dos cidadii:os? Perdoai, senhores, que 
eu vo~; aponte um exemplo, e é o qu.; houve em 
~.{bla~ durante :\ rebelliào : o pannel foi feit~ 
pur aà vorsarios dc>s accus .. Jos, <! o r .. sultaJo foi 
•!Uf<l <:> s j:~.,·:d ·H al>.:nl>er:io I)S ntlbres d~ putado>:, 
c:·m.;:-.·o~ .;Uido~, e ><t'us r.ompar-::es e alliados, e 
;:>;,r ~: .,rt·) (.oS ::.:,.bres de!)utadi)S em sua cun· 
scitmcia nti.o podeul dizer n~m dirã\l que erão 
innoccntes . 

Sdnbores, ainda assim, •ie que modo o Sr . mi -. 
nistro pôde lazer dl'dctiva e:~ta disposição? Na 
Inglaterra, por exemplo, a omissão no encarre· 
gado de faz~r as listas é acompanhada de uma 
o.ulta; a ne~ligencia da mesma sorttl ; a exclusão 
ou inclusão indevida. do jurado da mesma sorte . 
Sabeis o que ha dd succeder necessaria•nent;,? Os 
mais idoneos serão dispensados do exercicio de 
jurados. O plNcho tem suas relações, o juiz de 
11az tambeut tem relações locaes, o VE'reador ta•n
bem as tem; a trausacção apparecer~. e os ami,::os 
do parocho seriio dispensados do exercício de ju
rados, e assim os amigos do juiz de pRz e do 
vereador ; e qual será o resultado ? Que os que 
forem menos idoneos serão os qllaiificado~, en-
trari\õ na lista. . 

Senhores, a reunião do jury na cabeça da com,uca 
ainda traz um ineonvenieate qlle ;ou apontar. 
Hoje, pela distancia dos lugares, pelo granuo 
detrimeoto 411e têm os jurados de cvmpuecerem, 
já se dá que em certos lu:::ares os juizes são certos, 
não são vs sorteados, são os chamados, os que 
habitào na villa, são os logistaR, são os tav&r
neiroo:, os empregados pllblicos do lugar, e qua.si 
sempre estes. Isto é um mal. Sendo hvje tão grande 
a diffic11ldade de comparecimento dos sorteados, 
quanto maior não será passando esta disposição 
da proposta l Então por certo com mais razão so 
poderá prever que os jurados ;;erão exclusivamente 
os iildividuos de que fallei. E que de então as 
garantias par11 os aec11sados e para a sociedade ? 
A instituição ficará falseada em sua base. 

Senhores, pOde haver um inconveniente mu\to 
grande neste sorteio da maneira estabelecida pela 
proposta para os júrados q,ue substituem os que 
faltão. Eu admitto o sorte1o, acho inconveniente 
na designação e nomeação dos tc~les de circumst.:tn
tibU$ : mas o sorteio como se Gstabelece lla de 
necessariamente dar-se a demora ; primeiJo que 
se chame o presidente da camara, prim9iro que 
os clavicularios se reunão, se proceda ao sorteio, 
que 2s sorteados sejii.o chamados, que campareção, 
e nao comparecendo que uOV<l sorteio se faça, e 

os novos sortea·:ll)s sejão avisados, etc., muito se 
p.erderâ sem Vtlnta~ s m alguma, e os jurados que 
tlv~rem comparecido desda principio perderáõ 
multo tempo, com grande sa~rificil) dos seus in
teresses. Parecia -me que meihor R€ria que com 
antecedencta se dep-;sltassem em uma urna os 
nom es daquelles que morassem lfl ;lis proximos 
ao lugat·, e Qllt.l de:;sa urn_a assim prom pta, e qufl 
dev <J ser f<Jchaua e remetttda ao juiz de direito no 
caso de da1·-se a nece.ssidade de chamamento, se 
extrahisse am nnmero de Ccldulas igual ao numero 
dos juraLios que faltào na propria casa das sessõo~ 
do jury. Se quercli-; outN arbitrio, adalitli suo
pl~utes de jurados co111o na }'rança. Faz . se · o 
sort •;ament.) ·los q•1e d. evem compór o tribunal e 
dos que os de vem supprir nas SU >lS faltas . Pó LI e. 
se mesmo d<Jsi glnr, C·) nforme a dispos ição d:1 ld 
em vigor, o triplo do n11mero nec ~ssario para 
prden•;her o tributlal, ,!aua a falta J vs sorteados, 
g os nomes destes desig•HJo:; entrarem em uma 
urna, e d.:~lla extrahir-stl unicamente o nume ro 
necessuio para a suostituição. 

Senhores, foi muito ce::.:s11rado e f,lrtemen ta 
combatido o at·t. :37 da lei de 3 de Dazembw de 
IS4L Diz este artigo (U a a1·tiga) : « Nos crimes 
menciona<i•JS no art. 12 Si 76 do codip;o d:> pro
cesso, os ré·Js (-que não fôrem vagabu•hios ou 
sem domicilio - l ~e li"lrilráõ soltos. 1> Este arti go 
é contra a con!'.ti ~ uiçi\o ; e vós que sois resptlita
dores, defensores deila, porqae não os reformais? 
Vó 3 que comhat<:~stes u:!te arti~o, porque o con
s8rva is ? A cous t.i t •liç ilo, no art. 179 ~ üo :3 'l!Uitv 
po8itiv:l (I!! o pm·ag•·?.phoj : '' A' ud;l. sem culpa 
f·Jrrna d.t, uinQ:uem s erá con•ilnthto á prisbO ou nella 
con;;ervatlo,. -éstando jll preso, se prestar fiança 
idouth\ nos ca,;os em que a ltli a a rlmitte ; - e 
em geral, nos crimes que não tiverem maiot· pena 
do que a de seis mezlls de prisão ou desterro para 
fóra da comarca, poderá o rév livrar-se solto -.» 
E como conservais este at·tigo, vós que o impu
gn&.st~s, vós que vos proel~wastes os defensores 
e sustentadores da eonstituicão ? 

Combatest.;s tambe-n o art. 38 § 2°, qu>3 não 
admitte fiança quando o max:imo das penas reSill· 
tanttlS de :!itrertlutes · crimt:s chegasse ao max: imo 
estabeleehlo, em que não pôde· ter lugar a .fiauça. 
Combateste~ este paragrapho com toda a força : 
t[ ,,heis razão ; mal\ coMervai!l agora a Stla dis
po3içào I Eis argum••nt•lS a que não podeis res
ponder, por<tue $ão tirados da constituição e das 
vossas opiniões, dos vossos discursos, dos vossos 
papeis publicos. 

S ;nllores, cvmbatestes ainda mais com todaa 
as vossas farça,; este po•ier, qu.e póde s~r terrl vel 
para a intlacenci9, e que póde ser exercido a 
capricho do juiz de direito : eu fali•) da inter
posição do recur:>o erx:-otficio, quando se dá o 
ca~o de absolviç>io ou eondemuaçâo. Combatestes 
esLe artigo com todas as vossas forças ; t inheis 
razão : e o que fa~eis agora? Conservais a dis
po,:;ição. A' vista do nosso e:;tado, eu concedo a 
c•mvenie11cia Je um recurso quanJo os jurados 
se têm enganado no fu.ndo da quE>stã:o, ou quando 
por outro qualquer motivo tenllão dado a sua 
decisão contra as prova~ manifestas dos &utos, 
e da~r testemunhas produzhtas no tribunal, e 
contra o allegado peias partes. Antes de tudo 
porém re:tlecti <]116 esse aeto, i1 interposiçiio de 
um recurso não é um acto proprio, e da n3tureza 
do ofi\cio de julgar, e que rebai:tais o juiz a ir 
occupar o lugar de parte. Pare.:i<~·me mais con
veniente que a interposição desse recurso fos~e 
imm~diatamente feita pelo promotor publico ou 
pelas partes, e que interposto o recurso aó 
proseguisse decidindo-a tambem l.mmediatamente 
pelo juiz de direito, conforme as provas dos autos, 
e em todo o aliegado e provado : assim não des· 
naturavll o caracter de juiz, e ella exercia uma 
funcção judiciaria; mas que o juiz de direito 
interponha este recu.rso, é dar-lbe uma attribuiçào 
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de parte, que póde ser caprichosamente exercida, 
e que é alheia da,; suas funcções. Oude os qne 
e ,; tnbelecerão esta disposição a r .• rão buscar? Na 
lei franceza de St~lBmbrO de 1835; mas liHnbmi• 
vos de que até o. juiz usa de~ta attri'buiçãc só 
no caso de cont.letnnaç[io, <:~ nunca (e-lhes ex
pressamente pruhibido) na de absolvi~ào ; e vós, 
que vns proclamais sust•mtadores dos princ!pJos 
generoo.os, e sois os exdusi vos amigos da liber
dade, cotno dizeis, conservais E-Sta disposição I 
Se quereis conservai-a, r.; pito, 41 prn4,olor ou a 
patte qu.:t interponha o recarso, e o juiz que 
d<Jcida conforme ~ circumstancias t.lo f.:tcto, e as 
razões e provas apresentadas. Mns a vossa pro
po~ta ainda é contradidoria. Se este recurso é 
necJssario, devo ser dali (; em todo;< os casos, 
quando a decisão é a favor do téo e Cllntra a 
justiça, " vico-ver>'a; mas VÓ!'. a limitais unica
mente a0s crimes atlaoçaveis. E não podem haver 
vutr<>s ct·ime» não afi.anç~oveis graves? Apontarei 
um. A ameaça db um filho contra seu pai uão 
é tiio grave, nii.o é mais grave do que o crime 
de ftlrimt:nto nos casos em que não é afiançavel? 
E o ferimento simples feito por um filho tm seu 
pai, ou mãi, avó ou avó, em seu tutor, em seu 
superior, seu mestre, e em pessoas a quem deve 
respeito, não é grave? E como admittis o re
curso en1 um caso e não em outro ? E' pvr estli 
raziio que o nobre deputado pelo Pará, com tanta 
graça e e::;pirito, quando tratou da proposta nos 
disse :-Que a achava muito hoa, porque se 
prestava a todas as emendas l 

Um (•Utro inconveniente se dá neste recurso. 
Pela lcgisla<;iio existente interposto o recurso, 
só póde haver novo julgamrnto, decidindo-o a 
relação. Daqui o mal da demora, e esta é quasi 
sempre tanta que melbnr conviria que como o 
determin >\ a legislação franceza, o juiz de direito 
fosse au torisado a 0brigar a novo julgamento o 
réo, e a simples decisão fosse sufficiente para 
submetter·se o processo ao exame d:.s jurados 
na proxima sessão desse tribunal. E não sei o 
de que vai a relação conhecer! a defP.za é Vbrbal, 
tudo no jury é verbal, que decisão póde el!a 
püis com fundaO>ento dar·? Demais, é isto con· 
trario á es~encia da instituição do jury: o jurado 
jura não só pelo que se lhe damonstr>l; mas 
até pelo que sabe, vio o conhece. Não é este o 
defeilo reconho:cit.lo s6ment•1 por mim: trarei cim 
apoio a opinião do Sr. AlvE>s Branco, no seu 
relatorio de 18!4. Eil-a ~-Não é para omittir a 
difficuldade qu<:1 se tem notado em julgarem os 
tribunaes de segunda ivstancia as appellações 
crlrnes interpostas das decisões do jury.- Sendo 
perante o jury verbal n accusaçãc, como n defeza 
do sccusado, não deixando á~ tEstemunhas o 
menor vestígio dos seus depoimentos, imp-:>ssivcl 
é aprt>cial· os perante as r<:laçõas e resolv~r com 
conheci:nenlo da mataria, se com raziio, ou sem 
ella f"i interposta a appellação. Em casos taes 
póde apenas servir de informação aos juizes de 
segunda. instaocia, o que se mostra do processo 
de formação de culpa; mas por evidente que 
tivesse sido a P"OVa do accusado, por irrefragaveis 
que fossem as testemunhas P•>r elle produzidas 
para illudir as da accuss.ção, nada lhe aproveita. 
Este inconveniente merece fixar vossa attenção 
para ser removido. 

S~'nbores, a proposta ainda elaudica em outra 
parte, e vam a ser na que prohibe qualquer outro 
ncurl:!O interpústo o prim~iro, e que a parte possa 
interpór no m•'smo proees~o segunda appellaçllo. 
Diz o art. 17: u Em ne~hum processo poderâõ 
haver d\las uppellaçõeo~ da deci>ulo lio jury: a 
parte qu!' interpuzer a appellação do art. 301 do 
Cúdigo do rroceas<> niio poderá \)OI~ em caso 
algum &ppt lar ::~cgunda vez uo mesmo pwceRso.» 
Eu entendo que para garantia dos réos a St!gunda 
appellação püderia deixar de ser suspensiva, e 
especialmente no caso de absolvição; porque podia 

dar-sG que o _acc~sndor só para reter_ ua pn>~ao 
o seu contrarto mterpuzesse 'l appe!ia;;ão . mas 
uuuca toiher-se ao réo este recurso, e nem mesmo 
ao aceusador .. 

Pois o sBgundo jury não põJe deixar de s.:r 
formado cc.l!t todas us _fo:mal!dades que abrigu<.: m 
a mnocencu~, e os dtrettos da soci~Jaue e das · 
P>lrtes? Não pod.;m ser pret<.:rid :c s então como 
tl<J primeiro . as furmulas !lS ma i~ sul:lslanciaes 
do pr~cesso? Não póJe S•. l' a tlecisào do jury 
í.lada, mtervindo juizes não >;orleadús na fórma 
da lei? Não pôde ser tolhida a defeza? Não pod~m 
deixar os jurados de prestar o devido jura meu to? 
Ni1o póde ser a seutença do juiz de direito dada 
contra a respo;ta do jury, ou cão em conf,lrmi
dadtl com ella 'l Não póJe esttl deixnr de propór 
os quesi~os à :1 1ei? Não póde io:pôr rt pena em 
gráo U1a10r ao em que por direito cabe tmpôr-sa 
ao réo, conforme as respostas clo jury? E corno, 
m~us _senhores, .como não admittir segunda ap
pellaçao ao menos por falta de formula=$'? Quor(:ÍS 
garantir a innocencia contra os caprichos do 
juiz e da parte? Estabelec<Ji a medida de que 
no caso de a decil'<ão do jury dar em resultado a 
absolvição, não ssja o recurso suspensivv, mas 
conservai o recurso: o recurso é necessario, porque 
pôde dar-se a mesma rr.zão por que o primeiro 
foi interposto, quand'l o primeiro é por falta de 
formulas. 
s~nhores, chego ao ponto que os nobres depll• 

ta dos da maiori a consiJeriio cardial: é a aposen
tadoria dos magistrados. Eu sinto que o nobre 
a,iOJstro não ll:st.~ja na C!l~a. . 
• O nobre minis tro em seu discurso proferido 
nesta casa, dtsse que o unico fim que tinha 
par;l propór esta medida vini.H~ a ser sereot .:>s 
juizes di\<trnhidos das suas funcções, e passarem 
os supplentes a exercel-as: e que o serviço publico 
reclamava que os magistrados fosseu1 conservados 
no exercício de su!ls funcções, e nunca dellas 
dislrahidos. Será este o prmcipio em que se basêa 
a medida? Será de boa fé que é apresi!ntada? 
Se é, como couservnis sete desen1bargadores em 
ditfdrentes commissões ? Como conservais juizes 
de direito do mes1uo modo? A relação de Per· 
nambuco ainda no anno passado deixou de 
trabnlilar por fallar de numero, p•)r ~;starem 
muitos de se•ls membros, ou com licença, ou 
empregados em commissões do poder execu· 
tivo ; ·e como nomeais ainda 11gora mesmv o 
presidente dessa relação para pre:sid~:>nlJ da 
província da Bab.ia? A istll não podeia .respon
der : os vossos actos são contr:1rios aos vossos 
princípios. 

O nobre t.leputado por Miuas no anno passado, 
em um daquelles momentos de enthustasmo a 
que elle é tanto habituado, disse q11e os magis
trados vinbão aqui pleitear as bcca8 1 Senhores, 
se nós forntos ~:ombater todas as medida;; pt'r 
esttl razão eutão hiio de me perdoar que outras 
uzões tambem se apresentem para os que não 
são magistrados. Não são as becas sómente que 
podflm interessar um membro da camara ; são 
os fornecimentos ás differentes repartições pu
blica.:~, os lugares ecclesiasticos, os empregos para 
os parentes, as honras para os amig·)S que nos 
elegêrão e differautes outros motivo~;~. (Apoiados.) 
A's vezes os que se dão por mais patriotas :;ào 
os que têm menos independencia (apoiados), são 
os que vivem 1nteiramente captivos do governo. 
Se fosse possivel que a camara estabelecesse um 
lnquerito nos livros do arsenal, do thesouro, d>rs 
theaourarias de proviocia, nas · secretarias de 
I!Stado e ue outras repartições as provas de minha 
propo~tlçii.o seriào l.nuumeras. Em honra da IDI\
git~tratura e dos empt·egados publicas, seja d~to 
qutl são mui raros os exem~loa de que lll&gts· 
tradvs o empregados publicos membros desta 
casa perdessem a sua independcncia e dGssem o 
seu voto ao aceno .io governo por motivos tão 
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torpes (apoiado~); _e no contrario, os que se \ a_s <>xtremamente democratic'3.S, a_s paixõ~s poli· 
dizem propt·ietnnos mdep_~: nd.-nh! s, ad\·ogados qt~~ ttcas . extremas, pro~~rtrvtm a lhSt~uc~.ao como 
per~~oDCI'l!l uma c\:lsse tr!depEnde,•te , pela mor su,.pctta de :lnstoc~aCia; sempre sao avess~s e 
oartél menos indepandend<i. t.!u1 lli<JStrado, sen1pre contrarias a todos quantos têm um titulo acad~-
àndão sobrecarreg. ados de pravnçõt:s, e muitos ha I mico, & todos quantos têm uma profissão. O exemplo 
que para Cü!IS~guil-us 1~J!l fall_ad~ dest'arte. ~os da Fr;;nça no_ r_ewpo da n:v:ot_ur,;ão o prova. Ent 
ministros: -mlllha posrçao nao e a cppos1çao; 1792 fo1 permttltdo nomear J lUZ uma P~'~oa qual-
se n governo u1e f,; r~a a tumar essa posiç:\o que 4uer, en1bora sem iustruccão, setn conh~cimentos 
me é tiio incc•mmoda, dê-u:o o govt,JJJO a impor· profissi<>naes, e assirn em todos os tempos hLO 
tancia, arranje PS meu~ negucios-. Assim \ ::;e dá. Etl ~int•) e~~ar divergente dos senhons, 
vemos a maior parh: dos propríetarivs votando mas eu voto com a. mbha con~ciencia. Eu vos 
sempre pelo go,·erno, tDltJUauto os magistr,,Jos protesto que é o arti,:;o qu~ me :t os me importa 
pert<'ncem â oppo,oiç~'io, e ass tm tawbém empre· pelo que diz respeito á minha pessoa: emqn>~lli\l 
~ados ás vezes tle commissão. Permitia a can • .:.ra DtJus me conservar algum talento, emquantü eu 
que eu lhe len.bre um exemplo dessa indepen· tivet s:mde iJilt·a o cuitivar eu estou persuuJido 
dencia etii um empregado de commissão, que eu de que em qualquer ramo da a (i!ninistraç.ão publi<;a. 
lhe recllrde o non1e cte un1 an~i~o a :iuem muito irei prestar serviços ao meu paiz, e por maneira 
devi, u nome do Sr. lnnocencic Jose G11lviio. neuhuma abãndonarei, Jesisti:·ei do direito du 

Ameaçado este en1pregaco pelo seu ruit:istro ser <:leito (apoiados) representante de minha pt•o-
C0ID denlis~?ão, se não désse o seu voto por um vincilt. Não é por mim, é mesn:o pelos nobr~s 
credito pedido pelo ministerio, não nmàou de deputados que hoje t:Io afHmdos se mostr~o, 
parecer: in~tado por parto do n1esmo ministr.:~ porque daqui a tres ou quatro annos elles 
para uão vir a esta casa na occasião da votação, necessariaut~;nte abandonaráõ as suas opiniões, 
visto que não queria votar n lavor do credito, e reconheceráõ que u::lo são az:t\das para o paiz. 
v_eio, deu? spu voto contra o credito e foi demit- 0 Su.. D. MANOI!:L:-Nào creio. 
tld('l. (Apotados.) 

Mas qual é o fim deste artigo, seubores? St>rá 
fazer, como disse o nobre d~putado das Ala
gôs.s, que os magistrados se não envol~ào nas 
eleições, porque quando isto fazem, não lla voto 
livre? 

Ora, o nu!>re depu ta<.! o como se engana! Um 
ma;:istrado que fór amigo do nobre deputado, que 
qui:z:er accesso na carreira. que quizer ter <J 
nobre d;,putado por patrono, não se envolvt:rá 
nas elei<;õe~, o tudo fará para obtt1r votos os 
comarca em favor do nobre ueputado? Certo que 
sim, e eis o perigo que se quer evitar tendo lugar 
sem c magistrado ser candidato. 
u~ Sa. DEPUTA-DO:- E o governo mesmo. 
O SR. FEnUAZ :- E se o governo mandar que 

trabalhe pelos seus designados, por certo !:a de 
s<J envolver nas eleições, já com u esperança do 
acce~so, jâ pelo ten1or da remoção. O artigo 
nada remedêa porque o magistrado que quizer 
prustituir a sua llonra, lia de ter lugnr no corpo 
legislativo, e só d•;pois disto serã apos~ntado. 
Accr~sce '}Ue este nrtigo é muito desproveitoso 
ao the,;ouro publico, que e uma carga immcnsa 
com qutl se vai acabrunhar a receita do t:stado. 
O magistrado que tivor a htade prt!cisa para a. 
sua aposentadoria, e que não a puder obter do 
gover"o, tudo envidará p:tra ser deputado : e é 
um incentivo de mais par11 os magistrados se 
envolverem nas eleições. 

O governo não tem dado aposentadorias a 
ditrerentes membros do tnbunal supremo: pas· 
sando esta lei, mal f-Irá o membro do tribunal 
supremo com :30 annos de serviço, que não fõr 
Clibalar por todas as maneiras honestas e licitas 
para ser deputado, porque obterá. infaltivelrnente 
o que ú ~:;overno lhe tem negado, será aposentado 
com o seu orcienado por inteiro. E onde nós 
iremos parar com tantas aposentadorias ? A 
verba-aposentados-dentro àe 4 annos triplicaria. 
Et111 ià não é diminuta, e cada dia cresce. 

Dada esta disposição quf;l é o magistrado qtae 
t .. m alguns conhecimentos profis:~ionaes, que tendo 
H ou lõ aunos de 8erviço, não trabalhe para 
ter assento a<JUi, na esperança de ter ordenado 
correspondente ·l Infallh·é:lments elle com a apo· 
se-ntadotia e com a advccacie. fart\ mais , e 
continuara na vi.Ja política. A proposta l ainda 
mais) prohibe acaso que seja dep,,is o aposentado 
novamente admittido na magistratura? Não, e 
daqui que abuso:; se não originaráõ. 

Senhores, eu de certo Dão censuro aquelles 
que têm uma opinião democratica, de sustentar 
esta medida: to!los sabem, e eu direi com um 

· escriptor moderno qae as opiniões niveladoras, 

O SR. FERRAZ:-Nãõ crê t Senhores, os domina· 
dores de que tew fallado o nobre deputado hão de 
modificar as suas opiniõ~s. 

O Sn. D. MANOEL: -Para peior. 
O SR. F.FnnAz: -A experiencia lh'o mostrará. 

Aquelles que sustentão estas idéas, eu creio que 
o fazem de boa fé, e que, quando inspirados pnr 
convicções muito profundas, qultndo a t·xpariencia 
<•S esclarecer, verão o-s inconvenientes da medida. 
Eu considero que niio é por odio ; eu llle:i faço 
justiça. 

O Sa. D. 1\'IA.l!;OEL:-Estou no scepticismo a e~te 
respeito. 

O SR- Nu:sEs MACHADO: -Eu ouvi dizer que 
alguem disse-es;amos para nos lívhr da magis· 
tratura. 

O Sn.. FERRA<.:-E' causa cel'ta, e que a bistoria de
monstra. Depois Jas grandes desordens politicafl ha 
sempre uma reacçào contra a magistratura. As opt· 
niõ.:s ardente:~ não podem supportar os magistrados 
que ~;e recusão a S!\tisfazer suas exig-3ncias, p<Jrque 
talllbem taes opiniõ.::s exageradas não admittem 
rdlexões ao seu querer ; porq1te então todo o freio 
lhes 6 importuno. 

OIS nobres deputados por Minas e S. Paulo 
dnr ·me·hào agora licença para responder a 
aigumns d.; suas proposiões, e faz<~r algumas 
refi ~x.ões sebre certos factos que aqui mealO· 
rárãc. 

Um nobre deputado por S. Paulo, cujos talentos 
declaro que muito re:3peito, disse que não havia 
compromisso dQ partido a que perLence para a 
reforrca da lei de 3 dt! Dezembro de UHl, porque 
a opposição feitll a esta lei não foi essencialmente 
á sua materia, mas sim porque o partido, cujos 
chefes governavão então o paiz, tinha lançado 
mão della e de outras para espesinhar a parte 
da população que lhe era adversa. Perdôe o 
nobre deputado que lhe conteete nesta parte. 
Estou persuadido de que a opposiçiio tinha então 
convicções muito profundas de que a lei era 
anti-constitucional e inconveniente ao paiz. Con· 
síntão que eu produza a opinião de um homem, 
cuja lembrança nos é cara, de um homem, a 
quem <1 nobre deputado substitue nesta casa, o 
Sr .Alvartls .Mach~do. Disse elle em Agosto do aDno 
passado,respondendo ao nobre relator da com missão 
e f«llando da necessidade de ab11lir quanto ant~s esta 
lei. -Compromissos existem. Esses coa;promissos 
não consistem em meras pror..tessas,mas no dever de 
abolir quanto antes essas leis que o nobre miJsistro 
reconhece offendem á constituição em muitas d& 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:35- Página 22 de 24 

SESSÃO EM 1~ DE AGOSTO DE 1846 527 
suas theses, e motivárão uma resic;tencia armada. 
-E' uma opinião qualificada, que creio oue o 
nobre deputado não recusará. Mas eu voú ler 
documentl)s, e peço aos nobres deputados, a 
qur~m pertencem estes papeis, que me perdoem ; 
vejv-me na neces:;idade de os produzir. Tenho 
uma r .. presentaçi\o do meu nobre collega o Sr. 
Pinto Coelho, como presid•mte, d" r ante a revolução, 
dirigida e assignada entre outros pelos Srs. 
Marinho, Ottoni e outros meus nl)bres co!legas, 
membros da maioria desta cac;a. Nesta repre
sentação se consigL ·üão os motivos da rebelliào, 
e os seus autores assim se exprimirão: - Os 
deputados â assembl<'~ legislativa de 1\Iinas G11raes, 
reunidos em sessão preparatoria nesta cidade, 
f;Jltarião a si e á briosa província que os elegeu, 
se nesta occasiào solemne em que os mineiros se 
erg nem para repeli ir dos seus pulsos as algemas 
do absoluLismo, deixassem d~ manif~star per.mte 
V. Ex. os sentimentos de que se acbão possuídos ... .............................................. , .. 
Como orgãos pois de nossos constituintes, não 
he~itamos em afiançar a ,~ Ex. nossa adilesão 
franca e decidida ao movimento constitucional 
do dia 10 de Junho: é conhecida a opinião dos 
deputados effectivos, que são co,:strangidos a não 
comparecer na presente sessão extraordinaria, e 
sem duvida que todos acompnnharião unanimes 
aos abaixo as~ignados, para a~:radecer a V. Ex. 
a r"soltH;ã., heroica que tomou a 10 de Junho, 
e o{fe1·ecer ao go1'e'·no interino a coadjuvação do 
seu voto. sua pessoa e bens pa1·a levo.r·se a ef{eito 
a restau~ação da constituição do i.mpel'io rasgada 
po1· essa lei de sangue que a facção absolutista se 
at,·eveu a p1•omulga>'. 

Eis pois o fim da rebellião: eis pois o compro
misso o mais solemne de revogar a lei dil 3 de .. 
Dezembro de 1841. 

Senhores, se esta lei é uma lei de sangue, 
como a conservais em quasi todas as suas 
partes '1 E não tendes compromisso de a revo
gar? 

O SR. RoDRIGUES DOS SANTOs:-Ha de ter res
posta. 

O SR. FERRAz:-A mim? Toda a que quizer, 
porque nesta parte a minha consciencia está livre, 
uão tenho um facto que prove que fui favoravel 
a taes desaguisadns, 

Assim t.ambem o entfmdia a assemblêa provin
cial de S. Paulo, e p"dio ti corôa em uma repre
sentaçilo n suspensão da execuçào da mesma lei. 
E' um f •cto conh~cido. Mas eu tenho aqui uma 
peça official de~se movimento lie M:inas, que é 
o manifesto, que melhor prova o meu a'Ssorto: 
ahi se diz que esta lei era anti·constitucional, e 
n:io devia ser cum;:>rida (U ·um tt"echo do mani
festo). Para pôr o sello no seu plano liberticida 
fez pa!lsar, nas camaras legislativas, uma r<:forma 
dos codigos criminal e do processo, tão atropel
ladamentü que, sem exame nem discussão r€gutar, 
se votou uma lei, contendo numerosos artig,,s, 
pela qual se acabou com a liberd&de dos cidadãos, 
com a!'l suas garantias constitucionaes:. tudo foi 
confiado (ntten:.tei bem, senhere~), tudo !o1.confiado 
e. juizes commissarios do governo, amquillado o 
jury, garantia a ~mais segura do cidadão, multi· 
plicadas as instancins contra a letra exp_ressa da 
constituiçilo, e destruída inteiramente a !Ddepen
dencia dfJ poder judicjario, sem o quo íllusorins se 
tornão todas as garautias sociaes.' . . 

Em consequanc1a disto, u presJdPnte mttrmo 
man•lou RURp~ndllr n execr1çào da li!i de 3 de 
Dezembro d<l 18-tl na província de 1\Iinas, por 
uma portaria. E não ba compromis~os ? 

Uma lei que acaba com a liberdade do cidadão, 
com as garantias constitucionaes não deve ser 
revogada ' E võs que o dissestes, não tendes um 
compromisso muito explícito de o fazer 'l 

Senhores, eu desculpo aos nobres deputados ; a 

historia da todos os movimentos revolucionsuios 
nós deve ser mais coahecida quando qu&remos 
de?enlir aquo3lles que julgamos inf-dnsos ás nossas 
optnwes. ao nosso systema e aos nossos interesses; 
exageramos as accusações a ponto tal, que nada 
esquecemos que possa descrever com negras côres 
as intenções e sy;;tema dos nossos adversarios. 
Pass?-do porém o momento d0 combate, pacificado 
o pa•z, as opiniões se modificarão. As opiniões 
ex.ag~er_!!.das se devem <::onvencer de qu.e só ha 
prec1sao dellas no momento da peleja ; terminada 
esta, ou devem modificar·se, ou serão desprezadni'l, 
e que os seus chefes <le!las se descartarâõ. 
Devemo.s porém sobretudo lastimar as victimas 
que fazemos por amor Je no~sa opiniões exage· 
rad.-s: as victimas. de ordinario, são o!' que nos 
segu.;;m a nos apoião, são aquelles que chamamos 
para o campo do cornbate, aquelles a quem arma
mos; os chefes vão sempre bem ; quando muito 
têm a corôa do martyrio, e d~pois uma rehabi
litação gloriosa, e afi.r.al o poder com todas as 
suas vantagens; 

Este pensamento aqui· o deixo sómente para 
mostrar a necessidade que h<~ de abandonarmos 
o principio da re&istencia armarl.a. Eu trago 
sómente estes princípios para que os nobres depu
tados se convenção de que fizerào mal quando 
compromettêrão o seu partido, a sua existencia, 
e mesmo as liberdades publicas, e que foi um 
acto inteiramente indiscreto o que praticárã<J. 
Ao mesmo tempo não posso deixar rle admirar o 
modo porque se houverão os que se compromet
têriio em M:inas para com seus allíados da pro
vinci:t dll S. Paulo. 

A lüstoria lho;s fará justiça, mostrando qne seus 
compromissos forão cumpridos, e que os que os 
cbamárão ao campo, que se dizião tão poderosos, 
não ti verão força bastante para encararem as forças 
do governo : alguns tiroteios na Venda Grande 
acabárão com todas· as esperanças ; e a unica 
gioria que adquirirão foi o sem numero de victimas 
que fizerão. Não foi sobre este ponto sómente 
em que fundou·se essa rPsistencia armada {eis o 
seu manifesto) : levantárão.se tambem contra a 
lei da interpn;tação do acto addicional, porque 
E:sta lei em suas bases reformava a constituição, 
cerceava os poderes das assembléas provinciaes, 
e ampliava os do governo ; porque finnlmente 
em uma lei ordinaria, e por este modo inconsti· 
tucional era esta rflforma. 

Fundou-se na reforma do regimento desta casa, 
que punha uma mordaça na boca dos deputados 
opposicinnistas, admittindo o encerramento da 
discussão dndos s~ls discursos pró c seis contrn. 
Na lei do conselho do estado, p 1rquo PSRa lei 
era attentntoria dos direitos d:l corôa. No facto da 
passagem de leis por uma sõ discussão contra o 
regimen1.o de~ta. casa ; e li•:a\mente, nus buscas 
do modo creado pela lei de 3 de Dezembro de 
lSU. 

Não obstante, um compromisso tão solemn9, tão 
claro e positivo, as buscas permanecem do mesmo 
modo ; leis cuntendo numerosos artigos têm nesta 
legislatura sido approvadas nP.sta casa em uma 
só dH!ens::;ão, e até por acclamação. A lei do 
conselho de estado é conservada ; da reforma do 
regimento os nobres deputados se têm servido, a 
conservão, e ate a julgão dE:feituosa, como se 
disse 110 Mercantil ha pouco tempo. E a da inter
pretação r,ào foi revogada nem altArada ou mo· 
t.lificada l l l Por cortsequencia, todas estas cousas 
erào exagerações de purtido; mas o nobre deputado 
uiio tinha direito de negar que a oppo!;içíin tir.ha 
perfeitas convicções contra a lei de 3 dn Dezembro, 
e que ella não arn~ou S. Paulo e Minas. Elle 
disse que não era contra a lei, mas contra os 
que a ião executar ; de sorte que, se fosse a lei 
executada por outras pessoas, não teria lugar a 
resístencia armada. 

Eu não quero tornar saliente a contradicção 
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dequelles qne antes se decl:uavão contra a lei 
de 3 de Dezr.mbro de 1841, e ao depois vierâo 
nesta camara dizer que ainda niio havia expP.rie~cia 
bastante para refot•mar uma lei, que appellidàriio 
ante o paiz de lei do. sangue, uma lei que calcava 
a constituição e as liberdades publicas. Menos a 
de outros quo Kssim fall~vão, que cbamárão em 
um tribunal o governo de conspirador ; a que, 
como ministros, denominarão os delegados e sub
delegados avBs de rapina, e depois no seu re
latorio seguinte disserão que por ora não convinha 
refc1rmar a lei. 

Senhores, jttlgo qu.} estais na restricb obrigação 
de ac:lbar cou1 estas leis, não só pelo compromis,;;o 
de que já fal\ei, como por outro que eu julgo 
aindll maior, e sinto não poder acompanh~r-vos 
na adopcão del'ta proposta, que reconheceis que 
é incompleta. No anno passado foi apres•mtada a 
esta casa uma reforma da lei de 3 de D~zernbro 
de 18-U, pela nobre commi~são de constituição e 
justiça criminal : entrando em dis.:ussii.o essa 
reforma, o o Sr. ex-ministro dos negocies estran
geiros, hoje relator da eommissão. pedio o adil\· 
meu to dando a seguinte razão (o Sr. ex-ministro 
estfl. presente nas suas palavras, e não carece que 
eu agora as enuncie, mas :se a camara quizer, eu 
o faço) : elle disRG que a cnmara estava obrigada 
a fa:>.er uma reforma completa, Rllim de outras 
razões, porque na resposta a falla do throno a 
isso se tinha compromettido para com o Brazil ; 
que o governo não podia ndu1ittir o projecto da 
commissão por importar uma reforma incomplet:~, 
como a mesma. commlssão o reconhecia. 

<e Este projecto (dizia o Sr. L\znpo de Abreu), 
não satisfaz as necessidades do p11iz, este projecto 
não é o d~sempeuho do compromisso da cllmara 
dos Srs. deputados, contrllhido p<!rante o paiz: na 
respo~<ta à falhA do throno que foi apresentada na 
primeira sessão .•• E' um trabalho incompleto ; 
apenas tllnde a CCJrrigit· algtlus defeitvs d>\ lei de 
3 de Dezembro de ltHl. O governo portanto nà,) 
satisfaria os S<!US deveres se por ventura em ta'!s 
circuwstancia.s nào desejasse o seu adiamento 
para na sessfio actual üU na vindoura apresenbr 
~sae trabalho compl~to a q <1e officialmente se 
comprometteu. n 

A' vtsta disto, senhore~. vós adiastes o projecto 
por ser incomplet,>. Assim, estais obrigados a 
fazer uma lei cotnpleta, não só P•)r vosFas opi · 
niõc~ auteri<Jr"s• pelos rooti'<OS porque voa le\·an
tast;:s eu1 S. Paulo e Minas, pt>lu compromisso 
que co,.tnüli~te na respn,ta á falla do thron(l, 
como e e~pecialmente pel~J facto da. appro\'nçào do 
adiamento d0 trabalho da commi1'S:4o do an1>o 
pal!Sado, pelo facto t.l<:~ ser iucomple~o. 

E será um tra.bcllto completo a refcrma qaj\ se 
discute ? O nubre deputado relator da commi;:são, 
a commissào mesmo, em seu rela~oriu nos res· 
ponde que não. Ets suas palavras:-c pensamento 
da proposta não <i uma reforma compl'!ta-: como 
poderets portanto admittil-a.? Estais obrigaJo, 
repito, a uma rtlforma completa. por vossas opi
niões anterioreR, pela promessa feita na falla do 
throno, o pelo facto de, approvardes o adiamento 
proposto pelo Sr. ex-ministro, por não ser CO<ll· 
p!eto o trabalho <la commissão. 
Combiu~i a proposta com o trabalho da com

missão <lo anno passado, e dizei-me se niio 
tncontrais nell'.l quasi todos os artig0s da pro
posta, até muitos peL11.s mesmas pala\"ras, com ~ 
addição c:ia idéa da aposentad\lna do~ ma~istrMos, 
de creação de relações 1 Eu tive o trabalho de 
combi!1al-os, e ei':l o resuitaJo (mo,-tran.J.o o tra
balho da commissiio) : .:ombinei a!tígo por artigo, 
e puz á marg.:m a numerl\o;ào dos artigos de 
um que eorrespJudiào ao outro trabalho. 

que o nobre õeputado, pNsidente das Alagõas, 
n:i.o est<lja tambem prosente para ouvir-me. O 
meu Cc)l!ega pelo Rio de Janeiro, o Sr. Paulino, 
aponto•1 alguns factos occ.:>rridos na província 
que represP.nta para provar que a lei de 3 de 
Dez.,mbro nito tinha sido fielmente executada. 
Os nobres deputados os comparárão com outros 
d€' S. Paulo para demonstrar a incomp tltencia do 
nobre deputado do Rio de Janeiro pnra censurar 
ta es actos, visto qu<J iguaes se praticárão por 
seu mandado e consentimento no tempo da sua 
administrPção. 

Senhores, cégos os nobrGs deputados pelas 
paixões, pelos odios político& não reparárão que 
não se podia estabelecer · a comparação que pre
tenrlêrão fazer. Os nobres deputado:; citárão os 
factos de S. Paulo, e afiirmárão que forão prll
tica;ios com consentimento e approvação do nobra 
àeputado pelo Rio Je Janeiro. E'lte asserto precisa 
de provi\S : en nego a sua exactidão, o peço aos 
nobres deputados prova'l. Os factos do supplente 
do juiz municipal de Coritiba devião ser por 
ordem do p!esidente re~pectivo responsabílisados: 
ao presidente iocumbia isto, independente de 
ordem do governo ~eral. 

O nobre d!lputado apoRtou tambem factos de 
dtlmissões de supplente da juiz municipal, que 
então tiverão lugar, e disse que f0rão dadaR pelo 
Sr. Manoel Fel1zardo; digo que não é e:ucto esto 
asserto do nobre deputatlo : o D(lbr~ deputado 
não estava bem presenta nas épocas em que 
estes factos se d~rão quandl) faltou. A primeira 
demissão de supplente de juiz municipal que 
houve em S. Paulo foi. dada pelo Sr. José Carlos 
Pt1ro1ira de Almeida T.>rres, as outras pelo Sr. 
Joaquim José de Souza, .o Sr. Manoel F~llzardo 
nenhum•l deu. 

O Sa. Cu~a:to:-Hav<lmos de examinar isto. 
O SR. FEB.RA.t : - Faça-o, e convencer-se-ha. 

Demo!': por momento,; a existencia de taes factos ; 
podem os nobres dllputados apresentar documentos 
que provetn que f,)rào elles approvado~ pelo nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro, e que t!Ste o~ 
at~nbuio ao zelo e interessO! publico, como fez o 
presidente do Rio de Janeiro na occasião em que 
dcmHtio o padre Cêa? Certo quo não. Esse 
el.Jgill, a essa desculp:l ó que se não pó.Jo louvar. 
Islo é qu<J s,; deve cham ,,r cymsmo. E qual o 
resultali•) degte vasso 1 O padre Cea. cont1nuou 
nos !!tlUS desro;gra.tucntos. e hoje se acha pro
ces~ado pur nJvu;; actos. E nii•1 f.>i anltn ,luo es110 
bom·•m peto presidente do Rto de! Janeiro a com
metter D•r7os excessos ? 

Eu Rtnto rec<>rdar, e para mim muito doloroso 
é vór et'ttll homem que lem feito no Rio de Janeiro 
tanta cousa. info:~lizmento tem ligado o seu nome 
a tttdo quanto ba d~:~ arbitraria e violento que se 
~em praticado no nosso paiz. 

Lembrai-vos que a primeira vez que entre nós 
typ.Jgraphias forão qUtibradas. foi no tempo da 
adrntnistração do nobre presidente do Rto da 
Janeiro, que a primeira V<lZ que desembargadores 
forã•) removidos por concederem httbeas corpus 
foi no seu tempo ; que o facto da alteração das 
penas dos presos condemnados á prisão com 
trabalho foi de sua invenção; que toda!! as 
viol'!ncia;; de que vos tendes aqui quei~ado, 
operadas em 184~, as deportações estão intima
m~nte ligadas com o seu nome. 

O Sn. Pa&smE~'l'E : -Isto não tem connexiio 
alguma cr .. m a matt!ria €.m cli!!<:ussào ; trata-se da 
nfor.na juJiclaria, e não de violencias commct
tidas por quem quer que seja. 

O nobre deputado por S. Paulo, que neste 
momento está sentado ao meu llldO esqut:rdo, ha 
de me permittir que lhe faça algumas reflexões 
sobre os fac~s que produzio nesta casa. Sinto 

O Sa. F&aRA.z:-Eu sou multo docíl, mas perdOe 
V. Ex. que eu declare ao nobre deputado que. 
este procedimento deu lugar a que mais escandalos 
se tenhio cocnmettido : o mflsmo Sr. Fernandes 
Torres já o reconheceu, e mandou demíttir oe 
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mãos empregados poliefaes da escolha degse pre
sidente. 

O nobre deputado trouxe tambem o facto de 
uma conspiração em S. Paul(), em conse'}u~ncia 
da passagem de certas cargas de armamento que 
ião para Matto Grosso, eom o fim de fazer carga 
ao meu nobre collega. 

Póde sAr que o chef<J de policia em S. Paulo, 
vendo armas, considerasse que erão para fazer 
desordem; mas Que culpa t ·)m diste. o governo! 
Quando a policia é exercida por pessoas tirnoratas 
tudo isto póde dar-se, sem que o governo seja 
responsavel por taes actos. Lembra•me de ler 
em uma obra de Custlne, que no tempo da 
revolução franceza uma sentioella pretendeu ex'l
minar se dentro das batatas que eslaviio expostas 
à 'Venda hnvião canhões. (Ruadas.) Era. um 
homem de espírito esta sentlnella, que nn carreira 
theatral fez grandes progressos, e assim motejava 
el\e o r6gimen do terror que então dominava o 
seu paiz. 

Um outro exelilplo nos fornece a bisto:ria, do 
qual em outra oceasião jà nesta casa me sorvi. 
No tempo do directotio um diroctor apreciava 
muito ler os relatorios dos agentes de policia, e 
estes erão obrigados de os fazer por escripta 
todos os dias. Um destes agent~s em certo dia 
não teve tempo de o fazer nom tinha o que 
refdrir ; receiando porém incorrer no desagrado 
do director, por nada contar, lançou mão de um 
dos relatorios antigos que existlão em um canto 
da secretaria respectiva. e o · apresentou. Este 
relatorio mencionava urna reunião nocturna de 
milhares de homens em um dos bairr,,s de Pariz 
e em certo jardim. Em consequencia disto põz-se 
tudo em movimento, e examinado o caso erii.o 
milhares de chapéos que um fabricante de chapéos 
costumava expôr ao ar no ref~rido jardim. (Ri
sadas.) 

O outros factos mesmo não podem f•zer carga 
ao meu nobre collega. TrouxP.-se . o facto da 
remoção do nobre deputado da Parabyba. Senho
res, para sermos justos devemos reconhecer em 
boa fé que o nobre deputado não podia ser 
nomeado para um lagar. onde estuva pronunciado, 
e quo so o meu nobre collega o f P. Z quando o 
nobre deputado o requereu, foi na melhor boa 
H, igncrando a existencia dessé- proce!!S:> e pro
nuncias. 

U:.r Sn. DEPUTAD'' :-Não estava pronunciado. 
O Sa. Fsauz:- Eu posso apresentar certidão 

da pronuncia. 
O Sa. AcAUÃA : -A pronuncia f ·>i arranjada 

depois : mettêrão em entrelinha o meu nom~ em 
uma pronuncia já aberta, tnliito antes dtsto, 
contra outros. 

O Sn. FERRAZ:- Logo, existia pronuncia, ll o 
goveruo, ti vista da certidão, não podia soffrer 
que o nobre deputado fosse para o seu lugar. 

Fallou-se tambem no abuso de remoções, do 
grande numero. dellas feitas pelo meu nobre 
collega. Permittão que eu faça uma resenha das 
que houverão, á vista dos d<lCU!llentos que forão 
p&didos por esta camo.ra. Quereis saber quem 
em menos tempo remove11 mais? Eu o direi. 

O ministerio de 2 de Fevereirc, até 25 de 
Fevereiro de 1845, removeu 69 juizes. de direi~o 
e 3! juizes municipaes, e depois desta epoca ma1s 
de 20 juizes de direito e alguns juizes municipaes. 
Sommarei porém as remoções feitas no tempo das 
admioistrações sahidas do vosso lado e da_quelle 
a que estou ligado, partindo da época do mimsterío 
de 19 de Setembro de 1837. 

O Sr. Vasconcellos f<l:r. 7 remoções. tras d3s 
quaes farão reintegrações; o Sr. Almeida Albu: 
GUerque 5; o Sr. Ramiro 8; o Sr. Paultno no 
seu primeiro minísterío 3; o Sr. Limpo 37; o 
Sr. Paulino, no seu segundo mi!listerio, e o Sr. 

T01d ·J ll 

1Ionorio iizerão em grando escala, de sorte que 
os . do lado a qu~ estou ligado fizerão no espaço 
de tempo quo servirão 119 remotões, os do '?osso 
lado 189; quanto aos juizes de direito e quanto 
aos juizes mun\ci paes. os do meu lado 7 os do 
-vosso, até Fevereiro de 1815, 31. Notai agora: 
que em me nos tempo e sem darem-se as eircum· 
l!tancias excepcionaes das provinefas de Minas e 
S. P<~ulo, os vossos fizerão mais. 

O Sr. G;1Ivão, que tanto fallava contra as re· 
!JlO~õ~s •. e em favo~ da independencia do poder 
JUd!Ciario. e que d1sse ao Sr. Aureriano que 11e 
acaso se deixasse ao arbítrio do governo man'dar 
os magistrados viajar pelaa provlncias para obri· 
gal-os a dar seu voto conforme a sua vontade, 
elle. ounca se aviltaria a tal, este Sr. Gal vã:o, a. 
ped1do do Sr. Aureliano. removeu os juizes de 
direito ~e- Vassouras e de Nictberoy, para que não 
fossem J•llzes nos processos de responsabilidade 
que por denuncia se haviãQ encl3tado contra certos 
agentes de policia. 

Eu sinto que o nobre deputado do Pará sahisse : 
e11 queria responder-lhe. Eu nuno:a admirei tanto 
o nobre deputado como bontem ; elle estava fóra 
do seu ordinario ; e!l desconheci a sua logica. 

O na.bre deputado disse que era preciso levar 
a justiça á porta do cidadão, e que esta estivesse 
espalhada por toda a superficie do nosso territo· 
rio, e que portanto a lei de 3 de Dezembro de 
18!1, fazendo reu11ir termos, aque.brantt~va este 
grande principio. Ao mesmo tempo o nobre de
putado defendeu a proposta na parte que só ad
mitte a reunião do jury na cabeça d:~s camara.s. 
não obstante o seu grande principio. 

Ao passo que assim se pronunciava em favor 
do prineipio das justiças serem espalhadas com 
profusão, censurou s lei de 3 de Dez~mbro de 
1841 por ser anti-economica DI) pessoal e d(ls di· 
nheiros publicas : muitipl icando os juizes muni
cipaes e dando-lhes ordenados e emolumentos 
dobrados ; logo em seguida defendeu a proposta 
do governo que multiplica as rel11ções e augmenta. 
o numero das comarcas! Depois de ter mostrado 
grandes vantagens na medida dos jurados uni
camentll se reunirem nas cabeças das comarcas, 
fali ou contra a lei de 3 de Dezembro de 18~1, 
porque, reunindo os termns, tinha dado aso a 
con:ffictos e desgostos entre os termos reunidos 
que tinhiio p~rdido suas justiças 1 En qu'ilreria. que 
o nobre deputado me explicasse c seu pensamento, 
esse queret e não querer que sobre o mesmo ptin
cipio elle pareceu ter. 

Disae igualmente o nobre deputado que nenhum 
paíz havia que tivesse juízes amoviveis . Eotao 
dei um nparte, ponderando-lhe que as proposl· 
ções univ!lrsaes niio erão sempre verdadeira!!. O 
nobre deputado. recuando. disse que ao menos 
não havia legislação por úlle conhecida em qu~ 
isto se désse. Cabe-me portanto responder ao nllbre 
deputado. Creio que está enganado. :Se fOr exa
mi.nar a legislação ingleza e fr~nceza, lá os ac!iará, 
e igualmente entre muitos povos que não se go
vernão por fôrmas representativa!!. Na ingleza os 
,juiz~s que são juizes criminaes; na !ranceza os 
jnizes de paz e os juizes · de commercio. 

O nobre deputado ft•z um calculo muito minu
cioso do numero dos juízes de direito, e das co
marcas que temos, elevando o numero de comarcas 
a 158, quando o relatorio do nobre ministro da 
justiça mostra o contrario. 

Não seguirei ao nobre deputado. Nio direi mais 
nada sobre o discurso do nobre deputado, porque, 
sobre ser tarda, o não ouvi t~:.do, nem se acha 
presente o n'lbre deputado. Mais ainda tratarei 
de uma questão. 

TP.m-se querido dllmonstrar a necessidade da 
divisão absoluta da policia judiciaria da adminis
trativa. Esta divisão absoluta é uma lilagrana. : 
não ha legislação alguma que leve ao nlti'mo ponto 

. . . 67 
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este principi<J, esta separação, o a proposta nesta 
parte não está fóra do . ~yst~m~ da legi,!ação dos 
povos civi\isados. A leg1slaçao mgl~za., a franceza, 
a dos Es~ados-Un•<-los, a J •l Crllc·,via, dos p,,izes
Baixos, Dua~ Sicilias de Vaud, ,Diuama.Eca e Nu· 
rueg:l não hzem essa absvluta separaç;\O. 

Eu estou muito~can:sado, e V. Ex., Sr. presidente, 
e a camara tambem o devem estar ; a hora _e~tá 
muito adiantada : e portanto, apez,.r de ter amda 
alguns apontamentos do discurso do nobre de
putado do Par~. vou concluir. 

A camara ha de me perdoHr se e11 tornei mais 
tempo do que ell>< julgav& de mister ; eu não 
fallaria e se o fiz foi porque a imprensa minis
terial t'em declarado que nós combatemos a pro
posta unicame>~t~ pelo art. 3~- Era precbo que 
eu me occupasse dis;o. Creio que de algum modo 
tenho mostrado <jUe o projecto é incompleto, e 
nãv póde satisfazer ns necessidades Jo paiz, como 
os nobres deputados crem, e não pôde satisfazer 

- o compromisso da ma-ioria da Cdml\ra.. 
Perdõe a eamara que eu me tenha ostehJido 

tanto, e lhe protesto e~erna gratidão pela attenção 
com que me tem ouv1do. 

A. discussl'i.o fica. adiada. pala hora. 
Lev.mta.-se a se!>são ás 3 hnras da tarde. 

Sessão em -14 de A.gnsto 

PR:ESlDENClA DO SR. MUNIZ TAVARES 

SuMl\rA.aro . - Questão religio.~a de Petropolis. 
Discursos dos Srs. Silva e Wande1·ley.- Re
fo•·mu. judiciada. Discw·so do Sr. Limpo de 
A~n·.:u. Resposta. do Sr·. Sou .:r a Ramos. 

A's 10 horas e 3/4 da manhi'i abre-se a ses.qão, 
lê·s~ e ap:•rova~se a acta da antecedente. 

Não !Ja l:IXIJedltmt~. 
o Sr. Silva.: -Sr. presidente, ha muitos 

dia~ que E:U »olicila\'a_ occasião de justiticur _um 
requeritnento que tenc•ono sub_metter _á conslde
ra.,;ão da camar•l, e nC!'Sil prcp•,slto ped1 a palavra ; 
mas nâv podend(l V. Ex. conceder·m'a nesse dia, 
por ter se e~~otado o tBmpo Hl!UCado pttra os 
rHqueriOit!ntus, e rla me:;llla sorte nos subse· 
quentes. por tHlr dl·1 ><b~(/rviJo pela leitura Je 
par~cr.Ns. a:rora qn~ V. Ex. rn'~t conc~dP., c~l>e-me 
a vez de lt::'>t.r a i:ffdto esse m.;u des~Jo. O ri!•-JUI)
rimento teto por !im pedir ao governo ~xactas 
lnform~>'=ões sobre certos facto::~ que se diz tiverào 
e continuao a ter lugar na coloni.t de Petropoli:;, 
e dessa maneira chamar para o~.Ui a attenção do 
governo. 

Par!l tnais clareza e facilidade da discussão, 
dividirei o meu rP.querimento em trE:S parteR. A 
primeira é: se os mini., tros protestantes na colouia 
de Petropolis ~xereem publicamr.nte o culto de 
sua reli~ião? Que elles o não podem exerctlr, é 
questão fóra de duYida ; mas que elles o exercem 
é o que me parece não é licito duvidar , se 
merecerem credito, como supponho mllrec!!m os 
communicados que a tal respeito se têm publicado 
nos jornaes desta cOrte. Mas querendo du-ç-itlar 
que assim seja. eu não posso deixar de recoohecer 
que essa questão nã•J é de tão pouca consideração 
como parectJrá á primeira vista: ella é de alta 
htportancia, e tendo sido suscitada pels. imprensa, 
náo póde escoar-se desapercebida ds. ce.mara e 1o 
governo. 

Sr. presidente, a consti\uição do e~tado que 
regula a mataria, declarando ser a religião catllo
lica apostolica. romana a do estado, e tolera .. do o 
culto das outrall religiões, sem duvida não quiz 
que estas fossem exercidas livremente e sem a 
menor excepção. nem t.a.mbem quiz estabEolecer os 
dir-eitos de uma igualdade perfeita entre a do 

liStado e R!! ntltt"B3. Que essa igualdade não se 
achl\ estabelecida pela nos;;a constttuiçãro é verdade 
t :\o. clara, que para sua prnva não é de mister 
ma1~ que ler-se o art. 5°. Diz ella:-A religião 
calholica apost•Jlica romana continuará a ser a 
re!igião do est~do. Todas as_ outras serão permit
t•d·ls com s0u culto dome>-tJco ou particular em 
casas_ p.ua isso destinadas se~ . fôrma alguma 
c,xt~nor de templo.- 01·a. pernutt1ndo a consti
tuição que ·tod~~ as outras roligi~Eos que não sejiio 
a do estado se}a,, sómente exerctdas domestica e 
particularmente em casas destina <ias para ess~ tim 
se~n fôrma alguma. exterior de tetuplo, não se pód~ 
cn!Jtestar que o culto de outra rel1~ião que não 
seJa ;, da catholica apostolica romana, exercido 
publicarnente em qualquer parte 110 imperio , 
importa manifesta vwlaçiio da coustituição. Ella 
uo meu entender quiz ape,.as tolerar a pratica 
das outras religiões, llJas nuuco. conceder a seus 
ritos, a s~us preceitos, a seus ministros, uma 
aut<>rida•le e nm>~ ~Jnsideraçcio iguae~ ás dll 
re!igiã~ dominante. Ella nào quiz mais que abraç.u 
essa medida aconselhada pela política, e apena!l 
tJlerar e supportar os outros Cllltos; e a camara 
sabl! que o ver.iadeiro senti.•1o da p :1lavra toLerar 
implica sempre uma sorte de co(lstrangimento e 
de repugnaucia em suppo>rtar-se o que se não 
póde ou t;tl não quer, ou não convém impedir-se. 
Portanto as outras religiões não podem ser exer· 
cidas publicamenLe, nem em C>lsas com fórma 
exterior de templo. M•3 convenço que essa de· 
d11cçíio dos princípios estabelecidos pela consti
tuição é tão ri;.:orosa, qu11 a vejo consagrada no 
nosso codigo criminal. 

A camara não ignora qu& pelo art. 296 do 
dito codigo se reconheceu a n~ces~idade de esta
belecer-se nma pt)na contra aquelles q11e niio 
r"'sp~;itassem a lei fundamental, e foi com effeito 
estabeleci-Ja. Diz o artigo: - C-. lebrar em casa 
ou editido 4ue teulla alguma fôrma exterior de 
t~mplo, ou lJublicameate em qualquer lugar, o 
culto de vutra religião que não seja a do es
tado, penas, etc.- Ten:10s portanto que a cele
braçã-) de um culto diverso do do estalio, quer 
em sdificio com fôrma .;xterior de templo, quer 
publicamente e:n qualquer lugar, d~ve ser !IClHn· 
pauiJad t das p:mas declarad''" nesse artigo . 
l\hs p 1r ventura, Sr. pr,,sidente, já constr:~u que 
as~im se procdcitl>lH<l? Pelos jornaes entrei no 
C·•llhecime :o to qu~ es~e objecto era de indiiieren· 
tismo, e cvnt•) eu rcCl)Dh•lÇO que i~so é uma 
f,,t~\i . la ·Ie para o paiz, •)u~ro Je alguma fôrma 
habilitar o governo a provUenciar a respeito. A 
algumas pessoas p6d·l s•:r indifferantfl a religião ; 
tn·ts ao governo, ao homem político não ; ella é 
o primeiro elemento de ordem e de obediencia 
ás leis de um paiz, e se não pô:le ser contestado 
que o respetto e exacta observancia das leis de 
uma pa.iz garantem os "direitos dos cidadãos, e 
concorrem para o bem-estar de urna nação, é 
preciso n:lo prescindir da observancia das nossas 
leis, e especialmente da nossa constituição. 

Ern verd-lde parece incrível que entre nós, onde 
a lei fllndameatal apenas permitte e tolera o 
cult,, das outras religiõt~s, dderminando que 
s~ja. exer-: id·J partieularmente e em casas sem 
fórm:\ exterior de templo, seja publicameRte n!l 
colonía de p,tro\)olis ex.erciJo pelos ministros 
protestantes o culto de sua religião l Que assim 
seja na França, a constituiçfio daquelle estado á 
pqmeira vista parece a.utorisor, quando no art. 5o 
pP.rmitte que: - ca!J.~ um profasse a sua religião 
com uma igual liberdade-. e obtém para seu 
culto a mesma protecção. Mas se assim mesmo 
abalisados cseriptores e jurisconsultos entendem 
que ás outras religiõa:> não Lrào concedidQs o8 
mesmos direitos que tem a religião dominante 
daquella nação, como poderemos nõs admittil-o8 
quando a nossa constituição é tio expllcita. 

Senhores, custa-me a perceber a eonstituclo-
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nalidade dE:sta. \ie(lnça religiosa, que tem de 
desacatar e desrespeitar a nossa religião. Já 
resultou dessa doutrina. licencio~a, segundo me 
assev<:rou p.;ssoa dtJ r.nuito respeito, que se pro· 
curou facultar. na colonia de Petropolis, aos 
ministros prvtes tantes, o exercício de seu culto 
com toda a franqueza, dentro do mRsmo templo 
do D•n\s vivo, na propria caso do Senhor, e houve 
quem applaudísse a l~tnbrança, P. dissesse que se 
não off0nd1a a religião do est::~do cobrindi)-Stl os 
altan:s com cortinas quando os ministros protss
tantes funccionass em. Perdidu o r espeito ás l eis, 
uada ha por malis sa~rad o com direito tle ser 
acatado: a audacia, não reconh<Jct!ndo difficuldades, 
hrá das lois um jogo d~ seus caprichos, e facil é 
de prever o fun esto paradeiro pela in<Jbservanci.a 
da constituição : eu pois reclam•l sua observancia, 
pedin\lo ao governo tome em sua consideração 
o ~:xpendido. 

A segunda informação é a seguinto : se llS 
filhos dus catholicos apostolicos rouaano~ são alli 
doutrio>~dos em outra religiiio que niio seja a de 
seus pais, por ministros protestant•.>s. e se é certo 
qu~:~ elles zom!>ão da reli~ião do estado por meio 
do discursos proferidos em r.;uniões publlcas ? 
Não pôde ser, Sr. prl:lsidoute, indiffereote 81) 
pai:.: a educação religiosa : ninguem ha que 
ignore sua poderosa influencia na SIJCiedade, 
ninguem ha que desconhnça que um estado não 
IJóde existir bem orgllnisado se nào escolher a 
sua religião para ser a dominante no paiz, e que 
tambem não é licito que os filhos sejão oducados 
em outra religião que não seja a de seus pais. 
Ora, é preciso reeouhec~r que não ha pai algum 
que, seguindo uma religião, pos:;a levar a pa
Ciencià ou supportar que seu filho 11ej <1 doutrina·lo 
em outr11 religião diversa da sua. Se o pai per· 
eisle na sua religião, e sem duvida pela convicção 
de que ella é a melhor, é a mais consentanea com• 
a razão, segundo sua consciencia, e por isso não 
pôde d6sejar senão que o seu fl.lho, emquanto 
não c:hfga a idade de ter desenvolvidas as suas 
faculdades lntellectuaes, e possa escolher o culto 
que lhe parecer mais conseutaneo á razã'l, SÍIP ·a 
sua : praticar-se diversamenLe é sem duvida ferlr 
muito ao vivo os inalienavais direitos da paternl· 
da de, direitos tão sagradcs que todas as legislat;õos 
t em todus os tempos os têm respeitado. Se a 
natureza póz a cargo dos J~ais o 1\llmento e edu
cação de seus filhos, é innegavel que só a elles 
pertenctl o direito lle designarem a religião qtte, 
durante a menor idade, devem seguir 11eus fiihoa, 
e por isso os pab ~ão os autol'isados a dirigir 
su!t.s acçõo:s; e ninguem deve perturbal·Otl desse 
direito: é aos pais que a natureza e as leis 
confião a educação de seus filhos, e e.quelles são 
os unicos qlle de todo o coração se interes:!ilO 
pelo bem-estar e furtuna. delles ; são os tutores 
natos, <l que constantemente velão por estabelecer 
a sorte de seus filho11. Por conseRuinte, frustrar 
as vistas da natureza e intenções das leis, é 
intr,lduzir no estado um hcundo germen do dis
cordia, é estabelecer e plantar um mal que cumpre 
desarraigar. 

Os mestres, Sr. presidente, não hzendo mais 
que o lugar de pais, não podem ir contrariar as 
intenções destes, não podem ínstruil.os em diversa 
religião , não podem destruir aquelles senti
mentos religiosos, inspirados por seus pais ; 
por conseguinte se são da mesma religião 
podem in>~truir os seus discípulos ; mas se 
eUes seguem um religião diversa da do>~ pa\s, 
cumpre que o direito de amamentar as tenr11s 
crianças na doutrina de uql culto seja exclllsivo 
de seus pais ; de outra sorte dar-so ·hia o maior 
absuróo de serem educado& em mais de uma reli
gião com diversidade de principias, e em do11trinas 
que se combatem. 

Cabe agora, Sr. presidente, declarar que, re· 
conhecida a religião caUlolica apostolica romana, 

a dominante no paiz, !lão podem os seus dogmas, 
suas doutrinas e preC!lltos, sar .menoscabados sem 
qull se falte á reverencia devida á lei funda
men~al tfo rcstado ; e se ella permittlndo apenas 
parttcularmenlG o culto das outras religiões, en
t er!dêrão os legislaàotes, quando confeccionárão o 
codigo criminal, que uma pena convinha esta
belecer quando se abusasse por qualquer fôrma 
de qualqu~:>r culto estab~lecido no imperio, e o 
fizerãv no srt. 227, onde C()nsagrou -se a doutrina 
prohibitil•a de - abusar ou zambar de quálquer 
~ulto estabel~cido n·• imperio por meia de papE>is 
l'!lpressos, hthograp!ll:!dos 9u gravados, que se 
dtstrtbUn<Jm por mats de 1:) pessoas, ou por meio 
de discursos proferidos em pul.Jlic,,s rellniõe ~ -
a coan panha .Jas d e penas, é irrecusavel que com 
mai"r razão devartão a~tabslecer penas áquello;; s 
qua zombass~m ou abusassem do culto publico ; 
e comquanto n e.nhum artigo haja especial sobre 
essã materia, ou pvrque os leg isladores enten· 
dessem que estava C \J tnpr~hen ,Hdo como· offe asivo 
á moral pnb!ica esse desrespeito e zotJJbatia Ja 
n\JSSa religião quando fosse tii.o sômente desaca· 
tada public ~uncute , ou qul'.ndo em r euniões 
publi cas providenciado peJ,) ditv art. 277, o certo 
é que seria a mais revultante fl injustiftcavel 
decepção ae, punindo as nossas leis a zombãl'ia 
dos outrCJs cultos, apeuas tolerados particular
meHte, e em casas setn fórma extarior de templo', 
permHtisse que a religião do estado ficasse e:tpoata. 
a todos os sarctJScnos, affrollLlls e diversa~ especies 
de zombaria qu~ as outr11s seitas pudesseat in
ventar ; o que, sendo absurdo. ~egue-se '}Ue naa 
penas comminadas aos que offendern a moral pu
blica e a religi ão, incorrem todes os que abU$ÜO ou 
zoml.Jão publicall"lente, ou por moio de discursos 
pNferidos em publicas reuniões da religião do 
estado e dos se1l.!\ dogma~. Não pareça a alguem 
que os nainistrüs protestantes na colonia de Pe
trüpolis não insultem a religião do estado : SCJU 
informado que eUes publicamente, a em reuniões 
publicas, zombão dos dogmas da nossa religião, 
sobre elles lanção a arma do ridículo ; dizem 
tanta cou~a, que custa a crer que o seu arrojo 
chegue a tauto, que appellid.; m os mysteríos da. 
rtJ!igiil:o catholica apostolica romana e suas dou
trinas de bruxo.rias e com_plexos de absurdos. 

Eseaa doutrl11as 11ào alh propaladas com tom de 
in!allibilidade a homens que, nlio tendo instrucção, 
não po<.ldm auiltenta.r os no~tsos dogmas, e quoti· 
dianaanente ri!petidus sem q11e ouçà.o a ref11tação, 
os póda conduzir ao erro de q11e não existem 
os mystsrios da no~sa r..ligião, e que é verdade 
o que ellea dizem tanto mais quando o governo, 
aem duvida por ignorar, niio tem tomado medidas 
que obstem a con~inuação dessas illicitas praticas 
ou arengas. Eu portanto com o meu requerimento 
só quero chamar a sttençiio para que garanta a 
religião dv estado, e niio consinta que se ponh11. 

· em duvida a sua bonllade sobre todas as 011tras. 
A terceira informação é, se têm havido casa

meutos entre protestantes e catholicos apostolicos 
romanos sem a necessaria dispensa da competente 
autoridade ecclesiastica e ptesença do respectivo 
parocho '1 Que assim !ie tem procedido, me parece 
não ser fôra de fundamento ; mas quero convencer-

'me offi.cíahnente, e quando o governo tiver de dar 
as inform~tçves, caso a camara digne -se approvar 
o meu requerimento, tambem me dê a cel"teza 
dos meio> que empregou a esse fim, assim como, 
se entender que não pôde pôr termo a taes abusos. 
venha reclamar as medidas necessarias. Aquelle 
procedimento é, Sr, presidente, a todas as luzes 
offdnsivo às nossas leis. 

Toda a camara sabe que a lei de 3 de Novemb.r<l 
de 1827 declarou em inteira observancía as diS• 
posições do concilio tridentino, ~ eGnst.itlli~õão ilo 
arcebispado da B.ihia sobre matrimonio e talllbem 
não ignora que v direito canonico tem estabelecido 
doutrinas de impedimentos para os casamentos, 
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doutrinas qud forão sempre auto risadas pelo poder 
temporal, o direito canonico, estabelecendo os impe· 
dimentos, os dividio em dirimentes e impedientes, 
como muito bem sabem todcs os nobre deputados. 
Aquelles encerrão·se nos seis versinhos seguintes: 
-E1·ror, conditio, votum, cognacio, crimen.
Cultus, disparitas, 'DiS, o r do, lígarnen. honestas: 
-Si sis arfinis, si [o1·te coire nequibis,-Si paro
r:hi et duplicis desit prcesentia testis, -Raptave 
sit mulier, nec part, reddite tutce.-IIcec {acienda 
r;tant connubia, (acta ret1•actant.-Sa !iOÍS entre 
nõs são reconhecidas as doutrinas do direito ca
nonico :subre maüimonio, se são impedimentos 
derimentes que prohibem sejã;:, feitos casamentos, 
ou retractão e annullão os feitos quando dá-se
erro quanto á. pessoa, erro quanto ao estaJo, 
voto solemne. o parentesco em certo gráo. o 
crime, a difl'erença da religião, a ealrada n~s ordens 
sacras, e existeucia de anterior m:1trimonio sub· 
siste11te, a hunestidaJe public,l, a afinidade em 
certo grão, a impotancia, o rapto e a clandestini· 
dade, é incontestavel que no imperio do Bcazii, 
emquanto vigorarem as leis actuaes, nem podem 
validamente contrahir matrimouios pessoas de 
diversa religião sem que seja precedido da dis
pensa necessaria, nem podem sef elles celebra·:ios 
sem a assisler:cia do parocho e duas testem11nhas; 
}1orque siio nesse caso iu1pediu1entos derimentes 
a differença de rel1giilo e a clRndestínidade, e por 
isso são os casamentos assim feitos sem a dispensa 
nccessaria nullos t~ todo o tempo. 

Ora, é para Jament<lr que leis tão claras sejào 
ah\csclas com t:.nta >irulenci.l. desapied'ldo das
prEzo, e sem que passe pela lembrança desses 
m:nistros prütestant"s quo as leis do paiz em 
qutl eiles estão, Ut'io autoriaão tae;; desmandos, 
taes excessos, e nem podia permittir o exo3rcito 
franco de suas rtligi\hs, quando apenas conservou 
a tcierancia dos cultus, que não podia, ou niio 
conviuha prohibir absolutamente c1rcumscr.;v3ndo 
a um circul<J particular, e em lugar que não 
tenha a fórma de templo, vemos que ellos 1\lli 
sem escrup11lo algum recebem em matrlmonio a 
pessoas da diversa religião, e introd11zindo essa 
fatal immor3lisaçi\o, semMo ao mesmo tempo a 
dlscordia, 6 inll:1idade de males entre pessoas, 
~ue se julgavio casndos segundo a religião catho
llca apoatollea romana e as leis do patz em que 
residem. 

Toda a camara &abe pela leitura dos jornaes, 
quo elles as~egurlio a exactidão do tac~ factos; 
o qu•J tanto mais se espanta quanto eu vejo quo 
as leis dos outrCis paizes, permittindo que cada um 
professa a sua religião com uma igualliberdado ; 
e assegurando para o seu culto a mesma pro· 
tecção, probibe todavia que se fação casamentos 
sem que se observem certas formalidades, sem 
distincção de religião, exigidas pel.;as leis daquelle 
paiz que prescreve s~ja elle publicamente ceie· 
brado perante os officiaes do estado civil, e dispõe 
no art. 199 do codigo penal que todo o ministro 
de um culto que proceder ás ceremonias religiosas 
de um casamento, s;;m que tanba sido justificado 
de. um acto de casamento anteriormente recebido 
por officiaes do estado civil, será pela primeira 
vez punido com a multa de seis a cem francos, 
e no art. 200 do mesmo codigo, prev-endo que 
essa dist~osição poderia ser por mais de uma vez 
infringida, se estabel~ceu que-em caso de novas 
contravenções da especie exprimida no artigo 
antecedente, o ministro do culto, que os tiver 
commettido será punido, a saber, pela primeira 
reincideuc!a com a prisão de 2 a 5 annos, e pela 
segunda com a deportação. 

Ora, se pois nesses estados a celebração dos 
casamentos está · suj~ita a certas formalidades, 
cuja falta é acompanhada de uma pe11a, e a ul· 
t1ma é até de deportação para o ministro que 
fizer casamentos entre pessoas que não esteJãO 
habilitadas, segundo as leis daquelle paiz, como 

d.ominando entre. nós a religião. c~t~olica aposto· 
llca r~maua, e VIgorando os pnnc1pws do direito 
c~nonJC,), ~ por eiles não se'ldo pussi\•d cuntra· 
h:r-se vahdamente no nosso paiz ca,;amentos 
entre pessoas de diverso culto sem ,\ dispe•1sa 
do impedimento, e assistencia do parocho e d~as 
test~mun~a~, se póde justificar ou tolerar a 
contwuaçao de taes abusos ? N:to serã isso 
plantar a destruiçiio da religião d<J estado ? Não 
ser:l bso tirar lhe toda a i111luencia e presti<>io 
nivelando·a ús outras ? Sem duvida que :/im; 
e .~e parece gue. se. o nosso codigo penal ox
pltcltamente nao 1mpoz penas aos ministros pro· 
testantes, que fizessem t~tls casa~entos, prohibio 
que ellos fossem contrah:dos, po1s, determinando 
no art. 247 do codigo crimiual que os eccleslas
ticos não recebessem em matrimonio a contra. 
hentes que sa não mostras.,;em habilitados na 
fórma das leis, segue-se que por maioria de razão 
está compreh~ndi.:la implicitamente a prohibiç:io 
de que os ministros protestantes possão receber 
em casai~l<'nto _ a pessoa de qualquer culto, e 
nesse artigo nao estabeleceu penas contra elles, 
nem no subsequente que, só pôde ser applicado 
aos nubentes, que cuutrahirão ~sse c"samento 
sem ser celebrado pelo seu parocho, e perante 
duas testemu11has, me parece que não pode:n 
escapar do art. 137 do codigo criminal, que impõe 
penas áquel!es que &rrogar·se, e effectivamente 
exercer sem direito ou motivo legitimo qualquer 
emprego ou funcção publica 

Ora, nb.gu,;m dirá que, ftlzeado elles casa
mentLlS rJão arrogiio a si e exercem uma. attri
buiçiic pri vali v a dos parocb,Js. Por cnnseguinte 
é fõra de duvida que elles têm incorrido ucsse 
artig·•, e quando v c•>ntrado se enteada, então 
niiv se podE:rá negar que elles oílendem a religião 
do t~stado, e sendo o crime policial, e em ambos 
os caso~ pertencendo a accusação {:justiça, cumpre 
ao governo fazer efl'.,ctiva:s as disp)sições da lei, 
e velar para que cllas irnpcrum tl não passem de 
letra tnvrta. Parece-me portanto que o governo 
ignora estell factos, e como elles são de grande 
imp,>rtancia, o m~u requerimento tem por fim 
chamar a este pouto a sua attenção. 

E' lido e apoiado o ~eguinte requerimer:t, do 
nobre deputado: 

u Requeiro se pflçiio ao governo pela repar· 
tiçilo competente as seguintes informações : 

cc 1. • Se os ministros protestantds na colonia 
do Pelropolis mtdrcern public.1mente o culto de 
su~ religilio ! 

« 2. a Se os filhos dos catholieos apostolicos 
romanos são alli doutrinados em outra religião, 
que não seja a de seus pais, por ministros pro· 
testantes, e se elles noq saus discursos proferidos 
em reuniõ~s publicas zombão do culto da religião 
do estado f 

« 3.o Se têm havido casamentos entre protes
tantes, e catholicos apostolicos romanos sem a 
ne~essaria dispensl\ da competente autoridade cc· 
clesiastica, e presença do respectivo parocho.-S. 
R.-Silva. » . 

O Sr. VVa.nderley:-Sr. presidente, o re· 
querimento do honrado membro por s~rgipe niio 
é de pequena imp0rtaneia ; toca ent factos de 
natureza tal, que eu julgo dever dizer algumas 
palavras, ao menos para rebater as tendencias 
que demonstra o diacurso do nobre deputado. 

O Sa. D. MANOEL : -Oh I as tendencias são 
optimas. 

O SR. WANDERLEY: -Eu me explicarei. Nada 
mais perigoso do que uma discusão sobre as
sumptos semelhantes no seio da representação 
nacional (apoicJdos), porque ella tenderá s~mpre 
a crear entra nós esse espírito de intolerancia 
que nem está nos nossos costumes nem convém 
que esteja nas n<:lssa'3 leis. (Apoiados. ) 
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O Sa. N. MAciiADo:-Não é este o ftm do re· 
querimento. 

O Sa. \VANDERLEY: -Pela consliuição do eslad1l 
1liio é prühibíJo o ct<lto de outras rel igiões, como 
disse o nobre deputado. 

O Sa. D. MANvEL:-Nãu disse isto. 
O Su. WANDI!:RLEY :-Disse que não era permit· 

tillo senão o exP-rcicio em particular dos cult•• s, 
e isto é uma inexactidiio, porque é permitti lo 
o exsr.::icio publico de qualquer cultu, corntBnto 
que as casas para isso destinadas não leollão a 
fórma exterior de templo. E' esta a uoica limi · 
tação qu.;, a lei marcou ... 

O Sn. D. l\IANOEL:-E porque 'l 
O Sa. WANDERLI!:Y:- ..• Qt1anto ao mais, tod vs 

os cultos têm a m.;sma protecção como a mes ma 
religião catholica. com a differe11ça de que sómente 
~quelles que professão a religião do estado são 
aumittidO>! a certos e determinados empregos 
políticos. A prova desta minha ns<erçã\l está ainda 
no art. 277 do codigo criminal, que o nobre de· 
putado citou, o qual determina que todo aquelle 
que abusar ou zombar de qualqut>r culto estabe
lecido no imperio t enha taes e taes penas, não 
faz diffdrença dos cultos... · 

O SR· N. 'M:ACIJ.\DO: -Isto é para "Vê r se h!l 
algum abuso, meu senhor. 

O SR. W.uwRE:LEY:-Se tem appareeido algum 
abuso, deve-se dei~ar ás autoridadc'3 ... 

O SR- N. MACHADO: -S•J e !las fórem vigilan · 
tes. 

0 Sn. WANDERLEY:-..• puoil-o , mas não vir 
ievantat· no seio da camara uma questão que 
pôde vir a ter muitos funestos resultados (muitos 
apoiados) .•• 

O Sa. D. MANOEL (rindo-se) :-Funestos resul· 
tados? 

O SR. \VANDERtEY :-Sim ; considero ie rasul· 
tados muito funestos toda a i<léa que s& possa 
fazer ern paizes estrangeiros de que os diverso:~ 
cultos não são petmitiidos 0\l irnporio, uão Rozão 
protecção. 

Pelo que tenho dilo iá \'ê a. ca.n:ara que hei d;, 
votur contra a primeira parte do requ.,runento do 
nobre deputodo, se os mini~tros prote,tunto~ da 
colonia de Ptlt• opoiís exercerem p1.1blicamente o 
cullo :,:~rotP.stante? -Qu·~riu o nobre deputa,! o que 
estes ministros n.io exerce~sem o culto de sua 
religião 1 

O Sa. D. MANO~>.L:-Que exercessem na !órma 
da c,1nstitu!çiio. 

O SR • .3-!. DA CusiiA :-E elles exercem ató no 
t~mpl•1. 

O Sa. W.L'<DERt.EY:-Creio qll'l não ha templo 
protestante alli; e quanto á publicidade do culto, 
é ella permittida ••• 

O Sa. D. :r..'IANoEL : --Est·i enuanedo. 
O Sa. WANDERL&Y:-E' questão de nome: lerei 

a constituição, que é expressa. :rudas as out~as 
rcligiõe~ serão permittidas cóm seu culto domestico 
ou particular .. . 

O Sa. D. MA.~oEL :-Apoiado. 
O Sa. W.!NDERLEY :-... em casas (note-se_) para 

isto destinadas sem fôrma algu.:na exteriOr de 
templo . 

O Sa. D. MANOEL :-Apoiado, em casas prti
culares. 

O Sa. P. DE ÂLENC.I.a:-Nam quer que se co
nheça a casa. 

O Sa. WANDERLEY:- Admira-me, senhores, a 
rapidez com que se regressa. para certas idéas 1 

A maçonaria pôde t er suas casas publicas ; todas 
as outras associações t êm suas casas publicas , e 
utn culto christào, só porque não é catholico 
apo~tulico romano, não póde s er exercido publica
mente ; deve ser ""·· rciJu de tal maneira que nem 
se conheça a casa I lsto é contra a con~tituiçào , 
é contra todas ns conveniencias sochtes e contra a 
razão, é absurdo. 

« s~ os filhos Jos cl\tholico.; apostolicos romanos 
são doutriuados em outra reli g ião que não seja 
de seus pais po r miuistros pr •.o testantes, e se estes 
em seus discursos proferidos em reuniões p•1blicas 
zombão do culto da re ligião do estado .... » 

O Sa. D. MANOEL: -E esta? Nào quer sab 6r 
d isto? 

O SR. WA:>DERLEY:- Creio que o honrndÔ 
do3putado não se póJe persuadir que eu não 11 r. ja 
cntholico apostolico romano : mas o que quero é 
prevenir a idéa de intoler'lncia que trazr, m e ~sas 
cousas. O nobre deputado pergnuta isto não é 
p Pri"!ue tBes cou~as tenhão Sltccedido, mas é para 
prohibir que toJa a eJ ucação, mestno a que não 
é religiosa, possa ser dadR pnr pes:>oao de diversa 
communhão, por protestantes ..•. 

O Sa. D. MANOEL:- E Deos nos livre disto. 
O Sa. WANDERLEY: -Eu serei o primeiro a 

estigrnatisar qu <~ os filhos · dos catholicos sejão 
educados em outro qualquer religião, maE< não 
posso pór pêas ao direito que têm os pais de dar 
a seus filhos um educador qu~lquer , embora 
profess& esta ou aquella religião. Que se importa 
o nobre deputado que olil filho11 dos christãos sejão 
educad \IS por turcos ou outros comtanto que estes 
filhlls aigão ~ religião christã 1 . 

Quanto á set:tunda parte <.leste período do r eque
rimento, já disse que pertence ás autorida·ies 
policiaes prevenir, e 6s autoridades judiciarias 
punir, se acaso se zombar do culto cathollco ; 
mas vir-se perguntar na camsra se i!lto tem 
succedido, parece- rne niio ter p')r ftm despertar o 
governo, porque Rem duvida elle estará vigilante, 
was lev.mtar o grito da intolerancia. 

Finalmente, nem a outra queslão-s!llêm havido 
CllB•Imt>nto~ entre protestr.ntes e catholicos sem 
a ner.eaa:lrln di,;pen~a da competente autoridade 
ecclo:~~iaslica e !lllrn a presença do rel!pectivo 
parocb.,, Sr. prlllli•iente , esta 1l•tlma . parte do 
ri!<)Uilrhneuto dll nobre deputudo revela um granrte 
vicio quo h a nr. · no~sa legisiação. Até Agora a parte 
civH do cll!lamento n:io ss acba determini\Ja em 
un1a IPI otlpP.cial, de modo que todos os effoitos 
civis do r·atulmento estiio snjeitCIS â parta canonica 
ou ecclesiastlcn, vicio que o legisla•ior não deve 
deixar 11ubsistlr por muito tempo. (Apoiados.) 
Senhores, PU entondo que o J egi~l~dor prudents 
não se devo íntrometter nas questões religiosas, 
quA d~vem ser deixadas cumpletamcnte ao juizo e 
de.:isào das autoridades constituídas p:~ra tal fim 
e ao tribunal dil consciencia; e por isso fAzer 
depender os effeitos civis do c!lsamento de qual
quer questão que possa estar sujeita ao ecclesias
tico é o que entendo muito perigoso. Determinem 
os Srs . bispos ou aquelles que têm autoridade 
que tal ou tal casamento é nullo segundo a 
religião, mas determinemos nós que o casamento 
feito por meio do contracto civil produz todos os 
effeitos ciTis segundo a lei ; isto para a paz das 
famtlias e socego dellas- •.• 

O Sa. N. MACHADJ:- Isto está bom. 
O Sa. WANDli:RLE'Y: - Fallo como entendo ; se 

não está bom para o nobre deputado, esl~ bom 
para minha consciencia. Talvez não esteJa bom 
para algum ultramontano , e desgraçadamente 
vemos entre nõs uma tendencia multo forte para 
o ultramontauismo. 

Não me opporei a esta ultima parte do reque
rimento, porque pôde obter-se della dados &11m 
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de que a camars iuieio uma medi.Ia pruficua que 
véJe o~ iucon'l'f::nio;nt .; ,; de quo tenho feito menção. 
Cvll$tou-me com e!Lít•l (\U ~ l:IPI'ar,,co>u na colonia 
ele Petn.>p .. !is uma quest:i.:> qu e àl!V8 .sensibilisar, 
af!'e~\1lr qtul.!qu>:r 1-Jcs,;oa qutl não Sfjll indifferõnte 
ao~ Mü;otintent(IS U:\tarac:~. Dizc ru qu" •Xistia 
aHi uu1a família cnjos chd,;3 «rii.:> cu~adüs da 
hl!lgos anuns, que ti!!hU:,, tilflvs, vívi:to em com· 
wunidade, ,~aso <:tn qu ,; até a fi;Jssa orJenaç•l•1 
QU~r lJUe t'\t"jão con~Lt€rados cnun) co\ ~ a ios ~ lna:i 
ts::>tlS fcrâo cemidar:tdos cümü concubín:ld05; 
idruduzk· se por e~la idéa os tl •~sgostos , os 
l'emorsos no sdo dessa familia. EsttJ acto fez 
com qu~ todas as pessoas que eslavào nas me,;ma; 
circumstanc;ias ,,., julgasseul lnv:<lidameutu .:asa
da,;, l~vantass~m grito:; tl proeuras.;cnl sahir 
JlllSSe suppo::;tO o;:.>tadu ue C<JllrUbinageut. 

O Sn. D. 1\ÜN•)li:C.:- Está muitc) bem. 
O Sa. \Y;,:sD!!RLsY:- p,,r iss:l nà,; me opporci 

á t<:rccir" p:1o te do requcri1nento, 1nas sómenttl 
com v 1im, comu Jis.;e, dtl procu1·ar d · >cUm <:~ n.tos 
oa provas afim de a.preserotar um p1·oj.acto mar· 
cauJo os casos e '' maneira em qu.ll o contracto 
civil de casamontJ pr·Jduz os e!l'dto::; civis, 
inJ.;pendo:ntemente do casam.:nt•:> considerado 
como sacrame1:tto. Quanto ao ecclesiastico, como 
sou pouco enteudid() em me.terias can ,>nicas, como 
a rninha religu1o é crer nos dogmas que clla 
ensina, e cumprir com os preceitos que ella 
manda, e pouco entendo dessas argucias ... 

O SR. D. MANOEL:- Não diga isto. 
O SR. WANDERLEY:- R~tirartli a palavra; mas 

entenda-n!c o nol.>re deput>i•io como me deve 
ent'"naer, :ugndas d~ dir~ito ••. porcpte não quero 
que me c.hamtl aqtlillo ... que ch<tmou ao Sr. 
Paulo Barbosa. (Risadas.) 

A. disc:1ssào fica adiada peta borí\. 

ORDEM DO DIA 

RE.FORl%~ JODICtARIA. 

ContiP.Ú:l a discussão dQ art. 1• da propOMta do 
go\·erno. 

O f!ilr. Lhnpo do Abro1.1.:-Sr. presidente, 
l'l'etenüo f"tig:1r por muito p;ueo t•lOlpo a atto3nçi.i11 
ú11 casa, e Jird mes1no que cu ul~ jul;.:ar1a 
dispetu;ado de•t••mar p~rte n1,st11 dis<lussilo &<l por 
vut1tura não occorressem dous motivoa que me 
parecam muito pond~roso3, o qtl~:~ me obrigão a 
tratar da mataria que n11s occupa. 

Um destes rnotiv<JS e ú dAV<lr em que me COR· 
sidero constituido :ie ju:::tiftcar algumas opiniões 
que tenho enunc.ia,hl, ou seja em relaturío:i que, 
na qualiuade de ministro, ttlnho tido a honra de 
ler :1a pr~>sença da camara, ou seja em discur80li 
que tenho prof<>rido em diversas occasiões, opiniões 
que têu1 sido invocadas por alg11ns Sra. deputados, 
já p:ira me censurarem de contradictorio, já para 
a;>oiar nellas alguus dos artigos da lei d~ 3 de 
D~zembro de 18U. 

O outro motivo consiste ua necessidade de dar 
resposta a alguns Srs. deputados que têm solicitado 
o pensamento da commis~ão sobre a excepçii.o do 
art. 1° da propost·1, declarando a dispvsição 
em que estão de off~recerem aJgarnas emendas, se 
ellat> forem adaptadas pela commissão. 

·Em verdade, se estes motivos niio existissem, 
etl entendia que d.;vi.:J. pref<!rir o silencio. A opi
nião da commbsio está escrípta no parecer que 
ella teve a honra de apres,mtar á catnara. Tem-se 
dito tudo 1uanto pófle dizer-se, e talvez maí$ da 
que se deve dizer pró e contra a proposta do 
govt:rno. Accresce que esta questão, segundo 
entendo, perdeu o intere:3se da act~.talidade desde 
que íoi rejeillldo o reqaerimento de um illustra 
d eput,ldo l'elo C:!ará, em que propunha que a 
di~cussiv fosse por capituloa. e não por artigos. 

P ela demora que tem levado a discassão do 
art. l•, craio que todos devemos estar pêrsuadidos 
de quo não sc•rà P · )~sivcl qu,; r:sta pr0posta seja 
appnJVNda dur<1.ate a preseute ses~ão ; toda a. 
i m prtls~ão pois que a discussão possa p 1 oduzir 
d.; ntro lla. .camara ou n:> p>\iz est:l.rá p.;rdida 
quaudo ella ti\'er dú renovar·se na sessão su
guíut.~. 
Nin~uem tem ju,tificado> mais a con'l'eniencia 

de t•a: si•lo r a pr.>vaJo ess-3 r,~,luerimento do que 
os illustrc>s deputados '/ue têm cumbatido a prv· 
posta. S~::t;und o " re;.?,imento da casa, é pern'littido 
na primeira discussilo, ou n 1 S6gan ta, e n .l 
prilll e iro artigo, quan,io o projecb nio pa.-;sa p11r 
priur ~ira, fllz.,r- ~e observações ~tl rues s·:.l)tB todo o 
pr .. jc~to : eniretantu .1quillo dt> que nós todo'> 
t e nwil :;id:; toe,;ltlmunhas fj que os uJbr~s d <• putadus 
que impugnãa a proposta. do guverno n:io se têm 
limit,ldo, como diz o r~gimento da. .:a:>a, a fazer 
obs ." rv .~çõoõ,; g·:r .1e; s •Jbre us at"tiÇ(03 qtta não e~tiio 
em ·li~cus>.:'io, têm hlla. ·io g.,bre cada um dos 
;lrtíg.J s, têm·% di-<c11tido C·Jm tsnta flS;.>eciaíída.úe 
cuUIO sP. ~>lles .:stiV•!S>P-t:n sajGitos a·) Jeb~tt<~. 
i!~xet~pluo d t:stJ. rlli(l"ll o illustra d.:pulado [luto 
Ri'-' do Janeiro g11e füi ministro da justiça, o 
qual apenas fez, cnmbatcn lo o proj~cto, obser· 
vaçõ;,s geraes sobre mat13rias que não estavàv 
em di~cus>;fi.o. 

Tendo t!U de cíngir · UH~ 110 regimento, tendo de 
fsllar quan·lo for oce.tlsiiio oppurtuna sobre cada 
11 <11 dos artigos da proposta, niio os acompa11har~i 
n·l di:;cus~ào aos illustres dt!putndi)S; niio os 
acompanharlli na discussão d•1a outros arti:zõs, 
porqu,, ter6i de o fa:>."r •llll.ln •IO cada um dtlllt:s 
entrar, C•Jmo devem, Gtn discusMio ; n:'lo os acow
panharei ainda por outro motivl), e é por,1Utl 
d~sc;jo que a proposh, com lls alteraçõe,; que 
fórem ra;;;oaveis, ~eja app,·o,·aúa quantu untes. 
(A.poia:ios.) 

::;r. presidente. c::>mo não ael como poderei 
seJ!Uir o meu úiseur11o, prlncipl"rel por dar uma 
resposta ao illuRtre deputado que fll\lou hont"m 
IIObT•) Jvus la.;tos J11 qun elld nr~:ultJ Oli minlstr<l8 
di\ ju~tiça, ainda dd dif'l\-'r<liotall oploii'SGR. 

Ach<.~ que oste5 f~tct'lR siio muito grav!ls, n corno 
o <~Obr•l Jcptltaün · a respeito dt1 um doll<'ll 110 
rd·,ris:~tl a 11111 awiso qu•t llíl~ll qne eu tlltpol.lir•t, 
rnus que llllrtti uluít() •In'~ niil.l IM~Il pna 110r 
avaliud-> lanl<l pelos Sr•. d .. pulll•.IOI eomo p--.r 
num mc~lllu, C•)IUil tlst,.ri factu:l, JII{O, 11áo wuito 
gra\'lls, priueipiar«i rt>~ti>OnJou<lo a 11llr.a. 

O nvbre <leputaJil P•lh\ Bahiu ollase quo toJos 
os ministros J,, ju~Li.;a, ~ntru Jiv.lrt~<l~ 11elo~ co1u 
•tuo tinhàu atacado a 1ndep.;n,Jeucia úv po.ler 
judiciariu, tinhÜ.·) praUc:l·i..t d·Jt\11 d11 alta imp·Jr· 
t>lncia : um, ag~ravando as p<~ntlll imposta!l aoiJ 
réus contra o theor das seuton<;as que os tin!tii'.J 
cont.lemnad•l ; a out.ro removendo os juiztls de di· 
reit·J sem discernimento ~'lgum, mas at bitraria
m~nte. 

Pll.ra prov11r o_ prim•Jiro facto, dis~e o nobre 
deputado qu~ re.:>;; q~te erão condemnados á prisão 
com trabalho existiãc> na c!\sa de correiç:.'(o 
cumprindo a pena dl3 galé:l, que por este facto o 
nobre deputado tinha instaura.d•l um process..J 
de responsabilida..te contra o cheCo desse est3.
belecimento. 

Sr. presi!lsnte. repito que senti que o nobre 
deputado não apr'lst'lntasse o aviso na parte em 
que tn~ diz respeito. Seg1mdo as informações que 
pude colher, cún>iste este facto em que alguns 
ministros da ju~tiça sob(e repl·es ~ntações •\e juizes 
muncipaes, executores das sentenças dos réos, 
m,.ndárão qu., certos pteSt>S condemnados a prisão 
com trabalhv, e <1US alto podião ser conservados 
nas prisões civis, fossem remettidos par11 a casa 
de conecçàl). 

O nobre dtplltad<l uào pód.d desconhecer que, 
peta promulgação do codigo paMl, a prisão com 
trabalho foi impo~~a em multiplicados casos ; 
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deve saber que, á vista das informaçõ~s que o 
go,-erno oblP.ve, as outras prisões, não incluindo 
ne\las a casa d~ correcçã:o. não eriio bastant'ls 
para Ct>nter estes presos. Em cons~quencia desta 
neceasida.ie, os differenttl:> rninistros de cst :ldo a 
que o nobre deputado nllud3 mandnrii<> ~o~s.;es 
presos para a casa do C•Jrrocçiio. 

O Sa. PREsior.:N·rE interrornpe o orador para 
convidar a deputação q11e tem de apr~sentar á 
sancçi'io imperial a lei sobre eleiçõ.,s a cumprir a 
sua missão. 

O SR. LIMPO DE AHR!io:-N:io é po:;sivel suppór, 
Sr. prestdente, que, se n:\Q se dés,;e urna necAS>i
dada evidentemente justifir.>tda, todos os mini!,tros 
ob8frvassem o mesmo procedimento a fespeito dos 
réos sentenciados. Porém soja isto assim c:omo 
tenho declarado ou r.1io seja, eu posso assegur>\r 
ao nobre deputado (que não o ignora) que não rr.e 
l'ecordo de ter conhecimento cfficial deste fo.cto 
seniio quando o nobre depnt!!.do entende11 que era 
de seu dever entrar ern urna indagação judicial a 
este respeito. O nobre dP.putado lembror-se-ba 
qne estava eu set·vindo interinamente do ministro 
da justiça qu:mdo o nobre deputado pelo meu 
ministerio requisit .1u informações que julgou in
disp•msstvei3 psra enlrar neste C'lnhecimento. O 
nobre deputado não poderá 10ogar que eu como 
mimstro llle facilitei tiJda~ as informações de que 
precisou. 

O Sn. FsanAz:-Apc1iado. 
O Sa. Ltr.rPo:-Quando o nobre deputado abrio 

C<ll'rHiç:io ueste muuicipio, creio que o ministerio · 
IHHchuma ~oêa, nenhum o~cnbaraço oflcruceu a que 
o nobre depult:dl) exercesse com ampla liberdade 
a :;ua juris,1icçào .•• 

O SR. FERRAz: -Ao contrari.J, facilitou·me 
tuJo. 

O Sa. LllllPJ:- •••• o qull prova que se em 
Ulll OU QrtLro CIISU 11. suministra{'ãO da ju~tiça não 
ó uen1 exercida, oiiv so pótlfl isto attribnir ao 
p;ovc:~rno, 11111>~ a outus cau,;as qufl sii.o C')nhecidas 
por nós tl•dus. 

Sern querer fazPr elogio ao ultimo ministrrio 
n •tU•J p~t·t.mci, e•t podiroi licnnça á ct\tnarl\ pat":\ 
uiz.;r que quanúo o nobril tleputado abdo correiçiio 
uest~ muu•cipio, n:\u t.ltou qUHu repres~ntu.~se 
ao governo C•> ~<li-.n~>•anJo algn"s netos pr>\tict\•!os 
pelo ,,obre <!eputnJo; n:n~< o ministro da jttsliça 
que •;nlllo ~ervia, t~ndn intima convi~ç:io qu., o 
n .. bre dc ·putnJo cumpritt exnctam>'nte o ~ ~ ~n d~v.,r, 
niio só nti•• attendeu a tnfls represen taçõ••<>, r.u,uo 
mni" nuxiliO':I daria ao nobre d·~putad•) se elle os 
pndi,;sa parn <lescmpcnhat· como jul .·~a s:.<~ cnnvc
rdPnte a sU•I commis~i\.,, Em verdn;lc eu Ant,:n•lo 
que um dos bllnefieios qne podem resultar da 
l<'i de 3 dtl Dezembro de lSH, e que ll proposta 
do governo cuns~rva é aquellfl que dHdVtl da 
cc,rreic;ào dos juizes de dir1lito quando fl!Ias inspi· 
ra..ios pel•J amor da justiçn, sem contemplação 
fazem pesar sobrl'l as autoridade,; que <levem 
mspeccionar o rig,,r das leis. 

O outro facto que o nobre deputado referio foi 
o das remoções. Disse •) nobre deputado que pelo 
me u ministeri" tiveriio lugar trint:t e SP.t•~ rP.mn
ções, que em mirüsterios posteriores tivr.r:io lugar 
em um cento e vinte, e em ou.trus ainda 
mais. Ora, o nobre deputado sabe perfeitamente 
que pela le~:islaçào actual o governo está autori· 
sacio a remover juizes dA direito: a condição 
que limita esta autoridade é a da utilidade 
publica, o portanto nàu li aritllmeticamente que 
so póde provar que o miroistro cu•npno a l~i ou 
abusou della. Peh argumento cfferecido pelo 
nobre deputado, seguir·~e-hia q11e o tr.inister•o a 
quo pertenci abusou meno~ da llli do que abusàrão 
aquelles que se seguirão a esse ministerio ; mas 
eu não concluo assim ; entendo que um ministre 

da jnstíça p61e abusar d::tlei fazendo uma remoção, 
e outro ministro pó1e não abu~ar fazend1.1 viuta ou 
trinta remo~õ~s . 

Sr. pn~sijente, ;;erla oe-n Ci>ll V !!rli!Hll'? que se 
institui~sll um eXIl.tn 1 s •>bre as rernoçõ~s que te:n 
sido feitas; seria bem CoJnvenient~ que a camara, 
usando da uma cliJ suas mais impl)rtant•JS attribu i
ções, aeeusasse <H ministros dt\ justiça que têm 
feito r~moçõ~s ati:n de verificar quaes aq1telltJS 
que têm :respeitado mais a lei e quaes a(!ttiJlles 
que 1\ têm atropa!lado. A questão não é sa o 
ministrn removP.u m enos juize~ dll direito ou 
mais; a •lu~st.·'i'J é '1U1Hs fori'io Oil ministros que 
tê-n removido j1tiza>1 dll direito por calcul(>S ele i· 
t()raes ou outn1s motivos que não podem rmtorisar 
o ministro a praticar taes acto~. Eu tenho 
convicção de qu~ n>\o abus-,i da attribuiç:'lo 
quP. a lei me confiou 'luan lo removi juizes do 
direito. 

Aproveitarei esta occa3ião para faztlr na presença 
da camara uma declara,;:lo solemne. Talvez alguem 
tenha attribuiJ•J a instinctos de vingança, que 
reprovo e sempre reprovei, a remoção cl e um juiz 
de direito que existia no mu•licipio desta cõrte 
e que desl)mvenbava um:1 C'Jmmiss:io J.o govern o, 
qu"ndo eu. f11i cbamalio an ministerio em 18!0. 
Declaro á camara que esse juiz de direito foi por 
mim removido duas veze<; f\ primeira vez que o 
removi foi para dar, segundo as promessas do gcJ
verno, o lugar que elle exercia a um nobre e digno 
juiz de direito, uoje nosso collega, <lUP. tinha sido 
chamado á cõrte para desempenhar a commissü.) 
que então era exercida pelo ontr·l magistrado . A 
segundll remuç:~(J porque passou este magistrado 
fvi por utilidaJo publica. E<>tà pr~sente o nobre 
deptttado quo então era presidente da província 
rio Rio de Jan~iro, que por divarsas vezes repre
sentou ao governo que não só n utilidade do 
serviço como a necessidade, e nec!ls~iJade urgente, 
exi~ia a presença de um juiz rle dir~<íto nt.t C•>Warc;l 
de Csnt-<gallo, para onde o dito magistrado não 
tinha podido partir. Faço esta declaração ~<nlemne 
ó. camara para dt!,;viar tll!sta remoçii'l a Huspeita 
d ·• ter sido aconselhaJa por espiritn de despr!to 
ou de vingança, quan lo eu est'm Có11l~f!ncidn a., 
quo:!, como empregddo publico, nunca tão bu;lC••l': 
sentimnnt()S dirig•rão os meus :•cto~. (Apoiados.) 
Ain,Ja sobre as trinta e setn I'P-Qloçi3•) 8 de qu~ o 
nobre depntado hontem f~z m<'rlçril), dir~i que 
~.onsultc-sc a s~cretaria •.li\ .i usti~·a, d ver-se·hll 
qu~ o nobre deputa·Jo fl<'lv Hio de .lanoir<> pc>t 
divo!r,;a~ vezes ro>pnJso:~nt,JII ao governo sobrn a 
n•lCtlNsi<Jnde de remover alguns jnius de •lireito 
qne 11::tistião tttl província. Se elle mo désse 
licença, e ~e a minha m~>m:~ria mA acuJis~.,. All 
citllria ns com~rcas para as qnae~ o noLr~ d·•ptnadc) 
peó.ia novr:s julze~ "de di roi to · entretanto b tsl·l 
que se consultem os archtvos da SP.cretnrra, undo 
essas r•lpre!<P.ntaçõ cls, f!Xi!lt~m, e ver -se.hn quo, 
apezar da phma confiança qu<J o governo depo:;itavll 
no nobre d"'putado que ent:'io en presidente do 
Rio de Janlliro, nenhuma rrlmoçio se fez dai 
requisitadas pelo nobre deputado. 

Urn outro juiz de dir~ito removido durante a 
minha aJ,ninisiração f,,i o nobre deputado pela 
provincia de Goyaz : ellfl •):>tá presente • e\le 
quo rlecl:lra se P''r vwtnra esta remoção não 
foi feitR por moi.ivo de ntilid .\ ue publica .• -

O SR. D . .3-fANOEL:- Apoiado. 
O Sa. Lnn.'o :- ..• pc>r isso •lUil a c11marca de 

Va~<suura~ exigia urgP.ntemente a preseuça de um 
juiz de direito, e par:l ella n ·l m~P.i um magi•tr:v1o 
que não se póde Jizer que pert.:ncia a;') lado político 
a que eu pertenço •..• 

O Sa. D • .MANOEL:- Nunca me queixei disto. 

O Sa. Lr:r.n>o: - Como e!ltas, Sr. president!l, 
forão todas as outrae remoções que se praticárão 
d11rante a minha primeira administração, e todavia 
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eu fui censurado como ministro r~accionario, nas comarcas, então uma luta terrivel necessa-
censura que em verdade muito me doeu, mns de ria.mente devia apparecer. Eu digo que este seria 
que talvez eu dcv& hoje considerar-me plen:\mente um do$ rasulla.los infalliveis da te:; não digo 
justificado; e se por ventura não estou plenamente que fosse <:!Sta a intenção daquelle9 que a pro-
justificado , eu quereri1 qn·~ se in:;\ituisse um puuriio e defenderão, mas o resultado da lei 
exame minucioso sobre cada ·uma das remoções, seria infallivclmente esta. 
porque não posso ter lembrança delhs. A lei uJo só cuncentroa toda a autoridade judicial 

Feitas estas observações sobre os d\lus factos e policial nas mãos tr.l governo, mas até con-
que julgo de muita gravidade, cu direi á camara centrou uma grande p·•rtll das nttribuições d~s 
que tenb.o ouvido com a maior atten~ão possível municipalidade~~. Os nobres deput11dos sabem quo 
os discursos que se profenrão ácerca da proposta uma das disposições da lei autorisa ao chefe de 
do govemo. Dastes discursos tenho concluído polici:l pat·R representar ás camaras municipMs 
que existem na casa uua" opiniões, um ,1 rt'jeita sobre a conven\encia dt! posturas que ellns devem 
a proposta em suas bases, em seu desenvolvi· promulgar e no t:aso de que as camaras niio 
mento, quer o sta.tu quo, etiforça-se por consBrvar annuão ás representações do chefe de policio, elle 
tr.l qual existe a lei de 3 d<J Dezembro de lSU. tem direito de interpôr um recurso para o governo. 
Qual sej!l esta opinião não póde entrar em duvida; Nâo sei se os ch~fcs de policia têm exercido esta 
eu a respeito, é a minha opinião que sustentou nttribuíção, e em gue esenl'l a têm eleercído ; 
a lei de 3 de Dezenlbt·o .:l.e lS.U quando se mas o que posso Rffi.rmar, o que lne parece avi-
discutia nesta r.amara. Ella é coherente, está dente é que se por ventura os chefes d~ policia 
fvrte, unida, no mesmo terreno em que triumphou; quizerem exercer a attribuição que lhes confere 
mas está decididamente em minoria.... o art. 4° ~ tio da lei de 3 de Dozembro de 1841. 

uma grande partP. das attríb•1ições municipaes 
O Sa. D. !\IANOE:L : - Nesta casa estará, no fica tambem concentrada no poder do governo. 

paiz não. 
Ora, esta demonstração, que me parece não Ad· 

O SR. Lill:N : - A outra ·~pinião é a que ad- miltir contestação, não {oi confirmada peclos 
mitte a ref-.~rma da lei de 3 de Dezembro; é ftlctos '? Eu creio que não será. necessario referir 
ainda a mesma opinião que comb~teu esta lei, mais nenhum facto além daquetl(!s que iêm sido 
que foi >eucida quando a opi11iiio contraria expostos á camara por alguns Srs. ljeputados. 
triump!Hl~; e~:ta l)pinii'io decididamente está boje Note -se que a lei de 3 de Dezembro concentrou 
em mator1a.... nas mãos do governo toda a jurisdicção policial. 

O Sa.. MouRA MAGA.Ll!ÃE~ : - Com alguma criminal e mt\nicipal ; o effeito desta concentração 
modificação, foi innegavelmente substituir por toda a parte a 

influencia do guverno ; por toda a parte, digo, 
O Sa. LnlP<l: - Scrã. para lastimar, Sr. pre· porqui'J nem os representantes da nação deixaráõ 

sidente, se por algun1a discrepnncia que possa de reconhecer-se compl·ehendiuos, como por vezes 
ha\'er ontrll 1\S n~:~bres deputados que sustentii.o tem sido declarado. Eu entendo qne um dos be· 
à pr.>posta do governo, no oue respeita a:> des· nteficios que se devia esperar da lei, isto é, que 
em•'Jlvime11to da mesma prÔpt:>sta, ella ])ã.o fõr acabasse a in:t111encia perniciosa dos reg11los de 
approvada l A opiniii.o que triumphou nesta casa ldê - · (A - à ) 
em 'H snst~nta n l"'i liii 3 de Dezembt·o l'llle~undo a a, nao s\l cvnsegmo. pola os. 
élltrf' outras razõe>~ que ellu não tev(> ainda O Sa. NuNii::> MACIIAoo:-Porqne nunca :<e cum-
t••lll!JO de !iPr fi~llllcnte ex.ecatnd~. Alguns Srs. prio o regulamento. (Apoiados.) 
dllpQtados nHribu.;m nos I)X'Jtutores da lei a o Sa. LntPo Dt.: ABnEo:-Diga·tJ a província da 
m1\, a pllssima applicaçiio quo eUa tem tido : Bahia, cujo sertiio tern continuado a ser agitado, 
ontros vão mlliS longe, nmrmilo que o governo devasta·lo por dous homens ou por duas fllmi· 
tem con,;tl\n:.•\mentc aut::Jris :l<lO a:l vivlações destfl lias pt:deros:\s e alt1madas, sem que liA autori-
lfi. Será aqui occasiiio Je eu dizer que fui dades creada;; pela lei de 3 de D ·!Zt>mbro de 
um do3 que cOihb:llêráo a li?i de 3 da De:c:em- ISU puz..,ssem tdrmo a hes devastações ; diga-o 
bro, tl supponho qu'l li~ mínúas opiniões enun· a provincia do Ceará; diga-o a província do 
ciaúas entlio na tribun<l não poderâõ ser ta- M~tranhi\o .... 
chadas de extt.a;eradas. Etl nunca rejeitei lCidü e 
qnal 1uer i;i~a de reforma, mas rejeitava muitJls Ull! Sa. DE:PU'I'A.DO:-Diga-o a de Pe1·nambuco. 
das ref,1rnH>S <JUe He pr.;punhão na lei de 3 de O Sa. LIMPn DE Ana&u:-... diga· o mesmo a pro-
Dezembro, e sobretutio insisti semprE\ em que vin.:in. do l-tio de J!lueiro (apoiail.os), onde e,jtas 
es~a lei não esta,·a formulada de ac~ordo com aut·.>ridadcs polieialls cl'eadas pt.la lei de 3 de 
os priocipi<JS consagrad0s na- constituição do es- Dezembro de lSH não têm podido acabar com 
ta do. influencias perniciosas qua todos nós devemos 

Sr. presidente, eu estava então convencido, e condernnar. 
ainda estou, qote um dos fins qu~ teve em -vistR Senhores, é preciso que declare á camara que 
a lei de 3 de Dezembro foi >ubstitnir as influencias em tudo isto ba ainda um mal qufl alcança mnito 
locaes, influencias natuues e legitiwas, p'!las in· longe, que é que em todas e:~ta" lutas das auto-
ftuencias da aat•H'idatie do governo. Ou a;; influen- ridades loca.es, em todos estes conftictos, o governo 
cias locaes estavão de ;JCCur<1•1 com as vistas do g.1- apparece sempre mais do que deve apparecer. 
verno,e neste caso o g\lverno lhes confiaria os cargos Por isso mesmo que as aut->ridad~s são de sua 
pela lei de;{ de Dezembro, ou a,; indu~ncia;; locaes livre nomeaçã<l, de sua livre demissão, sem 
não e;;tavào de accordo com a política do governo, I condil,)ão alguma, as pess ~' as que não pllnsão bem 
e então os cargos serião couflaJCIS a pessoas que sobre os C11ctos, que não os e:>..aminão com a 
por u~a nec•;ssidRde bem pat~ut·~ dtwl:i,> suppl~n- prudencia necMsaria, attrib_u•m ao governo, ou 
t•\C' a~ w11u•Jnclas uoJ.S _l<Jc><ld:l. ·.l :;, ~ " pruu~1ro uma r<!sponsll.blh•_h~dt! que n'\o deve ter, ou uma 
caso Jil t:ra um mal; Já St! •l!in um tx•:<!~~o Je I maior rllspons .tbthd!!de do que elle deye ter. 
força tt e~sa..; . milu<,nciQS, p~st•> 'IU'l n -•turaes, l 0 s S >Uz.\ R.>.:.t s:-A.llribuern bem. 
pon<:~ que 1~1;tt1mas ; .. lh~.o~ uu•1 p•l<Jl :to <l••lxar ·~e a. ) 
ahll(ar inteirament., as outras, d•·struir, aniquillar O Sn.. Lllll'l D& A.ua&u: -Ora, san.lo e11te11 os 
todo o espiritc. de resi:>t•lncia, .Ju rcdistenr.iLt, di~o, ar~utn, ,ntos princlptAes quP. se o1Ttlrecorão conlrll 
que as le1s ajmittem, •1ue a naturezR do systema a hli de 3 de Dez.embro dd 18H, 6 n :1U11 ai que o~ 
representativo torna em minha opin1:io necessaria. nobres deputados pergunlt~m se por ventura 01 
No segundo caso, quanJo a autoridade do go\•erno deleita:! apontados se achào r11medfadoa n~t pro· 
era confiada a peso;oas que não Liol!.ão nem devião pos\a hoje ~ujeita à discua~ão. En dí~~:o qua • .•m : 
ter I ,,fi.uel'lcie nos d: 1tric~os, nos municípios ou mas !mtes de ênlnu uest:\ segu.nda questl\••, ai ndll 
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are1 uma outra observtt~ão sobre as autoridades 

creadas pela lei de 3 de Dezembro de 1841. 
Eu não contestarei que qualquer juiz investido 

da attribuiçlio de !o:rmllr a cuJpa ou àe juJgar 
não possa deixar de ser perpetuo. Admittirei e 
admitto que possa haver juizes não perpetuas 
que possão formar culpa e julgar em certos e 
determinados casos ; mas o que eu niio posso 
admittír, não direi ã vista da nossa constituição, 
mas e.>nsultando o bom senso, é que possa haver 
juiz que forme culpa e que julgue sem condição 
alguma nem de independencia, netn de intelli
gancia (apoiados) ; tsas siio os delegados e 
subdelegados nomeados etn virlude da lei de 3 de 
Dezembro de 1841 (apoiados); a unica e simples ga
rantia qu& elles offerecem é a nomea,.iio do governo~ 
mas elles podem ser demittldoft no mesmo mo
mento em que são nomeados: daqui se segue 
el>identemente que, tendo estes Sttbdelega<los o 
direito de formar culpa e julgar em certos e 
determiRados casos, e governQ querendo abusar 
pôde nomear para [l)rmar a culpa QU para julgar 
não só quem lbe parecer, porque nenhuma outra 
condição se exige para a nomeação, mas tambem · 
quem no mesmo momento p6de demittir para 
nomear outro. Ora, p6de haver legislação em 
aigum ?Biz que autoríse taes nomeações ? Que 
Pllrmitta que taes pe.ssoas sejão investidas do 
direito de formar culpa e do direito de julgar ? 
Isto é o que contesto aos nobres <teputados. 

de 3 de Dgzembro de 18!1 não prohibe ao go
verno que remova juizes munieipaes durante o 
quatríennio ; a disposição da lei, no art. 14, diz 
o seguinte. {U.) 

Portanto a unica obrigação que se impõ~ ao 
gov~rno, pela disposição do art. U desta lei, é 
que, find'l~ os qu.atTO ~tnnos () iuiz mun.i.clpat seja 
reconduzido ao lugar, ou despachado para outro 
se bem tiver servido; mas não ba disposição 

·nenhuma, nem-neste ariigo nem em outro algum, 
que tire ao governo a faculdade de os poder re
mover durante o quatrienilio por utilidade publica. 
E' verdade que o regulamento de 31 de Janeiro 
de 1842, estabelece que os juizes munlcipaes, 
durante o quatriennio, não possão · ser removi
dos, a.Mm de out~::a.a GOilSa.s a.lh.eiaa á o,uest.ão, 
llenão a requerimento seus ; mas isto é uma 
disposição de regulamento, e não uma disposição 
de JeJ. 

o sa. o. MANO&L dã um &parte. 
O Sa. LtMP:> D~ AliREo: - O nobra deputado 

p~:~!a proviocia de Goyaz. entende <!llf.! o Brazil 
está t:IXI circumstanciae excepcionaes. 

O Sa. D. MA:s-OI!:L:-Apoiado. 
O SR. LIMPO DR AaaKu: - Emquanto existir a 

eonsutuição que no,. rege, eu ent!lndo que nos 
devemos conlcrrnar com elb todos os actos 
legislativos. (Apo~o.$.) O nobre deputado en· 
teude que a organisação judicíarla, formulada 
pela lei de 3 de DtJzembro de 18!1 dà rnais forca 
ao governo : estou bem certo de que o entende 
em tJJUito boa fé. Ell não entendo assim: eu 
entendo quo a força que compete ao governo é 
aquclla que deve resultt~r do equilibrío doa poderos 
(apoiado$), e quo desde qué o goverM do paiz 
absorver ~m sz poderes que Jbe Diio competem, 
ou 11UG dei~a de ser urn governo forte (opo,:zdo&), 
e tor11a·so governo muito !raco, ou, se por ventura 
allll e.dqulric p<lt esta fôrma alg11ma f·~t'ÇI\, ua 
minha opn ido, será como a força daquelle que, 
arrancando as columna" do templo, se fUlpultou 
<lebailto du stua~ r11inu:i com tndos os seus 
adversarios. (Muito.f apoiados, muito bem, muito 
bem.) 

O Sa. D. MA.NOil:L:-Nós ní'io queremos sepultar 
nem ser sepultados. 

O Su. LUU>o I>!i! AaBEU: - Sr. presidente, eu 
passe.reí a examinar rap1damente se por ventura 
a proposta do governo 11e acha formulada debatxo 
de outras bases. A proposta do governo, pela 
llispvsição do seu art. lo, determina. (Lé.) 

Determina no art. 2°. {Lt?.) 
Portanto, ~•n lugar de delep:ados e subdelegados 

para formarem a culpa, paraj~l~arem eer~o.s casos, 
a propost.. do governo crea JUIZes munre1paes e 
)uízes de paz. Dlzem os nobres deputados que 
os ju1zes municlpaes creados pela lei de 3 de 
Dezembro de 18-U otferecião maiores garantias 
do que o:fferecem os juizes munieipaes creados 
pela proposta do go'\'erno. Os nobres depntados 
são de opinião que os juize~ municipaes de que 
trat~ a lei. de 3 d~ Dezembro de 1841 devii\o 
aervlr quatro annos, e só depois destes quatro 
annoa é que podíão ser removidos~ Eu não sei 
ae durante o ultimo miniaterio rentovi algum 
Juiz municipal, ll'lal á minha convleç&o qua a lei 

TOMOU 

Demais, se o regulamcn~to reconhece o caso de 
utilidade particular, para que um juiz municipal 
passa ser removido, eu não vejo motivo algam 
plausível para qu.e se exceptue o caso de utilidade 
publica. (Apoicadog .) 

Portanto en dígo que os ju.iz(oa tnuni.eipMS 
creados pela lei de 3 de Dezembro de 1841 erão 
o mais dependente! que se pôde imaginar ; por 
uma parte o go"erno podia eontempla.l-os com 
um lugar de jtt.iz de direito, por outra parte 
o gcvemo podia. dei:ur de os nomear no fim 
do quatriennio, e ultimamente o governo não 
estava inhibido de remover juizes munieip:!es. 
Ora, pôde por ventura díz&r·se que os taes juizes 
?<:!d\é.<:l off<l-t~~~t 1\.1> ~a.ttetr. e é. so~tedade a.t~?;u.ma. 
especie de garantia 1 

Os juizes muoieipaes porém , creados pela 
proposta do governo (eu talvez seja tachado de 
um pouco ousado por dizer isto), mu eu entendo 
que os juizes municipaes ereado!l pelll proposta 
do governo offerecem mais garantia$ do que os 
creados pela lei de 3 de Dezembro de 18U, O 
gov~roo não está obri~ado, colllo estR.Vll pela 
lei de~ dil Dez~>mbro de 1SU,. a ~<:~mee.-r aó~ente 
baebsreis forma(! os : póde nomeai-os se qu1zer, 
e é muito provava! 9.Ue eUe, quando puder, 
procure nomear as tnftueneie.s loeaes para e:s.er· 
cerern t11.es fancçõu (apoiadog), nao eJ.eluindo ..• 

o Sn. n. MAN!)ELl- B.>a garantig. 
O Sa. LtuPo nE ABa&o : - ••• não excluindo 

os homens intelligentes, os hornens que tiverem 
um dtplallla de CotmaJos am direito, se por ventura 
nas localidades se acuarem. 

Por outra parte, Sr. presidenta, este11 juizes 
munielpaes , as1dm creados pela proposta do 
governo, não poclem 11er tão !acllmente seduzidos, 
porque na lei não e~lste promessa al~umll para 
elles obterem o lugar de juiz de direito. Um 
nobre deputado pela Bahia que fallou na sessão 
de bontem deu muita importaueia b. lnstituição 
dos juizes munic\paes . de que \r11t.a li. \e\ de ~ 
de Dezembro de 1841, entendendo que, devendo 
d'entre elles sahir os juizes de direito, tinbiio 
elles uma longa experiencía para poderem bem 
administrar a justiça. Não · negarei esta. van
tagem. mas pergunt•rei ao nobre d~putad~ pela 
Bahia se, antes deUes serem proawv1dOS a JUIZI!s 
de direito, não lhe~ tir.hão sido eon6adaa, como 
juizes municipaes, funcções importantíssimas , 
par!' as quaes se de-via reqUllteT tllin~'& to· 
nhecimentos, ou qaasi tantos conhecimentos e 
pratica como os juites de direito devem ter? 
Portanto este argumento do nobre deputado 
não me parece que tenha tanta força quauto a 
que elle quiz attribuir·lhe. Se consultarmos a 
antíga legislação , reconheceretnoa qu! , pa:z_:a 
exercer as mesmas f11ncçõea, O'll f\\neçoes ma1s 
importantes do que hoje exercem os jui.z!ls de 
direito, e que do eserc\daa tambem' ~\os }UU.• 
munlctpaes, n&o se requeria· mais do .que 1l1ll 

68 
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anno de pratica. Com este tirocinio é que ap
parece no Brazil a magistratura a que o mesmo 
nobre deputado tem justnmente dado os elogios 
que mGrece. Esses magrstrados tão intelligentP.s, 
tão praticas como o nobre deputad? . reconhec~, 
não forão aprender na escola d,;e JUtzes mun1· 
cipaes. 

Portanto, se sem essa escola dos juizes muni· 
cipaes nós temos a forttma de possuir tão di~· 
ti netos magistrados, par R. que a c reação de juizes 
municipae!l como os creou a lei Je 3 de Dezembro 
de 1841? Repito pois que não me parece que 
e~>te argumento tenha a for-ça que lhe quer <lar 
o nobre deputado pela província da Bllhia. Direi 
francam6nte . que nesta pal'te, assim como em 
outraa eu concordaria inteiramente com o projecto 
que fvi apresentado como substituição, proposto 
pelo nobre deputado pela província da Parahyba. 
Elle propõe nesse proj~cto, entre outras dísposi· 
ções de elevada importancia, que en acho dignas 
do examil da camara, que os jui:zes de direito 
sejão tirados da classe dos advogados depois ole 
terem exercido a advogada por certo e determi· 
nado tempo. 

Ente .. do tambem, Sr. presidente, que a disposição 
da proposta do g;:>verno que confere aos juizes 
de paz a attribuiçii.o de preparar os processos 
até a pronuncia ~:x~lusivamente, quando o juiz 
tnunicipa\ não estiver presente, dá mais garantia 
do que quando o processo Á formado pelos dele
gados ou subdelegados. E' preciso que eu advirta 
que os nobres deputados que se oppo<lm á proposta 
do governo combatem cada um dos artigos sepa· 
radamente, sem admittirem, sem reconhecerem 
a lig:1ção que todos eUes têm entre si. A. garantia 
elo cidadão nesta parte é muito rn :1is respeitada 
do que pela lei de 3 de DP.zembro dE> 1841, não 
só porque eu considero mais regular aquelle juizo 
que não €Slá tanto á mercê do governo, como 
por we a formação da cu! pa, segundo a prop()sta 
do governo, não é feita COillO se f>lzia em vit·tude da 
lei de 3 de Dezembro de 18U ; em primeiro lugar 
a propüsta do governo estab&lece que na partes, 
nos casos em que possão ser ouvid:1s, teuhào o 
direito de offerecer documentos, de apr<lSAntar 
toda a defe·sa que tiverem a apresentar contra 
a pronuncia ; e em segundo lugar a proposta Jo 
gvverno dá o direito de recorrer da pronuncia 
por procurador, ainda nos crimes inafiançaveis : 
nada di~to estava determinado pela lei de 3 de 
Dezembro de 1811. Poderia suscitar-se a questão 
se por Vtlntura niio seria mais conveniente nd· 
mittir o jury de accusação para conhecer das 
pronuncias. Eu não estou convencido de que a 
experieucia que temos seja sufficiente para que 
se restabeleça o jury de accusação; entretanto, 
estando bem penetrado da imporlancia de uma 
pronuncia, até por uma dolorosa experiancia que 
me é propria, eu não duvidaria adrei~tir o re· 
curso para iiS relaçi:ies dos districtos das pro
nuncias ainda confirm•\·.ia;; pelos juiz:es de direito. 
Se o nobrtl ministro da justiça entender que deve 
amparar a segurança de pessoa com mais esta 
garantia, eu lhe declaro que adbiro completamenttl 
ao seu pensamento, porque na verdade não me 
parece que fica bem ~arantido o direit.-. das partes, 
dandO ·se a at.tribuiçao de confirmar as pronuncias 
a um juiz aingular, sem que possa haver recurso 
p:ua a relação do districto, que póde julgar com 
mais conhecimento, com maia imparciali.iade do 
que o juiz de <iireito. 

Por esta occasião eu farei uma observação ao 
nobre deputado pela t~ro-vincia do Rio de Janeiro 
que censurou o lado a que pert~;nço, por isso 
que não se tem insistido no restabelecimento 
do (lrimeiro conselho de jurados. Eu peço li
cença ao nobre deputado pelo Rto de Janeiro para 
ponderar que elle náo deve formular essa arguição 
que fez, referindo-se a discursos de um ou outro de
putado que em l!::S41 se pronnnciou contra a lei de 

3 de Dezetnbro; quando muito, o nobre deputado 
pela provinda do Rio de Janeiro póde disto concluir 
que tal deputado pensava por certo modo, que 
tal outro por modo diverso ; .ma'! qual seria a 
opinião do partido que combateu a lei de 3 de 
Dezembro, se houvesse uma votação sobre certas 
disposiçõ~s? Nem o nobre deputadv pelo Rio de 
Janeiro, nem nenhum outro póde seguramente 
dizêl-o; tanto ma i~ quanto o nobre deputado a 
quem me refiro roconlleceu que o nobre ministro 
da justiç~ tivera sempre idéas muito moderadas 
àcerca da lei de 3 de DPzembro de 1841. Assim 
corno o nobr~ ministro da justiçn, que então era 
deputlldo, tinba idéas moderadas a respeito das 
disposições dessa lei, Ol\tros deputados havia que 
tinb~o as me~mas idéas . Mais de estranhar ~ 
ainda, S:·. presidente, que o nobre deputado pela 
Bahia v1esse hoatem ler nestf\ casa document<Ji! 
estranhos a ella, documentos que não podião ter 
r elação alguma cam as discussões da tribuna. 
para demonstrar que certos membros desta casa 
deviii.o pensar por certa fôrma, segundo as expres· 
sõeR desses documentos. Acha o nobre deputado 
que seria- razoavel se, revolvendo o passado, 
·~uizes~emos obrigar a homens publicas, a depu
tados, senadores ou ministros, a pensar e a 
eX(l<!Utar as idéas que elles tivessem emittido em 
jornaes ou em outros documentos que não podem 
considerar-se ofiiciaes? Sr. presidente, eu não 
v~jo que possa vir vantagem alguma ao paiz 
dando-se á discussão a üirecção que Msta parte 
pretendeu dar o !nobre deputado pela Bahia. Nem 
eu nem nenhum dos membros desta casa podem 
ser respons,.veis a cumprir as opiniões que 
tenhamos· emittido em documentos desss natureza, 
assim como o uobre deputado não pôde ser tambem 
obrigado a cumprir, nem pôde ser ·responsavel 
por doutrinas que tl!nha su~tentado fóra da tri
buna. Port•1nto, Sr· presidentP. , nenhum peso 
tambem me parece que devem ter as observações 
que fez o nobre dep11tado pelo Rio de Jan~;lro 
quando arguio o lado a que pertenço de não 
insistir para que se in~iriio na propo11ta disposições 
pelas qnaes reclamou na occasião em que combateu 
a lei de 3 de D~zembro de lSU ; e se niio é assim, 
o nobre deputado ou outro qualquer que prove 
que essa er11 a opiniãv do partido a que pertenciào 
os membros a cujos d1scursos os nobres depu
tados se referirão. 

O Sa. FERBA.Z: - Era o tnaniftlsto ao partido. 
O Sa. Lu.IPO D& A.nREO : - Sr. presidente , 

na mesma occa:~i:to se notou que a proposta do 
governo uão pNcurasse remediar a legislação 
existente a respeito de buscas e de passaportes : 
nesta parte eu me refiro ã resposta que deu um 
nobre deputado pela provincia de S. Patllo. O 
regulamento de al de Janeiro de 18.t2 Ívi em 
verdade confeccionado com muita discrição e pru
dencia no que respeita a ta1M objectos; entretanto, 
se eu não tivesse por empenho, como membro 
da commissão, que a discu,;são não se complique 
nem dilate, t!U não duvidaria admittir como dis· 
posiçõc:o> legislativas. para não poderem ser alte
radas, as dtsposições do regtdamento de 31 de 
Janeiro no 111e respeita a passaportes; não duvi· 
daria tambem admittil-as no que respeita a 
buscas, estabelecendo mais alguma garantia além 
daquellas de que trata o regulamento de 31 de 
Janeiro de 18!2, para que a casa do cidadão seja, 
como deve ser, respeHada. Mas eu sacrificarei 
este meu desejo A necessidade de ver alterada a 
lei ds 3 de Dt.zembro de lS.U Blll objectos que eu 
acho mais urgentes e de mais alta imporlancia. 

Sr. presidente, o nobre deputado pela prGvíncia 
do Rio de Jane\ro, cujo discurt.~~o é em verdade 
digno de toda a aLtenção, observou que a creaçio 
dos juizes municipaes e de orphãos, pela proposta 
do governo expunha as causas civeis a ~ravea 
inconvenientes , principalmente etn matena de 
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orphãos, porque, embora en1 virtude da pro· 
posta do gov~rno elles devão ser considerados 
prepsrador&s do,; processe>, todavia no pre> paro dos 
proc~:SSQS, prineipalo1ente na,; execuções, podia 
baver questões <lc tanta gravidade e importancia 
que dellas resultaRse a ptlrda dt~ muit"s fortunas. 
Eu reconheço, como o nobre deputado, oue o que 
elle ponderou a est,; respeito é unia verdâde; n1as 
parece-me que a• proposta do governo não dcix~u 
sem remedio este inconveniente. Segundo a dispo
sição provii;oria ácerca da administração da justiça 
civil, d 11s despachos que eriio proferidos pelos 
juizes munlcipaes, não havia outro algum recurso 
senão o aggravo do auto de processo: por isso 
acontecia que quando os processos civeis ião ao 
conhecimento dos tribunacs ·de direito, já os pre
paradores tinhão dado despachos tão irregulares, 
que e:>tava f~ito o mal nu occasião de ser reme· 
diado. 

Mas note o nobre deputado pela província do 
Rio de Janeiro que este inconveniente não foi 
desconhecido, nem deixou de ser acautelado 
pelo nobre ministro da justiça. Segundo a pro· 
posta do governo, o nobre ministro da justiça 
admitte que dos despachos proferidos pelos juizes 
municipaes ou pelos juizes de orphiios possa 
haver aggravo de petição segundo a importancia 
dos mesmos despachos ; portanto o nobre ministro 
da justiça está autorisado para marcar quaes 
são os casos, quaes são os despachos, embora 
proferidos no preparo de um processo, a respeito 
dos quaes sejão admittidas as partes a interpôr 
o recurso de aggravo de petição. O nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro sabe perfeitamente que o 
aggravo de petição suspende a execução do 
despncho, e pottanto niio será possivel que este 
inconveniente, que foi ponderado, possa realisar-se. 
Compete ao governo marcar claramente nos seus 
regulamentos qllaes são os desp11chos, embora 
pro~eridos no preparo de um processo, dos 9_uaes 
st~ja licito b partes interpôr aggrl!vo de pet1ção; 
porque, segundo a proposta do governo, embora 
e11tes de;;pachos pela legislação anterior não 
admiltissem senão BRgravo no auto do processo, 
o governo está autorisado para mudar a natureza 
do recurso, e declarar que tae11 de11pacbos ad111ltttlo 
o recurso de &ggravo de petição. Creio pois que 
eato inconveniente estâ remediado na proposta 
do govtlrno. Não sendo o artigo qlle trata dos 
juizes municip•es atacados separadamente, mas 
pondo-se em relação com o outro artigo que 
trata dos recursos que é permittido interpôr dos 
despachos, não tem toda a razio o nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro; se comparar um artigo 
com outro, reconhecerA que o governo póJe 
marcar os caslls em que de taes dsspachos se 
possa interpOr aggravo de petição, reconbecerá 
que c.esta parto o governo não está obrigado a 
cirgir-se A legislação anterior, e ha de convir 
que o inconveniente com que ar.,umentou des· 
apparece inteiramenttl. 

Cingindo-me agl)ra á disposição do art. lo da 
proposta, eu direi que não me parece que este 
artigo possa ser razoavelmente combatido. Tem-se 
dito que os chefes de policia são commissarios 
do gc.verno, e portanto que a proposta conserva 
juizes propriamente de commissão. O nobre depu
tado ;>ela provineia da Parabyba, um dos advogados 
mais distinctos e mais babeis desta córte, qualificou 
come alcada a nomeação de taes chefes de policia 
para a formação da culpa. Os Srs. deputados 
que arguam aos chefes de policia de eommissariol 
do governo parece-me que separão delles a qua· 
lidade de juiz de direito. O chefe de policia, 
segundo a lei de 3 de Dezembro de 1811, e 
segundo a proposta, não pode s01r senão um juiz 
de direito. Um juiz de direito o!rerece sem 
duvida muitas garantias que o defendem da 
arguição d9 commissario do governo. Se, deixando 
a \heoria fórmoa ao que é poaa1vo, e argumoo-

tarmos com OI! factos, eu, consultando a experiencia 
emquanto esttve na secretaria da justiça ultirna
me!lt~, passa alfirmar á camara que as diligencias 
ma1s Importantes .e~ão confiadas pelos presid6ntes 
aos c_he!es de pohc1a, os quaes, repito, são juizes 
de dJretto. 

O nobre ex-pt·esidente da província da Bahia 
até representou ao governo que .:onvinha dividir 
a província da Bahia em do11s departamentos e 
nomear ur~ .. chefa dê pulicía para cada um des;es 
tlepa1·tameotos; representação a que eu não attendi 
p~r ser expressamente contraria á disposição da 
le1 de 3 d.•l J?ezembro de 18U .. O nobre deputado 
pela provmc1a lia~ Alagóas, CUJOS serviços impor
tant~,; eu por d1versas ve1.es tenho menciona do 
nesta camara, servio-se tia autoridade e jurisdicção 
do chefe de p•,lici ~ da província das Alagóa>~ 
para restabelecer att1 a trl\nquillidade publica, para 
ter proces~os organu;ados sem espírito d-3 vingança 
e de parct tllJ~a.de. Porhnto, se a instituição dos 
dt.efes de poltc1a tal qaal ella ê reconhecida pela 
le1 de 3 de Dezembro e pela proposta, não tem 
sido nociva, tem pelo contrario traz1do vantagens 
ã a~ministração da j ustiç~ (-xpoiados), não vejo 
mot1vo para que seja abolida esta institu.\ção. 
Permitta a camarR que eu allegue mais um facto 
para demonstrar a minha pt·opo~íção. Na provio~ia 
de Minas Geraes succedeu no anno de 1844 um 
assassinato horroroso: quem se julgou que era 
mais apto para tomar conhecimento desse facto, 
quem se attendeu que seria mais capaz, em taes 
circumstancias, de descobrir os autores desse 
ho~rivel delicto, de proce~sal·os, de prendel-os? 
Fot o chefe do3 policia. Geralmente se attrib11e 
á imprudencia de se mandar retirar o chefe de 
policia antes da terminação d(} 'Processo, geral
mente se attribue a esta imprudencia o não 
de.sc~brimento da verdade , a impunidade dos 
cnmtnosos. 

O nobre deputado pela Parabyba qaaliftcoa 
estll instituição de uma alçada. Eu não entrarei 
em uma discussão muito minuciosa a este respeito; 
n1as direi ao not.re ddptttado que desde que a 
jurisdicçiio é conferida por uma lei, desde que 
a jurisdicção não termina com a diligencia de 
'Jild é enc.uregada a · autoridade, m"s continúa 
em virtude da lei, não se póde qualificar como 
alça•ia a instituição dos chefes de policia. Ora, 
é ionegavel que os cbefea de policia recebem a 
sua jurisdicção da lei, e ainda no fim de qualquer 
diligeneia conservão eempre a jurisdicção que a 
iei lhes confere. 

Ha sobre a mesa uma emenda offerecida por 
um nobre deputado pela província do Rlo de 
Jllnoiro. ~u creio que esta emenda dispõe que 
a cuba seja formada pelas autoridades locaea, e 
que quando deva ter lugu a aceuaaçllo por parte 
da juatiça, a pronuneia seja appellada u-omclu 
para o supertor; portanto lica a formaçilo da 
culpa eubmettlda ás aatoridadea locaet, aos juizes 
municlpaes. Eu como membro da comUlieaio digo 
que me parece qne esta emend11 n:Io póde ser 
aceita por uma razão muito simples ; o nobre 
deputado pela província do Rio de Janeiro por 
meio desta emendll dá to~a importancia á pro· 
nuncia, e não l\á importancia alguma á formação 
da c11lpa. Ora, como eu so11 daquelles que en
tendem que a formação da culpa é de muita 
importaneia, é visto que não posso aceitar uma 
emenda que ~.ó dá. importancia á pronuncia e não 
á formação da c11lpR. 

Sr. presidente, irei terminar o meu discurso, 
e terminal-o-hei dando a minha opinião sobre o 
art. Si, que estabelece que os magistrados que 
aceitarem os cargos de senador ou del?atado 
sejão aposentados com utn terço, com meto, ou 
com o se\1 ordenado por inteiro, segundo oa 
aunos de serviço que tiverem. Ha muitos membros 
nesta casa que desde o anno passado sabem qual 
é a minha opiniio sobre esta importante mataria. 
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Antes de eu entru para o mioisLerio, con
versando com alguns amigos meus, eu lhelil disse 
francamente que não apoiava uma doutrina s.e· 
melbante. D~pois que entrei para o ministerlo 
(sabe·o perfeitamente um dvs nobres ministros 
que estão no g~b!net~ actual)_, f~i eu. talvez o 
unico que no mm1steno contmue1 a 1mpugnar 
esta doutrina. 

Se por ventura eu entendesse que a doutrina 
do art. 34 da lei era apenas uma refortno. da. 
administração da justi.;a, eu poderia 11dmittil-a 
nesta lei ; mas eu entendo que a doutrina deste 
artigo tem mais de politica do que de adminis
tração da justiça. (Apoiados.) Eu talvez lh.e dê 
um alcance maior do que devo dar. · 

O Sa. D. MANOEL:-Não dá; é muit•l grande, 
t'3 grandíssimo alcance. 

O Sa. LIMPO DE ABREU:-Etl estou. convencido 
de que o que dispõe o art. 34, é uma doutrina 
filha das convicções, não só do nobre ministro, 
que apresentou a proposta. como de muitos ho· 
meus distinctos que figurão na nossa politica. 
Direi ao nobre deputado que eu comecei a 
rest~eitar mttito mais esta opinião quando ha 
poucos dias a vi subscripta por um es~adista 
que nós tvdos devemos respeitar pelos seus 
profundos eoubecimentos, pela honestidade de 
suas intenções e pela fortaleza sobretudo das 
suas convicções e do seu caracter. Eu sinto 
profundamente não estar ntosta materia de accordo 
com um homem que sempre respeitei, cujas 
opiniões eu desejaria poder sempre seguir ; mas 
não sigo a sua opinião nesta parte. 

Eu Já disse que entendo que esta duutrina 
tem um grande alcance politico, e pouco ou 
nada tem com a administração da justiça. Se 
por ventura nós admittirmos hojtl esta especis 
de exclusão a respeito dos magistrados, temos 
admittido tambem a exclusão de outros em
pregados, temos reconhecido a incompatibilidade 
das funcções de deputado com as de certos outros 
empregos. 

O Sa. NID'IB8 M.LcH.U>o:-Todos ua cargos pu. 
blieos. 

O Sa. FILU(Ç.t. LEITE: -Todos não. 
O Sa. LrvPo n& Ana&u:-Eita doutrina póde 

ser no Brazil de tanto maior influencia, quanto 
não só a camara dos dt~putados como a cacnara 
dos sena·\ores é elect1va, uma iattliramente e 
cutra em parte. Em outroil paizes representativos, 
ondt~ a seg•1nda camara é nomeada unicamente 
pela corôa. uma doutrinll desta natureza tem menos 
importancia, porque uão póde atro~ctar senão uma 
das duas camaras; mas no Brazil, onde para ser 
s~nador tambern se c:::tlge urna eleição, esta doutrina, 
d1go eu, póde ter muito maior in.dueocia. Sendo 
pois na miuha opinião esta doutrina não tanto 
uma doutrina de reforma da administração da 
justiça, como uma questão política de incompa· 
tibilidades, e tendo a declaração dessa incomf)ati· 
bilidade por um dos s~us primeiros fins organisar 
bem as camaras, trazer para a representação 
nacional os votos que se julgão mais indepen
dentes, como se póde tratar desta questão uni
eam~nte cem relação aos mggistrados, eom relação 
ã administraç~o d~ just\ça, e sem relação alguma 
á boa organtsaçao das camaras legislativas 't 
Ento:etanto o fundamento em que se estabelece a 
proposta é a necessidade de não conlhJtva.r os 
lugare& de magistratura sem es~rem preenchidos 
por aquellea qu.e os devem servir. En segr.uamente 
não censuro ao Sr. ministro da justiça de con· 
servar em laErares de presidente• de província e 
de diplomae1a alguns magiatrados. Eu estou 
persuadido que o Sr. ministro, apezar de ter 
apresentado a propos~, não devia por certo 
r~tiral-o; mas desde que este artigo da proposta 
tner o voto da camara, et1 entendo que o nobre 

ministro da ju:~tiça deve retirar todos os magís· 
trados. (Apoiados.) 

O Sa. D. 1\!ANOEL:-Nomeou agora um para 
presidente da Dahia. 

O Sa. LIMPo DE Amu.:u:-Depois que passar. 
Eutendo que o Sr. ministro consultou a camara 

otrdr~ceu esta proposta ; portanto àeve aguarda; 
pelo meno:~ o voto da camara: então, ou mesmo 
de_p~is 4ue 1!- d9utrina passar Mmo lei, o Sr. 
mm1stro da JUStiça terá de substituir todos estes 
magi~trados. (Jra, eu alguma pratica tenho tido 
de aJministr!'ção_: o Sr . mi~i~tro da justiça 
al~uma ~em tá. t1do. O Sr. m1n1stro da justiça 
acua fac1l encontrar pessoas habilitadas para 
preencher todos os lugares sem recorrer mais ou 
mea_os á magistratur~ '1 Eute~do que ba sem 
duv1da homens de mutLo merectmento, de muita 
capacidade entre nós : mas creio que não ha 
tantos que o governo possa prescindir inteira
mente da classe da magistratura. (Apoiados.) 
Eu estou persuadido que se a proposta passar, 
o governo ha de se ver muito embaraçado. 

Emfi.ro, Sr. presidente, eu não desenvolverei 
mais a mataria: eu teuho dado o meu voto 
sob_re o art. 1•, qu!l é aquelle que se tem dis
cutido. 

O Sa. D. MA.NOEL:-Todos nós : eu tambem 
quero o meu quinhão. 

O Sa. LIMPO DE AnaEu:-Não sei ; mas parece
me que me exprimi com toda a imparcialidade. 
(Apoiados.) A camara me fari a justiça de 
acreditar que, referindo a si a doutrina do artigo, 
o deputado que tem a honra de fallar-lhe não 
deve ter o menor receio : da disposição do artigo 
pôde sómente resultar-mo beneficio, posto que 
on~ros possão pensar diversamer•te. Eu entendo 
que uma aposentadoria como a lei promette não 
me seria desvantajosa. (Apoiados.) Quando se dis
cutir o artigo. desP.nvolvereí n1ai.s esta opinião, 
em que apenas tenho tocado, e farei todos os 
esforços para o faze r com toda a imparcialidade, 
e com o sangue frio que tenho naturalmente, 
como alguns Sra. d&putndos &.filrmão; e que, se 
fór possivel, hei de procurar apresentar ainda em 
maior escala. 

O Sa. D. M.I..NOEL:-E' um dom do céo que e11 
invejo muito. 

o sr. Ferreira França como membro da 
depntação que foi levar á sancçiio a IE"i de deições, 
dá conta de que, sendo a lei apresentad" a 
S. M:. o Imperador, o mesmo augusto atonhor 
houve por bem re11ponder que a examinaria. 

A resposta de S11a Mageatade ó receb!dal com 
muito ettpl!cial agrado. 

Continua a discussão. 
O Sa. PazaxoENTK:- O Sr. Souza Ramos tem a 

palavra par• responder. 
o Sr. Souza Raxno•: - Sr. presidente, 

não acompanharei os nobres deputado~ pela pro
vincia de Minas e S. Paulo que nas sessões 
anteriores tomàrão a seu cargo responder aos 
discursos que temos proferido contra a proposta 
do governo ; porquanto os nobres deputados, 
deixando de parte todas as razões por nós produ
zidas que convencem que a proposta deve ser 
rejeitada, empenbárão-se mais em nos attribuir 
razões que não produzimos como meio mais 
tacil de obterem o triumpho. Assim, por exemplo, 
Sr. pre!\idente, para convencerem da neeeasidade 
de uma reforma na lei de 3 de Dezembro de 
1841, muitos dos nobres deputados se fundárão em 
opiniões que nos emprestárão, dizendo que nós 
eram06 os mesmos que reconhecíamos a necessidade 
desta reforma. Para os que ouvirão os nossos dis
cursos, para aquelles que os tiverem lido. para 
03 que estiverem de boa fé, é facíl o conhecimeo~ 
de que semelhante proposição nós nio avançamo-, 
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e que nunca _a~~orisámos os nobres deputados 
com nossa opm1ao para por semelhante modo 
sustentarem a noctlssidade da propoata. Em ver
dade a lei de 3 d<:l Dezembro ue 18!1 não é uma 
obra perfeita, como toda. a obra. du homens que 
perfeita não póde :\cr ; tnas daqui se não dsve con
cluir a necessidade de uma reforma, e reforma tal 
qual aqutllla que está f<>rmul11.da na proposta em 
discussão . (Apoiados.) Um outro def,,ito deve te-r a 
lei d1l 3 de D~zembro, pois que é obra da intel-· 
ligencia humana, que não tem por si a infa!libi· 
lidade ; mas nem por isso é necessaria esta 
reforma apresentada, e nem por isso nos que 
assiu1 pensamos estauws na obrigação de offt:Jrec<Jr· 
lhe emendas, quanuo cst:1. proposta do gov~rno 
contraria, e até destróe o qua nós acballlos de 
n1ais importanta e de mdhot' na lei d t~ 3 d<l D~
.zembro da 1811. isto é, o seu systema. Como pois 
qu~rer-se que nós façamos uma uu outra emenda 
a uma proposta quo tem um systema que não 
adaptamos 1 

Não foi só em nossos discursos que os nobres 
deputados julgárào dever buscar razões para 
fundamentar a necessidade da reforma; recor· 
rêrão tan1bem a um projecto apresentado por um 
illustre senador, a cujas opiniões nós prestamos 
o devido respeito ; mas os nobres deputados que 
argumentArão em favor da proposta do governo 
com o projacto do Sr. senador Vasconcellos, se 
não derão prova da pouca lealdade na dillcussão, da
rão-a do pouco cuidado com que lêrão esse projecto, 
porque o projecto do Sr. senador Vasconcellos não 
traz outra alteração senão a de tirar ROd delegados, 
subdel&gados e chefes de A1blici!l a attribuiçào de 
pronunciar e sentenciar afinal em certos crimes, 
mas conserva-lhes a attribuição de formarem 
todo o processo até esses termos, conserva-lhes 
o mais importante, entretanto que a pr-:>posta tira 
aos delegados e subdelegados esta attríbuiçâo, e 
a passa para juizes do povo, para juizes de paz . 
Vê-se pois que tanto o systema como as disposições 
principaes da lei de 3 de D~zembro de ltl41 são 
respeitadas e guardadas no projecto do Sr. Vas
concellos, e que vai uma distancia extraordinaris, 
e muito grande deste projecto a proposta <to 
governo ; só quem os não tiver lido ou não os 
tiver en\endido poderá em boa fé dizer o con
trario. 

Regular era, l:ir. presidente, que aquelles nobres 
deputados que tomarão a seu cargu sustentar a 
proposta do governo, uma vez que o nobre ministro 
não tem querido tomar parte na discussão o tem 
cedido a elles o seu lugar, 11pontüsem os defeitos 
da lei de a de Dezembro, e por esta maneira nos 
convenc'lssem da necessidade da reforma : o sys· 
tema pois da discussão por elles adaptado não 
satisfaz, não póde satisfazer ao nobre ministro no 
empenho da sustentação da sua proposta. Seme
lhantes a estes são os argumentos todus produzidos 
por estes nobres deput .. dos ; elles por si cahem. 
não necessitão de refutação : eu poi~ me limitarei 
nesta ocasião a fazer algumas observações sobre 
o discurso que acaba de proferir o nobre deputado 
pela província de Minas Geraes ; e aceitando a 
correcção feita pelo mesmo nobre deputado, ainda 
que nella não estejamos incursos, cingir-me-hei, 
c"mo em outra vez, á discussão do art. lo da 
proposta, e a considerações geraes sobre os mais 
artigos. E' temeridade em mim propór-me em um 
improviso a responder ao oobte deputado por 
Minas. cujas luzes respeito : espero porém ser des
culpado. 

Os que combatem a proposta, na opinião do 
nobre deputado de Minas Geraes, estão coherentes 
com os princípios que apresentArão quando sus
tentárào a lei de 8 de Dezembro de 18.U; e a.quelles 
que a defendem estão coberentes com os princi
pio• que mani!estArllo quando fizerão oppoalção nas 
camaraa a esta maama lei. Ellta propoaiçio ultima 
.S " -_.__A .&aft ......... "• 'Mina• biln é tAo euet.t. como 

por elle foi apresentada; entretanto eu por agora 
deixarei da fazer a este respeito reftaxão alguma. 

O nobre deputado declarou havcl r combatido 
sempr<l a lei de 3 de Dezembro de 18H, por isso 
que o systema de~sa l ei so reduz a :;ubstituir as 
influencias locaes que, na opinião tio nobre depu
tado, são as legitimas pelas influencias do goveruo, 
e centralisar mesmo a adminisiração municipal ; 
a mais firme julga dever o nobre deputado estar 
em sus opinião, quando vé que essa lei não con
seguio seu fim, qual a extin cr,ão dos regulo,; das 
lo calidad <Js. 

·Em verdade, 11 lei de 3 de Dezembro de ISU, 
em resultado de suas disposiçõ~s devia trazer a 
substituição de partb da força dad influencias locaes 
pela das influencias do governo ; mas não é ver
dad eira esta asser,;âo ao ponto de que por esta lei 
não dtlv~sse apparecer nas localidades e em todos 
os negocies senão a inflQtlncia do governo como 
uoica. O prejuizo re,;ultante da centralisação da 
admin istração municipal pela attribuição que foi 
dada aos chefes de policia de representarem às ca
maras municipaes sobre as providencias que devem 
tomar em suas po;~turas a bem da policia munici
pal, em nada prejudica a influencia legitima que 
devem ter os habitantes dos municípios na adminis
tração ecooomica delles. porquanto esta attribuição 
se reduz a. uma simples representação ; nem obsta 
que o chefe de policia, quando dtJsattendido, possa 
recorrer ao governo, porquanto, pela lei do lo 
de Outubro de 1828, jà o governo tinha até certo 
ponto acção sobre as deliberações das camaras 
municipaes, e tinha esta acção, sem <JUS em al· 
guma occnsião se dissesse que por tal maneira se 
centralisava de um modo inconveniente a admi· 
nistração municipal. 

Na substituição da infiuància do governo pelas 
infl.uP.ncias das localidades qua o nobre deputado 
de Minas julga só legitimas, enxerga elle um 
mal, porque ou a acção do governo irá ficar em 
<>pposição, em luta com as infl.uencias locaes, ou 
ira reforçai-as segundo as nomeações do governo 
recahirem ou fóra destas influencias, ou em pes
soas que as exerção. 

Não tratando a lei de 3 de Dezembro de 1841, 
de providenciar senão a respeito da melhor admi· 
Distração da justiça criminal. eu entendo qu~ elll 
todo o caso é benefica a subitituição de uma influen
cia do governo sobre ialiu('ncias de localidad~:s 
que muitas vezes chetas de odios e paixões ragu
lares embaraçiio a legitima acçiio da j u~tiça, ou 
a convertem em um instrumento seu. Em me11 
apoio vem a opinião mesmo do nobra deputaio 
pela província de Mina;;, quando su~t~nt'•U a no
!:68sidado de se conservar aos chefes de policia a 
attribuiç~o dtl formar ct1lpa em toda a provinda. 
Se é verdade que devem ser conservadas esta11 in· 
1luencias de~ localidades, 11nicas legitimas na opinião 
do nobre deputado; se ha um grande inconveniente, 
um mal certo em s11bstituil-as pela influencia _do 
governo, que ou irà rtlforçar ou combater estas m
iluencias de localidades, porque então o nobte 
deputado de Minas, sem receiar cahir em manif~sta 
contradicção conservA attribuição aos chefes de 
policia, que: ou irão reforçar estas infiuencias das 
localidades ou combater, lutar com ellas ? 

Nenhum bem, c:liz o nobre deputado de MinAs, 
tem resultado da substituição destas intluencias 
locaes pela in1luencia do gove,rno, porque ~s 
regulas das a.ldêas. ainda com_? dantes, pertu~b.ao 
o socego publico, e embaraçao a boa admtms
tração da justiça. A este respeito cumpre que o 
nobre deputado note que, se os bens que a le_i de 3 
de Dezembro espera"Va., uão se tem consegutdo, a 
culpa é do governo, do governo unicamente. . . 

O nobre deputado trouxe o exem~lo da P!'ovmc1a 
do Rio de Janeiro, que está ma1s debaixo ~as 
vistas do governo para comprO'VIt.r a !!ua_ asserça.?· 
Em verdade, Sr. presidente, na provmc1a do R1o 
de laneíto ainda ae -vêm esses regulos que 
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oppoem embaraços á boa administração da jtls
tiça, e que substitu,;m_a legitima acçii~ dell_,, _por 
su11.s de~1egradn;; p::. ,xoes; lllllS se uno ~x,~tl~stl 
a j.,j drl 3 J.,; Dezembro Qtl lSH, ~ssas lr:.tlutJnclaS 
ddx!l.rião de se apresentar assim prejndi'!ial
nl i> nte ' E e~ses re~ulos t~ rião d"lsapparecido? 
N~"io por certo ; não teriát> des>tppare.:id·>, e 
n~ nhum remedio teria então o governo contra 
este mal, eutr<Jtuat .. que agora se e-E>te mal se 
s~nLe e porque o ~O\'erno o 'luer, foi um minis· 
tllrio qutl esposou os odios e ns paixões das 
lo.:alidnd•:S para achar Sl\sttntadores quem creou. 
e~ se~ r<Jgulos, e o gov.,rno os soffr., e os tolera ~o r 
seu gosto. Não tem o governo na sua. mito os me1os 
du aniquillar a influencia illegitima e ptrnic\osa. 
d<'Sses regutos '! So não tem, :>enho~es, então a 
lei nào l.i>i. iufluencia. nem acção alguma ao 
govc::rno, e portanto deixai de dccl>tmar coutra 
e !la. 

o Sa. D. M.~o:-;o~o:L: -Apoiado: Isto é muito 
lo~ico. 

O ::la . 8r,ua RA!.!os:- Não acha o nobre depu
tado de :Minas conveniente que os delegados e 
subdelegados, sendo de nomeação do governo, 
tenhào as attribuicõe~ d '! qu.e forão encarregados 
pela ld de 3 de Dezembro, por isso que desta 
Ula~:eira o guverno que nomêa semelhantes aut.)
ridades, apparece sempre como respiJnsavel pelos 
seus act·)S. Eu, Sr. presidente, entendo que por 
isso mesu1o que sobre o governo recahe a res
ponsdbllidade moral dos actos dos empregados 
d<l SU·\ uon1eação, qu11ndo abusào de suas attri
buições, estas autoridades otr.,recem muita mais 
gar11nt1as do que aquellas qu.e siio nomeadas 
pelo povo, e a respeito de quem não apparece 
um rtlsponsavel pela nomeação, um responsavel 
pela sua çon sHVa.çüo. (A;poic.dos.) 

Quando, Sr. presidente, "nc~támos esta dis· 
cussão, tendo sóu1ente em v1sta o relatorio qlle 
precede a proposta du governo, ella se achava 
collocada em um ponto muito difftlrente daquelle 
em que !loje se aclla. A proposta do governo dá 
a ent<Jnder que n existencia de juizes tampara
rios com attribuiçã.o de formar culpa e de julgar; 
que a existencia do outros juizes que sejào os 
perpetuo.-~, de que tr:Ha a constituição, viola a 
n1esma constituição ; mas posteriormente com a 
discussão a quP.stào tem sido collocada em outro 
ponto. O nobre ministro da justiça, os nobres 
dtlputados que dtlpois delle ~ustentárão a pro
po,;ta, e o mesn10 nobre dtiputado de Minas 
qu.u acabou de íallar admittem juizes tempora
rius com certas uttribuições; por consequencia 
toda a questão hoje se reduz é. eonveniencia ou 
não conveniencia, não d11 conservação de certas 
attribuiçõea a juizes te:nporarios, mas da no· 
meação daquelles que estas attribuições devem 
ex~rcer. 

O Sa. D . M.L'íOEL: - Apoiado: esta. é que é a 
questão. 

O Sa. SouzA Faa.Nco:- Julga o nobre depu
tado de Minas que os juizes de paz. de eleição 
popular, que não estão é. mercê do go)veruo, 
oiletecem mais garantias para se eneuregarem da 
tarmação da culpa, e das attribuições que tinhão 
os delegados e subdelegados, cuja jurisdicção 
dura t~nto quanto 11praz ao governo. Eu entendo 
que os delego.dos e subdelegados, por isso que 
são nomeados pelo g\lverno, por isso que sua 
jurisdicção dura tanto tem~o quanto apraz ao 
governo, oft'erecem muito mais garantias do que 
os juizes de paz. Quanto á nomeação, eu. entendo 
que o governo por muito mão qu~ .-eja, sempre, 
senhores, é governo, e como tal des.eja conservar, 
senão uma ordem perfeita, uma boa adminis
tração de justil(a, BO menos um simulacro della. 

O SB. D. MANoEL:- Apoiado: olhe que minis-
terial! · 

O Sa. s .mz.&. RAl! ">s: - No noslSo paíz, onde com 
especi:\líJade as luzes não estão bem disseminadas, 
onde a dispersão da população em v ''"to terrítorio 
uiio dá lugar a homogenP.idade de interesses, o 
por nmilllS outras consideraçõt!s inutilisa a aeção 
melhor combinada da. policia, e mesmo da jtlsticll, 
l!nt~ndo que o governL', que não só em si encerra 
luzes, como interesse pela ordem publica, e boa 
administração d;~ ju~tiça, pôde muito mais discreta· 
mente nomear t!Sta'il autoridades do que o povo; e, 
s.·. pl'esident~, a nameaçã.) do governo, encarada 
por otttro lado, otlerece s~m duvida ner.huma muito 
mais garantias . Quando se vê em um lugar um 
subdelegado, quP. nào é dign0 de exercer a,; !une· 
ções que lhtl são encarregadas, a re~ponsabili
dade moral dos seus actos recahe sobre o govr l:'no 
qne o nom~ou e conserva, e é um re.:>ponsavel que 
offerece garanLias á opinião publica ; entretanto 
eu. p~rr.unt11r~i qu".)m é o responsavel da !Dá no
meação dos }uizes de paz? O povo. Sabe1s quem 
votou nelle? Sll fór mao não apparecerá quem 
concorresse com seu voto para a Stla eleição. 

Os juizes de paz b em podem ser encarados como 
o resultado de um!\ loteria ; entretan\o que a 
nomeação dos delegados e subdelegados tem uma 
responsabilidade conhecida, uma responsabilidade 
que otr~rece garantias. Feita porém a nomaaçiio 
destds autoridades quem offerece mais garantias 
para o bom desempenho das altribuições de qu.e 
são encarregados? Sem duvida os delegados e 
subdelegados. 

Olhemos, seuhores, para as circumstancias do 
nosso paiz . Aqutllle que é eleito juiz de paz, não 
<ligamos que pos~ue · sa do enlhusiastico empenho 
de corresponder á confiança de seus concidadãos: 
este exce1,1s0 de patriotismo está fóra dos babitos 
de indolencia do nosso paiz, e dit!l.culta.-se prin
cipalmente quandn se vai accumular nos juizes de 
paz attribuições incommodas de desempeullar-se, 
espinh->sas, e que pouco agradiio; ent::etanto os 
dP.legados e subdelegados desejão agradar a uma 
entidade importante, ao governo que os nomeou ; 
nãv se <l&cusiio tão facilmente para que ella venha 
no conbechuento do seu zelo, seus bons officios, 
p.:. rque delle esperão alguma recompensa ; o juiz 
de paz porém que mais se desvela oo cumprimento 
de t~eus deveres, talvez tenha pot isso mesmo, no 
estado do nosso paiz, dt! esperar uma reílrovação 
na,; urnas el!!itora<Js. (Apoiados.) 

Julga o nobre deputallo por Minas que os juizes 
de paz, de \j.Ue trat~t a proposta do governo, 
otlerecem ma1a garantias, tendo-se em attenção 
outras disposições da proposta, porquanttl se vê 
que elles podem. ll vista da proposta, admíttr 
doeutnentos na formação da culpa, e que do seu 
procedimento ba mais rtoeursos, Visto c;uo as partes 
podem, independente de estarem presos, tratar de 
sua d.,f.:sa por meio do procurador. Serão boas 
estas disposições no entender do nobre deputado, 
o que eu não acho, e terei de as contestar em 
seu tempo ; mas ellas em nada llllgmentão a 
garantia que podem oiierecer os juizes de põz. 

Pois, senhores, disponde a respeito dos delegados 
e subdelegadtls isso mesmo, emenda\ a lei para 
que elles admittão clocamentos na formação da 
culpa, e que os réos passao tratar de sua def~sa 
independenta de estarem presos, e vós tere1a, 
segundo os princípios do nobre deputado por ~1inas, 
os d~legadcs e subdelegados com todas as garan.
tias que são neeessari!ls, sem ser preciso pnval-os 
de suas attribuições. 

Mas, Sr. presidente, a proposta do nobre mi
nisLro, que teve em vista tirar ás autoridades 
temporarias tanto quanto era p<>esivel o direito 
de julgar, me parece que ficará em eontradicção 
concordando com o nobre deputado por Minas na 
bondade de uma disposição que tendll a converter 
um juizo de formação de culpa, um j11izo prepa
rador em juizo de julgamento, 
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Segundo a. opinião do nobre deputado de Minas, 

os juizes municipaes creados pc:la prop<)Sta offe
ro;cem muito mais g~rantia, porque a nl)meação 
terá de roeuar scbre as influencias das localidades ..• 

O SR. LIMPO DE ABREU faz signal negativo. 
O Sa. SouzA Ro~.lllos:-Mas as palavras do :~obre 

deputado são estas :- porque o governo não será 
obrigado a chamar bnchareis, ha de e~colber as 

• infiuenchs das localidades, sem desprezar aque\les 
bachareis que estiverem nas circum~tancias de 
serem providos nesses lugares. 

A primeira razão apresentada pelo noh1·o dopu. 
tado de Minas não prevalece para contrariar a 
disposição da lei de 3 de Dezembro da 1841, e 
adoptar-se com prl!ferencia o que dispõe 11 pro· 
posta. O g.:>verno uâo está obrigado a mandur ba
cbareis para todos os lugares em virtude da lt!i 
em vigor. O governo, quando tem de nomear juize11 
municipaes, os deve esccH.her d'entre os bachareis 
que tiverem um anno de pratica; mas quando não 
houver para todos os lugares bachareis com os 
r~;,plisitos exigidos pela lel, o governo não tem, 
pela lei em vigor, obrigação de os nomear, e para 
isso a lei dispõe que na falta dos juizes munici paes 
sirvão os supplentes. Port,.nto a proposta por este 
lado não traz innovação oue melhore. A outra 
razão consiste em entregar-se esta attribuiçào ás 
influencias loca8s, unicas legitima5, 

O nobre deputado de Mmas que sustenta a 
attribuição que se dá ao governo de em certo.-1 
crillJOR, em todos aquelles que, segundo o seu 
juizo forem graves, mandar o chefe de policia 
formar culpa, não pód~ sustent1r a conveniencia 
da nomeação de juiz6s UJUnicipaes, recahindo 
sobre as influencias das localidades, por<.Jue a 
ser verdadeira esta vantagem que o nobre depu
tado enxerga, devia oppôr se á excepçi\o do art. 1•, 
que na maior parte dos casos, ou quando o 
governo quizer, a destróe. 

Demais, o nobre deputado por Minas muito 
explicitamente acaba de expõr que 8endo o sys· 
tema cta lei de 3 de Dezembro de 1811 sub~tituir 
as intluoncins locaes, unicas legitimas, no seu 
entender, pela influencia do governo, e sendo em 
t~do o caso máo esse systema, porque ou o g•JV'erno 
irá reforçar essas influencias tirando 011 BI!U!I 
'lmpregados do,meio dellas, ou irà pór-so em luta 
coro ellas escolhendo os ompregaaos em outro 
sentido ; por isso combateu e contiuúK a coml.l11tor 
es"a lei. Donúe conclue o nobre deputado ser tal 
o ~y~tema da lei de 8 de Dez,Jmbro f Da. naturP.ZII 
das attribuições dadas aos d!:legados e subdt'le
gados, e do direito de nomeação dado ao governo ; 
poi~ bem: a proposta que o nobre deputadu 
defende passa essas attribuições pari\ os juizes 
muncipaes; e o nobre deputado não enxerga mal 
algum na collisão que fica subsistindo de ir o 
governo ou reforçar as influencias loeaes, ou 
pôr-se em luta com ellas, segundó o sentido em 
que fizer nas !oralidades a escolha dos juizes 
municipaes? I Puis pãrece fóra de duvida que se a 
lei de 3 de Dezembro ofierece em seu systema o 
mal inevitavel que o nobre deputado descobrio, 
a propostll do governo o conserva e o t •: rna mais 
grave, pois dando ao governo a liberdade di\ 
nomeação, tira-lhe o direito da demissão dentro 
da certo tempo, ds modo que tendo uma vez o 
governo se enganado, ou refvrçando as influencias 
loclu:s quand<• devesse, em bem da ordem publica 
e boa administração da ~ustiça, lutar com ella:>, 
ou lutando cum ellas quando as devesse reforçar, 
n9.o lhe é licito dentro de um prazo fixo emendar 
o erro, e e&tá na obrigação de, a pêzar ~eu, 
toler"r o mal e todas a.s suas consequenc1as l 
Actedito, Sr. presidente, que o nobre deput.ado 
que combate a lei de 3 de Dezembro dev1a Cltn 
os mesmos princípios combater a proposta do 
governo, que se propõe a reformai-a. 

Vma outra garantia enxerga o nobre deputado 

nos juizes municipaes creados peJAl proposta, qual 
a de não estarem !SUjeitos as seducçõ'ds do governo 
com promessas ãe melhoramento. A ser verda
cteir~ a proposta do nobr_e deputado por Minas, 
p~e~tso é ene<~rar-se o governo sempre com dispo
stçao de_ corromp&r a magistratura; mus se em 
boa razao a esperança que tem o Juiz de, depois 
de um procedim'lnto honrado e conforme a lei, 
ter um accesso, ha de antes fazer com que elle 
procure 110 comportar bem no seu emprego ; não 
sei que vantagem se pó1e enxergar em turnar 
011 juiT.t!B independentes inteiramente da influencia 
lf!gilima do governo, quando ea entendo que a 
conservação do. influencia legitima, e benefica do 
governo q_ual a que tende a promover aos empre
~us super10res aquelles que nos ínferínres tiverem 
dado prova~ de capacidade, e de bons serviços, 
é antes uma garantia quo off<Orecem os juizes a 
elh sujeitos. 

O nobre deputado da Bahia que se senta a meu 
lado, havia dem_onstrado que os juiza~ municipaes 
creados pela let de 3 de Dezemb1·o &tferecião 
muito mais gar11ntias do que os juizes muuicipaes 
creados pela proposta, e entre outras considerações 
offereceu a de exigir-se que o candidato ao lugar 
de juiz municipal seja bach·>rel, e tenha um 
anno de pratica. e exigir-se que a nomeação de 
juizes de direito deva recahir d'entre aquelles 
que tiverem servido de juizes munieipaes. O nobre 
deputado de Minas contestuu esta proposição 
diz>Jndo qne bons magistrados, havia sem que 
entretantJ tivessem sido juiz~s municipaes. Mas, 
~enbores, se vemos bons magistrados sem terem 
sido juiEes municipaes, melhor ou mais facil
mente os haveria depois de terem sido juizes 
n1unicipaes: a razão invocllda nada prova. 

Assim, pelo que tenh•> exposto se vê que p·Jr 
maueira alguma me poderãõ convencer as razões 
produ?.idas pelo nobrd deputado de MinaR em 
favor da proposta do governo; antes as razões 
que elle produzia no essencial da pruposta p11ra 
mostrar que os juizes de paz e juizes municipaes 
creados pela proposta para a formação da culpa 
e julgamento de cel:'tos crimes, davão mais g!l
rantias do que os delegad·os, subdelegados e juizes 
munícipaes creados pela lei de 3 de Dezembro 
de IS.U, depoem em Ctmtrario. 

Censurou o nobre deputado de Minas que o 
mau amigo e collega da Bahia, que hootem tomou 
parte na "discus;sào, offerecesse á consi1leração da 
ca!la alguns documentos, dos quaes se via que 
muitos dos nobres deputados que têm assento na 
mai<ltitl, e que sustentão a proposta do governo, 
tinh:1o em 1812 a convicção de que a lei de a 
de Dezembro de 18!1 era uma lei de sangue. 
inconstitucional, nttentatoria das liberdades pu
blicas e dos direitos individuaes do cidadão; 
porque, disse o nuhrd deplitado por Minas, nin
guem póJe ser responsavel pelo que escreve em 
docunwnt•>S semelhantes. · 

Sr. presidente, depois que na casa o nobre 
ministro da justiça declarou que a reforma judi
ciaria era uma n~cessidade reclamada pelo paiz ; 
dt'lpois quo os nobres deputados que sustentão 
a proposta o aeompanbãrào repetindo e;;ta pro
posição; depois , que ua casa em differentes 
outras occasiões se tem dito que a lei de 3 de 
Dezernbrv de lSU Jevia ser reformada para evitar 
que a5 provinc1as buscassem. a slla reforma pelo 
Uleio das armas, eu entendo que maito a pro
posito trouxe o nobre deputado pela Boihi'\, e 
devia trazer á discussão estes documento:>, para 
que fique patente aos l)lhos de bdos que não tem 
filndam!lnto razoavel o juizo d.o nobre ministro 
da justiça, quando inculcou que a sua proposta 
era reclamada pelas necessidades do paiz. Como 
poderá o nobre ministro da justiça conservar a 
persuasão de que existe uma reclamação do paiz 
para a reforma da lei de :3 de Dezembro de 1841; 
como poderá o nobre ministro ·achar força e~ 
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reclamações quaesquer ; como achal-as. d_~S!;nas de 
attenção, demonst~ando·se que as ol?lllJoes que 
têm sido pronuncu1das contra a let de 3 de 
Dezembro trazem contr• si o cunho da pouca 
sinceridade daquelles que as têm apresentad .. Y 
Sem duvtda esse!! docun1entos foriio offerecidos 
tn ui to a proposito á consideração de. ncbre mi
nistro : abi deve o Sr. ministro aprendar a 
desconfiar de semelhantes r<~clamações. Sim , 
quando du)is provincias saltão por cima da con
stitui~ão, poern em perigo as instituições do paiz, 
poem em perigo a monarchia t apoiados), e se 
abalanção a sujeitar-se a todos os incomtnodos, 
a ensanguentar o seu pt.iz, para conseguir a 
reforma de uma lei, e depois renegão todas as 
suas oriniões e doutrinas, haverá reclamaçiio que 
deva merecer a attençii.o do Sr. ministro? {Sus
surro na sala, apoiados.) E' a esperiencia es
clarecida que deve guiar o go...-erno nesta questão, 
e não as ex:,Jlosões das p3ixões, das ambiçõ1:s 
desregradas •..• 

(lia um aparte que não couvimos.) 

O SR. SouZA. RAYOõ :-Não me lembra que o 
Sr. Ferraz tivesse confessado que a lei de 3 de 
Dezembro de 18-H ê anti-constitucional; e ouando 
o fizesse, o nobre deputado da Bahia expõe su11.s 
opiniões por sua conta, nós outros não estamos 
na oi:Jrigação de sujeitar a nossa opinião á uo 
nobre deputado da Bahia, nem somos por ella 
responsaveis. E', Sr. presjdente, sobre uma ex
pel'iencia esclarecida que o governo do paiz deve 
marchar em matcria tão importante con1o esta 
da reforma judiciaria; então a experiencia, Sr. 
presidente, quando attr:ndida pelo nobre ministro 
da justiça , dovia dictar-lhe um procedimento 
semelhante ao que teve o ministerio a quem o 
actual succedeu, ministP.río que não pôde ser 
suspeito á illustre muioría desta casa: o nobre 
n1inistro da justiça devia r.onfessar com o Sr. 
Galvão (apoiados) que a experiencia ainda não 
basta para mostrar os defeitos da lei de 3 de 
De?.embro. A experíençia bem attendida, bem 
consultada, devia convencer ao nobre ministro 
como com·enceu a seus ant~ces~ores e ao paiz 
de que entregar-se ás paixôe!il do pilvo a admi
nistração da justiça, não pôde ser conveniente. 
Para que pois tanta precipitação em destruir 
uma das obras do systema da consolidação das 
i11stituições do paiz, que tanto tem custado a 
firmar em soUdas bases '1 Si<n, tc•m custado. por
que a.quelles que se esforç9.rào para ermar o 
governo do paiz das attribuu;ões proprias e na
cessarias pan> fazer face ás paíxõe~ desregrnd:ls 
qu~ nos conduzir>lo {. subvers:'io de tudo quanto 
é ordem, erão alcunhados entr-o de ab3olutista<, 
sanguinarios e férozes imitadores da Draco, 
e depo1s forão pr .. sctiptos e postos fôra da lei 1 

Se a experiencis, f:>m vez de apoiar, condemn!l 
a reformo!. que pretendeis, nem ao meno~ a 
tueoria que invocais vos favorece I Quereis que 
sejão investidos os juizes de paz de todas as 
attribuiçõas que competem a agentes da nomeação 
do governo, porque dais muita i::r:partancia ao 
voto do povo donde pensais que nasce ,;ua juris
dicção. Não fallarei dos vicias da eleição entre 
nós par!l vos evntestar, e pretendo vos convencer 
com ,-ossos propríos princípios. Quere!s juizes 

mesmo Cilntinuará o. acontecer, porque em ver
dade muito pesado íncommodo e espinhoso é o 
encAr2o que se quer dar ao11 juizes de paz. 
Aquel!es que têm suas occupações, têm suas 
famílias do quem trat!lr, têm certos commodos e 
arranjos, com muita difficuld >lde se prestão !lO 
exercício da semelhantes attribuições, principal
mente não havendo quem reconheça, quem possa 
recompensar estes serviços. E' uma verdade que 
a experiencia demonstra ; pelo menos o facto se 
dã, s eja a raztio qual for, que na maioria dos 
casos é exercido o cargo de juiz de paz piJr 
aquelles que obti~erão menos votos ; e entiio 
quem t~reis nos empregos, para vs quaef'! qnereis 
pessoas que tenhão e. confiança do povo? Tereis 
aouelles que, tendo concorrido nas urnas elei· 
to'rees, sotrrêrã.o a reprovação de seus concidadãos; 
entretanto que nos delegados e subdelegados tereis 
pessoas q11e mereçãCt a conft,mça de um eleitor es
clarecido, e, como julgo, empenhado na ordem 
publica. e boa administração da justiça, e como 
por via de regra o govern'l. Quando o govP.rno 
não tiver desgraçadamente estas disposições, 
qua~do o gO\"flrno se vir na necessidade de prestar 
obed!encia aos regulas de aldêa, então, senhores, 
os vossos juizes de paz nada melhorarão: qu>~ndo 
o governo quizer abusar, quando o governo quizolr 
subverter, tem na sua mão o violar a lei, como 
temos vil!to, e então esc.usadas são as melhores 
disposições da lei. Ha exemplo atê de suspensão 
d~ Uttl juiz de p11z pelo facto de haver sabido 
a O(·~ocio fóra do seu distrícto por espaço de 
um só dia, e então suspenso por quem ? Por 
um presidente de '(:.rovincia, que ordinariamente 
!azi:.-1 a sua resideneia fóra da pt·ovlncia que admi
nistrava. 

Parece-me pois que, com bastante fundamento, 
devo ficar na opinião dtl que a proposta do governo 
deve ser rejeitadu em todas as suas partes, por
quanto ella nada melhora, antes vem destruir o 
systetna da lei de 3 de Dezembro d43 18!1, pela 
qual o governo foi armado da força precisa para 
a boa J'ldministraçiio da justiça. Espo;remos, se· 
nhores, pela experienci:\, que ainda nâ() nos póde 
offerecer a lei de 3 de Dezembro de 18U. que ainda 
não foi E<xecutad~t. Apenas promulgada E)stB lei, le
vantáriio·se duas províncias em rebelliào contra lllla, 
como contra uma lei de sangue e attentatoria das 
liherda1.les publicas: em semelhante conjunctura, 
nMural era que sua execução se resentisse das 
circumstancias calamit,Jsas em que ella teve de 
vHilicnr·se; logo d~pois um ministeno houve que 
tomou a seu cargv subverter todo o paiz : as 
n<> m~>ações do gover1:o, nomeações dirigidas a 
rehnbilitar um partido que se achava em minoria 
no paiz, e que não tinha fvrça bastant~ para 
com recursos propríos e razoaveis adquirir a 
direcção dos \\egocios publico~, resentem-se !lo 
espírito freneticamente reacc1onario e conquts· 
tadnt com que forão ftJitas. · 

Sim, esperemos pela experiencia; e não seja _o 
governo o que venlla ante:; do tempo Mcessano 
propór reformas a esta lei, e reformas então, Sr. 
presid•mte, no sentido de acoroçoar o progress<> 
chamado liberal, contra as tendendas governamen· 
taes. Não seja o governo o primeiro, como muito 
bem disse o meu nobre amigo deputado da Bahia 
que se senta á minha direita, não seia o governo 
o primeiro a vir dar-se de suspeitv, e reconhecer· 
se incapaz pllrll a nomeação das autoridades en
carregadas ue admmistrar justiça no paíz. 

da nomeação do povo ; consultai porém a expe
rieneia de nosso paiz, e vereis que os que effecti
vamente tiverem de e:x,.rcer taes cargos não serão 
por via de regta os qu~ ptla eleição moRtrárão 
mais merecer a confiança de seus concidadãus. 

Em apoio desta ;1sserçao . ven1 a valiosa autvri
dade do nobre deputado pela província de Minas, 
que }i\ foi por vezes ministro da justiça, que em 
unt Jos seus relatorios fez reraro sobre a fre
queocia dos casos em que a jurisdicçào de jQíz I 
de paz recahia nos menc,s votados, e até em · 
pes:soas que tinhão obtido um unico voto ; e isto 

O SR. D. MA.:SOEL:-Apoiado: talvez não haja 
segund<J exemplo. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e tres quartos. 
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Sessão em f. '7 de Agosto 

PRESIDENCIA D<) SR. MUNIZ TAVARES 

SuMMARio.-Expedlente.-Negocios do Arrozal.
RI!(orma . .iudiciaria. Rejeiçao do encerrnmento 
da discussão. Discursos dos Srs. Rebouças, 
Rodrigues dos Santos e Franco de Sd. 

rem ~umprlr seus dEoveres, ora figura-se essas 
al:ltondade$ fugindo do lugar de sua residencia e 
vmdo proeur&r na córte uma guarida contra os 
attentados desses desordeiros; emfim, por diversas 
man~tra.s se te1n procurado insinuar no espirito 
publtc•) que parte da provincia. df) Rio de Janeiro 
se acha em estaJo anormal. 

A's lCJ-horas e 40 minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê·se e approva-se a acta da antece
dente. 

EXPEDIENTE 

Remette-se á eommissão de fazenda o requeri· 
mento de Jacques Goutfe, da nação franceza, 
pedindo a concessão de quatro loterias para a 
sua [abrica de oleados e tapete. 

Não ba. mais expediente. 
Lê-se o seguinte parecer ' 
u Foi presente á.commissiio de pensões e orde· 

nados o decreto de 23 de Julho deste anno, pelo 
qual o governo concedeu a pensão annual de um 
conto de réis a D. Luiza Leopoldina de :Me
deiros Gomes ; em remuneração dos serviços de 
seu finado ruarido o <:onselheiro João de Medeiros 
Gomts ; e como pelos documentos, que acompa
nhão o mesmo decreto, se provão os serviços 
pr<lStados pelo dito conselheiro, pelo espaço de 
mais de 36 annoe na carreira da magistratura, 
e é notorio que escassos meios de subsbtencia 
legou á agr•lCiat.la, é a commissão de parecer que 
se approve a mercê, adaptando-se a seguinte re· 
solução: 

a A assemblén geral legislativa resolve: 
" Artigo unico. Fica approvuda a pensão annual 

de um conto dA réis, concedida por decreto da 
23 de Julho deste anno a D. Luiza Leopoldina de 
Medeiros Gomes, em remuMração dos serviços 
de seu finado marido o conselheiro João de Me
deiros Go01es. 

" Paço da camara dos deputados, em 14 de 
Agosto de 1846.- M. J. Valdetaro.-T. A· de 
.Alvarettga.-Peixoto de Brito. » 

E senuo julgado objecto de deliberação a 
r esolução a elle junta, vai a imprimir. 

o Sr. Ferraz: - Nunc<"~, Sr. presidente, 
costutno fazer rectificaçõel';. Hr:>je mesmo apezar 
de sahirem alguns pequenos erros, o não faria se 
não fosse vir incerto a af!irmação d~ um {acto de 
um modo escuro. 

u Em lugar uns pnhvras que vêm na ultima 
columna-na- ingleza, etc. -de~e-se ler-na in· 
gleza os juizes de paz que são jnizes criminaes. • 

« Em lugar das palavras-na franceza, etc.,
deve ler-se-na franceza os juizes de paz são 
amoviveis ccd -nutum do governo, · e os juizes do 
commercio não são perpetuas, são temporarios, 
e por consequencia nmoviveis. » 

o St-. Rodrigues dos Santos:- Sr. 
presidente, tem -se repetidlls vezes falia do em 
algumas occurrencias que tiverão lugar em um 
municipio da província do Rio de Janeiro ; aqui e 
no seoado tem-se encarecido, afeiado por tal fórma 
essas ~occurrencias, que aquelles que lerem as 
discussões das camaras hão da cuidar que nma 
parte da província do Rio de Janeiro se aclla 
em ~slado de conflagração, que a ordem publíc_a 
~stá de tal maneira perturbada, que as auton· 
dades locaes já não têm força bastante para 
restabelecer o d~r•1inio da lei. A mais estudada 
exageração tem havi~o no tnodo po~ que se 
referem e!>ses acontecunenios : ora dtz-se que 
potentados daquellle lugar se insurgem com 
mão armada contra as aut\)ridat.les que que· 

ToMO n 

_Eu, Sr. presidente , não · posso alcan~ar quaes 
sao os destgnios daquelles senhores que assim 
querem pintar o estado do nosso paiz de uma 
maneira tão desfavoravel.... . 

O Sa. Pa~~:smeNTE:- O Sr. deputado quer fazer 
algum requerimento? 

O Sa. RoDRIGUES Dos SAN'l:o~:- Sim, senhor •.•• 
Mas como eu desejo que não se forme uma 
opinião desfavoravel do estado do nosso palz, 
entendo que é dever meu procurar põr em claro 
toãos esses acontecimentos que se passãrão na 
província do Rio de Janeiro, para que não se 
possa tirar illações E~rroneas de factos mal averi
guados, ou referidos de uma ma11eira tal, que 
os desnatura completamente. (Apoiados.) 

Sr. presidente , i á fiz notar á camara que 
aquelles senhores que se têm occupado dos 
acontecimentos occorridos no Piraby têm, ou 
modificado grandemente estes acontecimentos , 
relatando-os de uma maneira muito diversa da· 
quella por que ellos ti verão lugar, ou os têm 
adulterlldo, relatando .:-.venas em uma ou outra 
circumstancia, sem dar conta cx.acta e detalhada 
de tudo· quauto occorreu. Ora, deste nwthodo 
incompleto de referir essas occurrencias resulta 
necessariame<lte a impossibilidade de a opinião 
publica fazer um juizo exacto á.cerca deltas, porque 
de uma parte vê condemnadas certas circumsto~.n· 
cins, sem duvida nenhuma graves, mas destacat.las 
de outras muito import:l.ntes, qne terião d~ atte
nuar muito a gravidade daquellas ; s por outra 
parte encontro esses factos de uma maneira tal, 
engendrados e alterados com tal habilidade, que 
parece que a administrllção da justiça naquella. 
porção da província, está no estado o mais mfse
ravel possível, ou, por outra, que ella a\li não 
exi'i.te. Por ambos os modos creio que esses 
senhores chegão ao · fim que têm em vista, isto é, 
figurar o estado da província tão calamitoso, que 
seja indispensavel que o governo tome medidas 
extraordinarias: pretendem pintar a administração 
da provincia com tno negras cõres, attribuir-llle 
tão grandes escandalos , que o governo se veja. 
obrigado a adoptar uma das f!rovidencío.s qut~ 
esses senhorts têm indicado como necessaria, 
isto é, a mudança do prP.sidente da provincia. 

Ora, combinando este desejo, por varias vezes 
mttnifestado mui\v ingenuamente , tanto nest~ 
como na outra camara , com a maneira ;Jor que 
se tem referido os acontecimentos do Pirnby, eu 
chego a convencer-me de que é possível que os 
senhores que têm tratado destes acontecimentos, 
levados pela esperança de assim conseguirem a 
mudança d>l administração da província, tenhiio 
truncado os factos, ou ·raf<~rido de uma maneira 
co11veuiente a fazer crer que esta n•udança é 
necessaria. (Apoiado1.) 

Não é meu proposHo occupar-we da conveniencia 
ou inconveniencia da continuação da administração 
da província do Rio de J melro, e nllo vejo razão 
alguma para se pôr isso em questão, emquaoto ·o 
gabinete mantiver o seu programma, emquanto 
seguir 11 política que indicou para conseg11ir o 
nosso apoio ; e quando se questionasse a e!\te 
respeito, entendo que a discussão seria melhor 
snatentada por aquelles que têm mais conheci-
mento das clrcumstancias da província; o que 
quero só mostrar é que os acontecimentos a que 
se tê <n referido diversos Srs. deputados nesta 
casa, e um nobre senador na outra , · não se 
passá.rão pela mansira por que elles os referirão, 
e que por conseguinte parte da província não está 

69 
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em um estado tão calamitoso como elles o têm 
pintado. 

Em v~rdade, tPm-se encarecido muito o facto de 
pnmunci<ir·se um _juiz dc~ _direito ~ um juiz mu
nicipal, tem-se fi!Ito com ISSo mu1ta bullla; UlRS 
ea. não sei quaes s:io os motivos quP. po-<silu 
justificar essa estranheza. Um juiz de direito e 
um juiz municipal, todas as \"ezes que commetlem 
crimes que não são de responsabilidade, estão 
su.iPit•>S uo fôro commum, e p() rta:nto um simples 
subdelegado pOde pr_ocnssal -os quando st~ tr!lta 
destes crimes. (Apoiados.) Esta é a doutnna 
corrente, extrahida da litteral dísposl.;íio de ooss.cs 
leis, e por consequencia o facto de ser proces~;ado 
um juiz de direito e um juiz municipal oi.io tem 
para mim a importancia que se te111 querido dar, 
ainda mesmo que est•lja convencido que esses 
magistrados nio praticassem s.ctos que motivassem 
um processo. Para remediar este !nconveaiente ou 
esta injustiça ha recnrsos muito prom~tos, muito 
faceis ao paiz, não é preciso lançsr mão de me
didas extruordinarias. Um juiz municipal ou de 
diraito , ~>renunciados pule su.bdelegado , têrn 
recursos até à relaião do districto, e portanto 
nos tribunaes acharáõ justiça , quando tenha 
havido arbitrio ou capri.;llo da parte das autori
dades subalternas; pttra que pois inculcar-se a 
necessidade de uma medida e:s.traordinaria ? 

Isto é quanto à que~tiio de dir~ito em 11:eral. 
Pelo diz respeito á ll.ypothese, a \:aS'l sab•ná que 
ns !acto:> quo derào motivo a esta contestação são 
de uma simplicidade t~<l, são tão ordinarios, que 
não podem Sdrvir de base âs t=>xag<Jradas declama
ções áe alguns senb.or<Js desta casa e da outra. 
R:1ferirei em poucas palnvras quaes forào os 
motivos da contestação entre as autoridades do 
município de Pirahy. 

Um proprietnrio u1andou cclloc~r uma porteira 
em terra,; qu~ nàn lhe pertenciào, ou pel,, menos 
e~tavào litigiosas: o possuidor dessas terras , ou 
quem suas vn.;s fazia, m~>~tdou de;truir a port~ ira; 
estabelect:U·S~>, poi:;, um confl.icto entro os dous 
contendo1·es sobre o d•'nlinio das te.rras: um destes 
recorreu ao ~juiz municipal q<1e, r,xercitando as 
suas atíríbui~õ~ s, fui. fazer corpo da delicto na 
portAir•l. Ficárão .. ~ cous11s nest-l ponto; nada 
havia ele extraordin:.t·i•!: ma;; receiando o pro~·ri,;
tario que tiuha mandado colloc•>r m>v ~ m·'nte :l 
porteira, que elln [()~Se ainda do?~truida, 1111\tHion 
reunir junto de lia u a; numero exLraordiunrio dessts 
hom.,r;s que entre nó~ S tl chl\n>;;o capangas, que 
se Cúnserv:-..vão 1\l"llHhlns naqu .. ila:; immediaçÕe,.:, 
pondo sm su~~'l a a\déa da Sc>rrinh<t, que fica 
muito proxicna. Alli esses hol!leJJS arm11r!Qs sem 
autoridade al~unia, >~em o mandado judicial, com· 
melti no des11co.tos, f,tzião disturbios, cht gárã•l ''té 
a insultar ao in~pflCt\Jr do quarteirão que queria 
pôr cobro a esses desatinos. O inspP.ctor p:Hti· 
cipou ao subdelegado, e este, comprehendeu.io o 
seu dever, man•lou u1na força de guardas n'lcio
naes conhecer qnaes erã::~ os fins d"queile ajuuta· 
meot("l. ordenou que fizessem dispersar os grupus, 
o que se conseguio. Depois de dispersados estes 
grupos, o sul: ielegado, cumprindo ainda exacla
mente o seu dever, instaurou um processo para 
saber quem tin!Ja commettido desacatos na povoa· 
ção, no que tambem nada ba de extraordinario. 
lnstaurs.do o processo, jurãrão testemunhas que 
os capangas tinbão sido alli mandados pelo juiz 
municipal, que fóra esse juiz quem determioára que 
elles se mantivessem armad ..:. s para obstar a d"s
truição da port.eita. Conheceu-se que esses homens 
não tinbào nenhum mandado da uutotidade, nem 
mesmo do juiz municipal; era simplesmente uma 
reunião de individuas sem míssiio legal, mar.dados 
collocar alli por 11ma pessoa quE< nes~e casCl e para 
esse fim não exercia funeçào alguma como auto
ridade. O subdelegado, vendo o depoimento das 
t•stemunbas, pronunciou o juiz municipal como 
autor 01.1 maod"'nte dos disturbios. 

Não 'JU -?ro aqui di:>cutir a justiça desh pro
nuncia, é ~o?sa com que não mo importa; mas 
se ella em lnJustfl, recursos h:wia para anuullal·a. 
O subdelega,lo procednu com bastante moderação, 
sustando lüdo;; os etleitos da pronuncia, con sal
tando imm!"dia tamente o governo da provincia 
so brtl a conclu.;b q11e deveria ter, porque t:ào 
;;abia a quem havi :o de rem etl.:r o !Jrocesso vara 
su~t .: ntar a pronuncia. Esta consulla fHita ao 
goqn·oo provincial or.casionou uma ordem do 
vice-presidente p:lra q ne o proce~~o fosse entregue 
ao juiz. de direito que and!lv" em corrt~iç:io; 
acont•;ce porém que o portador cio processo ft>sse 
atacado por pessoas ciisfarçu•.las que lhe nrrancárão 
o ul c> smo processo. Ora, eu não nec€ssito nem 
desejo fazer conjectura. alguma para averiguar 
quem seria o autor desse roaho do proceseo, é 
circUtnstancia que ni'io tem Ligação nenhuma com 
a materia de que trato: fosse qu em fosse, o caso 
é que o subdaiegndo f t1 Z a sua obrigac:io iustau
r1ndo um processo sobre PSte ft\cto . Inslaut~tndo o 
proM.uso, h:,uve testemunhas que jurârfio que esse 
attentado fôra ordenado ou aconselhado pelo juiz 
de clireito; não posso crer isto ; conheço tanto ü 

juiz de direito como o municipal, entendo que 
uenhnm delles era capaz de commettet sem ~::lhante 
indignidade ; mas o que devia fazer o subdtJl~gado 
quilndo P.ncontrava testemunhas contes tes a rtl s
peito ·? Consultou novamente ao governo da pro
víncia, (; obteve respG~ta que não continuasse o 
processo. Eis · a·~ui a maneira p:)r que principiáriio 
essas contestações; foi pronunciado o juiz de 
dirl: ito, mas p,)r u•n. Ítlcto individual, não por 
criu1e de responsabilidade, e portanto muito bem 
prtmunciacto pelo subdelegado pelo ladr.o da compe
tencia de autoridade. 

Póde s~r qne esta pronuncia fosse in,usta; mas 
o subdelegado ainda assim poderá dt>fender-se 
quando fôr accusado por este motivo, apresent11ndo 
as provas elll que se funJou. O que ha pois de 
extra•1rdm;\rio nisto'? Que cscanda\os, qu" atten· 
tacios ~;ilu 10stes que t •>dos os dias SA r eí t'l rolm uesta 
camara c na outr;1, como que para fazer crer que 
uma part~ da pr"vincia do Ri o de Janoiro está em 
tal .,statlo de conft11gra.;iio qu~ exige medldltS 
extraor<linarias ? 
Ma~, Sr. pr r.side:;te , t •ndo assim exposto o que 

occ•l rr.:u, é pr,,ci.~o que dU a\•eri15ue nlguwus 
•)Ut!"as t:ircumstu.ncias que f0rio u•encionadas 
n.:~ta e na outra ·c,t>nara, do uma IllOtl<lir:\ in f· Xa.:.ta, 
e vislvelrtl«;llld destinada a aftl iar o c:lso pardo 
justificar u~ lllediJas extra'lrdinatiús que se pre· 
ten .h:\o tXigir do ~ov.; rno. 

Um uobrt~ senador, r .. Jinndo a este resp eito no 
sC:nudt', disse que o Sr. Santos JJobo havia 
demittido uiv.;rs.,s subdelegados ctv Pin.hy, porque 
elles se tinhàv -=rigi<lo em juizes àe setl:; sup,- rtoi"<l:i. 
Puréc~ que se qu1:1: in$iuuar que havia d .. pa•·Le 
da~ auturit.laJes IJOiicià•,s daquellP. lugar uma 
esp~cie de conspíraçãiJ coutr<l o juiz dt: direito e 
juiz um11icipal., e que o vice-presidecte os ,1eu1ittio 
para que nfio pudessem ter efft:ito os planos du. 
c .. uspit·açiiv ; ma~ a -:asa poderR ser informada 
de que esses subdeleg:\dos não forno demiltidos 
pelo Sr. Santos Lobo, em cousequ&ncia do facto 
yua servo dt! motivo ao requerimento que tenbo 
d.: offere.:er, porque a demissão dess11s indivíduos 
foi muito anterior ao facto de que trato .•. 

O Sa. Pa&SlllENTE:-0 Sr. deputado quer pedir 
informações ao governo ? 

0 SR. RODRIGUES DOS SANTOS: - Jã disse a 
V. Ex. que tenho de fazer um requerimento. 

O Sa. PRESIDENTE: - Mas versa sobre esta 
ma teria? 

O Sa. RoDRIGUES DOS SA.NTos:-Sim, senhor ; 
é a segunda vez que o digo a V. Ex., e por isso 
parece-me que devia V. Ex. estar ao facto àas 
minhas intP.nçõos. 
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O Sa. PRE>IDENTE: -Mas é que vão p:•.ssando 

os tres quartos de hora. 
O Sn. R•)DRIGUEs oos SANTOS: -Eu conclnirei 

fazendo um'l con!lideração sobre um outro facto 
que foi apresentado com o mesmo intuito de 
piot:~r as autorid&des (lOliciaes do Pirahy como 
don:u_;aJos de um_ ~:sp1nto de vingança, dll um 
esr1nto de ext•'rrntnJo p>ira com seus adversari<'S. 
:F~lloU·:l~ ~,uito d,l :;:nj)d~legacl.o que proc•:ssou o 
JUIZ mumc1pal ~ mas na o >lli como é que os senhü
res que accu,ao tanto a Pl'so subdel~gadn poderáõ 
fãZ"r rev~:rter eRsa accnsação ~obre a actmini~
traçiio da província rio Rio ue Janeiro, por isso 
que é sabido que e''e subdrlegado foi n•Jm<cado 
pP.L• administração "nt~rior á d(, 2 de F~vereirn. 
E' oS!·. José G,,,n,;alves de Mc.t•:tes, filho do burão 
do Ptrahy, prssoa de muita consi,iet·:;,çiio, por 
suas riquezas e fina cducaç:'C~·, a que mereceu 
muitos r<·speitof> e muita estima co partido da 
opiJo:;:ição ; e que, pela sua pr,sição muit') nntavet 
no lugar, mereceu toda a contemplaçiitl da admi
ni5traçiio actual, tanto qtlt.: não foi d~nüttido dtJ 
substituto do subd~legado, e apenas foi P""sado 
de segundo para s~xto. Portanto, se alg11ma 
accusação se pudcSSP. tirar do fttCt() da. nomeação 
dess'l individuo er>~ sobre a adminiRtrncão que o 
nom.,ou, e não sobre a actual. ' 

Mas. Sr. presidente, conduzido pelo d!!sejn de 
queret" que estes factos sejão trazidos ao conhe
cimento do publico com toda clarez!ll, e não 
que~endo tomar mais tempo à. camara, concluirei 
pedmdo a V. Ex. que submetia á consíderacão 
da casa o requerimento que passo a fazer, nfim 
de qne o paiz conheça quaes são os aconteci
mentos que todos os dias se apresl!ntiio nesta 
e na outra camara, possa avaliar a gravidade 
delles, e julgar sobre quem deve recahir a culpa 
de qualquer excesso que por ventura tanhão com
mettido as autoridades que têfft intervindo nos 
mesmos acontecimentos. 

E' lido o seguinte requerimento do nobre depu· 
tndo, que fica para ser discutido depois do do 
Sr. Silva: 

'' Que se poçfio informações ao governo sobre os 
acontecimentos que consta. terem occorrido no 
município de Pirahy, sendo essas informações 
acompanhadas da correspondencia d:1s autori· 
dades do lugar sobre os mesmos acontecimentos. 
-Rodrigues dos Santas.» 

A pedido do Sr. Gomes dos Santos, ·là-se o 
~eguinte p~recer da ~omm~ssão de commercio, 
JUlga-se obJecto de dellberaçao a resolução a elle 
JUnta: 

« A commissão de commercio e industria fun
dando-se nas razões já por ella expostas no 1• 
relatorio, que teve a tionra de apresentar á 
camara, sobre a prop<Jst'l dos subditos francezes 
d'Arcet e Dreyfus, confirmada em sua opinião 
pelas informações, que a requerimento seu com· 
mun:cnu o governo em officio de 6 de Agosto 
de 1846, baseando-se nas illustradas consid!lra
ções, que a esse respeito fizera o director do 
musêo nacio1•al Fr. CustoJio Alves l::>errão, é de 
parecer que a•iopteis a seguiute resolução: 

« A assen1bléa geralle~~:islativa resolve: 
<< Art. 1.• O gov.Jrno é autorizado a emprestar 

sem juros aos subditos francezes d'Arcet e 
Dreyfus metade da somma, que a estes custar 
a fundação de uma fabrica normal de productos 
chimicos, não podendo comtudo elevar-se a 
somn1a emprestada a mais de cento e ait-snta 
contos de réis, ao cambio de 50 -pences pc>r mil 
réis, pela fôrma, e com as condições seguintes·: 

« $ 1.• O emprestimo será feito em quatro pres
taçõ~s de vale»: igual: a primeira terá lugar oito 
dia~ depois da ~comulgaçiio desta lei: a segunda 
quando a fabrica estivsr instaUada: a terceira 
quando se as productos forem elel"ados ao ·decuplo: 
a quarta quaudo os emprezarios a reclamarem. 

« .§ 2.• Os emprezarios depositarâõ no thesouro 
nac10nal, ao_ receber_ a primeira prestação, o valor 
della_. e roats o oit~vo, em apolices da divida 
pub!Jca, que poderão levantar, quando tiverem 
de receber a segunda prestação. 

'! Si 3.• SErá por elles iJ,stituida uma escola de 
.elm:llca pratica e theorica em favor de nlumnos 
des1gn:;d<Js pelo governo, cujo numero poderá ser 
elev~do a c1ncoeuta, a pratica será ensin:4da nas 
offic1n:1s s•1b a in>',Je•;ção da Mr. d'Arcet, e a 
th.lürlll em unl curso prof,•ssado pGlo mesmo. 

« Si 4. • Alén1 do profeõ!lor dt: chimica. haverá no 
est .. belecimo"to, para a instrucção dos a!umnos, 
um prc,fe$sor de wath<!maticas elemuuta1·es. e 
d;Js.:rll:w l'ncar. o~ alumaos da escola ser:to au
nu~:lmP.nte examinados em. publieu por u1u jury 
n.,:ne.aJ.o pr-t.• n1in;3tro do 11uperio. 

« O andrnli'nto dvs curso;, e a fórma dos ex:&mes 
s~ re;.\ulará por um regimr:ntl) propvsto por Mr. 
d Arcet, e apprcvado pelo gov.:rno. 

'~ ~ 5.• Os emprPzr.rios frani'luc,aráõ seu labora-
1Jno a todas as analyses ordenadas p,;lo governo, 
e_ aos exames de ;>t::ritos requitiitados pela jus· 
t1ça. 

« ~ G.o A fabrica serâ installada dezoito mezes. 
on uous . aunos depois da pri~~ira prestação, 
em ed,ficlO, e terreno, de que seJao proprietarios 
os emprezarios,_ sómlln~ ser:\ reconhecid~ pelo 
gnveruo sua 1ns~allaçao : 1•, qt1ando tiverem 
começado os cursos da escola : 2•. quando es-

. tiverem uella collocadlls tod•1s os uto:1nsis ma
chinas, e instrumentos : 3•, quando tí'verem 
sido nella fabricados os seguintes productos : 
Acidos-Sulphurico............. .• . 800 libras. 

Nitrico...... .. .. • .. . . . . . • • 200 
Muriatico..... •• • • • • ... •. . • 400 
Acetico. •. . .•••.. .• . ••... •. 50 
Olocico................ •• • • 100 

. Stearico................... 100 
Dissolução d'anil................ •• • 25 
Purificações d' oleos ............... , • 100 medidas. 
Couros preparados....... .. . . . • . • • 20 
Acetato de chutnbo...... • . • . • • • • . • 10 libras. 
Chlorureto de potnssio .•••••.•.•• ·•• 100 

» · de sodío .••••••.•.•.• ,.. 50 
J) de estanho ......... , • . • • 25 
>) de cal.................. 50 

Sulphato de soda.................. 200 
» de cobre..... • • . .. . . • • • • 50 
)) de ferro................ 75 
)) de zinco................ 5 

011ro refinado...................... 200 oitavas. 
Prata ........................ ,..... 10 libras. 

« SI 7.• A segunda prestlção, , e as que se lhe 
devem seguir, serão garantidas em p:et•al por 
todos os bens tidos, e por haver dos emp1·ezarios, 
e especialmente pela bypotheca da fabrica, e 
Reus pertences, CUJOS valores sórnente serão com
putados na seguinte proporção - o valor do 
terreno, em que estiver sita a fabrica por inteiro, 
o do ediliclo por metad'3, dos utensis de platina e 
prata só o valor intrinseco, das outros utensls 
met·ülicos, e da,; machinas só o terço do valor. 
Se n somma destes valores não i~tllal à do em
prestimo contractado, seró. preenchido o delicit 
por apolices da divida publica, que serão depo
sitadas pelos emprezarios no thesouro nacional. 

« § S.o Q,; emprezarios sõ poderáõ reclamar a 
quarta prestação, quando tiverem preparados os 
seguintes prc.ductos nas quantidades abaixo 
mencionadas : 
Alvaiade •.•••••.•.••.••••• "': ..•• 1.000 quintaes. 
Salitre purificado......... . . • . • • . . 100 
Extractos de madeira de tinturaria· 200 libras. 
Carvão animal....... . • • • . . • • • • • . 500 
Acido cítrico. . • . • • •• . • • • • • • • . . . • . 100 
Azul da prussia......... • • • . • .• • . 100 
Acido oxalico.. • • • • • • • • . • • • • . • • • . • 100 
Pr11ssiato de potassa.............. 100 
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Sulpbato de alumína..... . ..... . 400 
lo'abricaçiio de oV~os gordurosos... 200 
Carbonato d'ammonia ...•.... :... 25 

« Todos os productO:i pharmaceuticos som ex• 
cepção. 

« A producção dtJSt•iS mãterias terá lugar sem 
prejuízo dos mencionados no ~ 6,o elevados ao 
decuplo. segundo o ~ 1. o 

(\ S) 9.• O governo tará examinar, todas as vezes 
que julgar conl'eniente. por perito:; ao sua es
colha., os valores, e productos da fabrica e :>eu 
andamento, assim C·Jmo se os emprezarios ex.e· 
cutão regularmente as condições ac1ma i•npostas .. 

a § 10. O pagamento do emj)restimo terá lugar 
em quatro prestações Stlmestraes de igual valor, 
devendo a pria:eira prestação do pagamento ssr 
feita quinze annos depois d.a recebida a primeira 
'Prestação do empreslimo. 

«Art. 2.• E' conc<>dida aos emprazados privi
legio exclusivo por doze anbos. a contar-se da 
ultima prestação do empreslimo, para que só 
elles possão no imperio fabricar os protluctos 
acima mencionados ã excepção porém dos pro· 
duct<lS pharm~.~~euticos daquelles que já se fabriciio 
110 paiz paro consumo ou commercío. e daquellos 
que jã privilegiados não tenhão n'essa épc>ca 
Cabido em COUHtÜSS<l. 

« Art. S.o Faltando os emprezarios a qualquer 
das condições impostas por esta resolução en
trari'lo immediatamenl.e no thesouro nacional com 
as sommas recebidas, de que paga.ráõ o jurv de 
oitv por cento. 

'' Sula das commissões, 17 de Agosto de 184.6.
Thoma: Gomes dos Sa~1tos.-José Jansen do Paço. 
-Francisco Antonio Ribeiro, vencido. 11 

O Sa. Go:ltrEs Pos S.L-rros reqt1er que o pa
recer com a resolução sejão impres'IOS no jornal 
da ca.sa, e igualmente as informações do governo 
e do músêo, e o primeiro parecer dado sobre est1.1 
ma teria. 

Consultada a camara assim se decide. 
O Sn. io SEcRET.uuo informa que ba sobre a 

mesa uma emenda que julga dever ser lida antes 
do encerramento da discussão •••. 

Ux Sa. DEPUTADO: -Não ha discussão depilis 
de podido o encerramen~o. 

O Sn. 1• SECRETARIO diz que não está discutindo, 
mas informando que ·ba uma emenda sobre a mesa, 
fnforUlação que julgo11 dev~r dar antes de res.· 
po!ider à pergunta, se havia o numer•> de discursos, 
muito m11is quando ainda nl\o se requereu o en
cerramento. 

ALGUNS Sit.NHOB.ES:- Ji. 
O :la. 1° S&cRE'l'.lRtO informa que ha 11 discursos 

coutra e 12 pro. 
O Sn. P!Ui:BIDENT.&:- A' vista do pedido do Sr. 

deputado, vou consultar a eamara . .•. 
O SR.. ROPRIGtlll:s Dos SA.NTos: - Eu julgo que 

V. Ex. nãu pôde pr<>ceder a esta V<ltaçào antes 
de ler-se a minhã emeuda, que está sobre a mestõ. 

O Sa. PRESII>:ENT~:- Se a camara decidir que 
não se encerre a discussão, poderá ser lida a 
emenda do Sr. deputado. 

Consultada a eamara , é rejeitado o encerra· 
mento; contlnúa portanto a discussão do artigo. 

E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr. Ro
drigues dos SantQs: . 

« Substitua-se a segunda parte do art. lo pelo 
seguinte: . · · 

« Exceptuão·se os crimes de rebellião e sedição 
e outros graves. aos quaes o chefe de policia fará 
os corpos de deliel.o, colligirã as provas, preparará 
e organisari o processo até a pronuncia exclusive, 
quando o governo aa córte. e oa presidentes nas 

província~ lh'l) ordenarem. A. pronuncia, neste 
caso, será dada pelo juiz de direito da comarca 
com recurso para a rdaçào do districto.- S. R. 
- Rodrigues àqs Santos. » 

ORDEM DO DIA 

REFOR:~u. JUDlCIA.I\16. 

Contiuúa a discussão do art. lo da proposta do 
govarno con1 as emt.ndas ll);lOiadas do Sr. Souza 
França e Fr~nça Leite. 

O Sa. l\!ACHADO DE OLIVEIRA. (pela ordem) 
reC.J.ller o encerramento da discussão no ca~o de 
haver o numero de discursos prescripto no ragi
mento. 

o Sr. RebouQas:-Senhor6S, fazendo parte 
da commissiio a quem fôra enviada a proposta 
do poder executivo, assignoi o seu parecer com 
restricções. Uma destas restricções é a respdto 
da segunda parte do artigo lo, que se acha em 
discussão. 

Eu entendo que para que esta segunda parte 
do artigo. satisfaça a opinião de alguns dos 
membros desta casa, que stl têm pronunciado 
contra o indeterminado dos delictos nella CQm· 
prtlhandídos. convir.i individuar quaes elles sejão. 
Eu redigi llma emenda para satisfazer a esta 
condição : 11 qual impr>rta precisamente determinar 
que compete aos chefe:; de policia tomar conheci· 
mento até a prou11ncia inclusive de todos os 
delictos pGliticos conforme o codigo penal, e mais 
dv !lssassinio qual1ficado quando o governo do 
imperio e os presideute; das províncias acharam 
qu~ assim importa ao belD da causa oublica. 
Desta maneira corrigida a segunda pàrte do 
artig•)• parece· me que sustentara i que ella é . . 
conforme á política, á justiça, á equidade, e 
congruente aos nosso3 boas costumes. 

Digo que parece-me conforme â politica, porque 
toda a vez que um individuo qualquer, ou muitos 
individuas fôrem tentado:> a perturbar a ordem 
publica, e ao mesmo tempo pensarem que uma 
11utoridade que não está atf.;ctada dai! intluencias 
locaes vai ao lugar acompanhado da nec!lssaria 
força publica para co:n independencill e efticacia 
verificar quanto haja a respeito, pór elO segurança 
os iniciados, e enviar- o PNeesso competentemente 
instauraClo, para ser julgado no jury; toda a vez, 
digo, que as pessoas tantad·1s á perpetração de 
um delicto destee penRarem na accepção imme· 
diata destes meios policiaes tendentes á. efficacia 
da justiça do paiz, abstllr-se·hào naturalmente ; 
e quando se não abstenhão. não ftcaráõ im
punes n~m serão injasta e parcialmente op· 
primidos. 

Portanto, politicamente, temos nós que esta 
medida é uma me•iida convenientemente re
pressiva, mantenedora da ordem puhlica, pois 
que quando uma tendeneia destas não fór im· 
prudente. não fõr uw capricho. não fõr um 
despeito, não !ór mesmo uma especulação, mas 
a pronunciação do sentimento geral, do voto do 
paiz, então todos os meios repressivos são frustra· 
neos, e mesmo no caso de uma infelicidade, 
pague-se bem áquells quo, 'VOtando-se á causa 
que tenha espo~ado, fõr sacrificado por ella. 

E' conforme á justiça e á equidade. Nós sa
bemos, não só pela historia dos outros paizes, 
como do nosso, que commummente as autoridades 
locaes ou são demasiado frouxas. con, escandalo 
da justiça, 011 sito pareiaes na perseguição até o 
extremo da crueldade. e ás vezes fazem recabír 
as culpr.s sobre pessoas as mais fracas, e nesta 
raz!lo desprotegidas. O que vemos quando ha 
uma desordem política ; que r~zem os autore.s 
desta desordem 1 Sacriftcão os desgraçados para 
persuadirem a todos qne elles a não determiné.rão 
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nem cuncorrêrão para IO'lla; e q11e mesmo qu0rem 
sacrificar terminanttJmente para não existirem 
testemunhas que lhes exprubrem a sua má t·m.;ào 
contra a paz publica, e mesmo que uão continuem 
a existir para não adv,ilrtir a outros em iguaes 
eircumstanci:1s que não se d(•ixem 'se.Juzir por 
esses de$ahna.dos :;lmbiciosos. Agor:(o q•1e é que 
acontP.ce com as autoridades? Ou as autorídad~s 
são compliccs, conniventes: ou n:io são. Cc~mo 
cünniventes ligão-se aos influentes para mostrar 
que ti a hão a maicfr animadvnsà.o po2siv~l 
ãquelle movimP.nto ; e con1o procurão mo::;tr:\r 
isto 'l Persegllindo aquelles n rçspeito dos quaes 
se dá apr~nas uma son•bra do culpabilidade ou 
a tê:n de simples mandaturios. Os qu e nella não 
tíverüo parte pC\r um rGceío .Jxtr•>''Jrdinario, por 
um temor d6ma;;iad,J, não se achiio seguros 
so;,"ão extinguindo t •Jdos aquelles que con~i lcr,~o 
con1prehend:dos nella. 

Seu1 recorrtlr a mais exemplos da bistoria an
tiga, eu rec:mlarei á casa e:templos da F~anca 
e de alA'uma importancia. Todos sabem tJUI3 o 
celebre Fouché de N;;ntes, duque de OtrantE>, 
pertencia a0 partido liberal extremo da França, 
que fôra um dos regícidas: pois bem, quando 
houve a desordem da machina infernal, o primeiro 
consul se mostt·ou íntol11rantissimo, e quem foi 
que lhe resi~tio 't Não f c, i Fouché,apezar de ter toda 
a convicção de que os republicanos não entravão 
nisto; não lhe resistirão os membros do tribunato, 
qu!l aliás implic~tvão cc.m muitas cousas transi· 
torias, e insignificantes, flli o almirante Trugtlet, 
do seu conselho de estlido, homem inteiramente 
alheio a todas as d<lsordens, a toda-,! as eommo· 
ções política; foi este illustra varão quem resistia 
no conselho d" estado ao primeiro consul, e at~ 
lhe fez uma forte allusão que muitos ent.endião 
attribuida áquelle principio de reacção ás tP.n· 

J.llJjyas de Luciano Bonaparte e aos eseriptos 
antecipados -de-F<.rataine;-Da ··sorte--qu'3 os que 
tinhiio cvnvicção de que os republicanos não 
erão envolvidos nesse erime consentirão na psl'• 
seguição os republicanos e exterminio de muitos 
delles. Isto se repelio no t"mpo •ta primeira 
restauração, o mesmo Foucbé de N•\ntes con
swtio na perseguição de 70 e tanto~ indivíduos 
notabiliasimos. As objecçõcs que se derão a 
cst~ respeito forão todas de pessoas não com· 
prt~hendidas de maneira alguma nas pasS~at.ial! e 
recentes des(lrdens. 

Agora volll\ndo ao no&ao paiz. Eu vi que , 
mediante as desordans de Novembro de 1837 n~t 
Bahill e d!lpoia dellas, quo oa que forão compre
hendidos uollaa e lhes der!o causa e incremento, 
depois de reetaurada a capital, farão aquelles QUtl 
cxig;rão as medidas as mais violenta11 po~siveis 
c011tra os vencidos: e mesmo alp;uns delles se 
portãrão tão dcsaln1ados, que andariio pelas ruas 
matando da maneirH. a mais b.orrorosa possivel ... 
Os que apparecêriio, p<3lo contrario, d!!fendendo, 
f•1rão aquelles qae não tinhão tido parte algurna na 
desordetn ; antes havião resistido a ella, empre· 
gando todas as forças do seu patriotismo, todos 
os recursos de . suas pessoas e de seus bens. 
Ainda mais nós vimos que, vindo em recurso Q !l 

Rio de Janeiro alguns dos julgamentos contra 
aquelles eriminosos, obtivt:lrâo <!eferimento no 
tribunal sut~remo. Mas na · relaçao, onde con
corrião magistrados filhos da Bahia, o provimllnto 
do recurso foi frustrado. Semelhantemente no 
governo ouvi dizer que ministros filhos da Bahia 
!orão aquelles que procrastinárão o deferimento 
d-e petição de perdão, qufl tudo comprova que o 
espirito de pucialidade, que a falta da necessaria 
e conveniente ·independencia no proceder, não só 
se dá para com as autoridades locaes que estão 
ou podem estar em eontacto com a desordem 
sujeita, como se estende .ás pessoas uaturaes do 
paiz ; por consequencia é sempre melhor que 
Tá uma autoridade de fóra tomar judicial co-

nhecimento di\ deS •lrd~m e iust.ruir " seu pro. 
ces~o. 

E' confJrme aos nos-;os bons co turnes. A nossa 
l'"gislac;ão antiga. cuic.la~a tan.to nisto, qut~ começava 
das prune<ras bases e 1a at~ aos f(ráos eminentes. 
T·!ntl'l os juizas ordinarios e da fón toda a 
j!:'risdícção para tomar conhecimento e jul,..ar de
hct·Js até c<: r ta e.;calli, a legi::;laçio nos 0 -casos 
ern qu.a e.;se.; juizes erão suspeit•JS, ou poderiiio 
ser fracos por s~rem a<~ p:4rL ·' ~ podervsas dcfdria 
a juris.:!icçào ao:; ouvidores da comarct~ pdr ::serem 
magistrados de maior categor1a, não estacion •rios 
no tercno ou ju:-l:;dicção do juiz ordinario ou Je 
fó~a. Os delictos al~ certo gorá'> erão instrui.:los 
ate i pronuncia pelos j11iZ •Js loca•.·s ; ma,; os 
d·;l;ctos de certo gt·á~ em diante dt~pendião da 
confirmaç:lc> d cl ouvidor ger'll do criate perante a 
rela,~ão oad.; erão julgados. Q1unàv erão deliclos 
poli0cos, ou perigava '' causa publica, então 
tmhao l11gar as c.I.,adas I Dard, pot· exemplo u 
especiallllentt:l expedida por &1-r.;i D. J oao VI ~m 
17 s"bre a~ d•!S•> rd!lns de Pt!rnambucu. Imme
diatamente LI um magistrado da m11ior categoria, 
que era. por exempll•• um deseml>arga,tor do 
paço com tres ou quatro adjunto>, que quasi 
sempre tambem ó. proporçãq er:iJ dosernbargat1ores 
d·~ sapplicação, para Sllrvirern de escrivães, et~ . 
Estas autoridales pela sua eleva--ia categoria, pelo 
est·1•h de hnpa.r~:ililidade em qu~ se ach lViio a 
respeito do:; acontecimentfJS, e Uluito mais sobre 
os in Ji vi duo;; n<::lles compromettidos ou delles 
alf•lCt:ldos. tão instaurar o pNeess·>: e depois eom 
mais outros adjuntos Ja c •• mbinaçiio com o go
vernador da relação julgav:lo afinal. Nào acon
t~ceu total•nente as3irn a r>:Jspeito da alçada a 
que me ref~ri, p•1rque el-rei D. Joãõ VI não só 
mandou suspender a continuação do processo a 
respeito de todos os não pronu~cia1lo~, submat
tendo os pr munciados á relação da Ballia, como 

-mandoiLr.eb_x.a.t: e entregar a t•Jdos os pronun
ciados os bens- -seqliestrados, e aliás· sujeitos 
ao confisco eill conformidade da~ leis então vi
gentes. 

E1s pois, conforme os cost.umes do nosso pa.iz, 
sempre na razão dos delictos maiores, eom· 
mottia-se o conhecimento delles á autondacje de 
maior gradua'iiio e fóra das influencias locaes ; 
direi mais qua es~as autoridade~, por maklr quo 
ÍO$SO a tid·llitlade que g•1ardavão ao monarctia, 
tanto niio erão inteirament11 allleias aos inturesses 
publicas quan•lo estes se pronunciaviio evnívrm&· 
menti! á razão e s·~ntimento geral, que aconteceu 
que um dos membros dessa n1esma alçada, 
d•! que fallei, por se demot·ar na B.,hia parti
c•pou da~ in1lu~n~ias locaes, a tal p_onto que 
tomou parte activa na revolução de 10 de Fevereiro, 
e ató f,Ji mtlmbro do governo administrativv, que 
para mantêl·a e dirigil-a alli se installou: o que 
confirma muito tnais o que digo do poder dus 
influencias locaes vendo que um desembargador 
melllbro da alçada, porque alli se demorou por 
mais de 4 anno~, deixou· se affactar das opiniões 
do paiz a ponto dil entrar em uma revolução 
para mudar o sy>~tem) geral do governo, e. inspirou 
tanta confiança aos revolucionados que fez parte 
do governo popular. 

Mas dizem alguns seuhores:-incumbir a uma 
autoridade que não é vitalícia, que é da uomeaçã.o 
do governo é inconstitucional.-Ora, quem argu
menta assim suppõa que a qualidade de chefe de 
policia não l'ecahe, nem recahirá commun1mente 
nos magistraios vitalícios de que a constituição 
a as leis tratào, e mesmo suppõe que esta reforma 
habilita ao governo para escolher individuas 
idoneos para serem ehefes de poli~ia ad nutum. 

M,f,s, senhores, onde é que esté. na constituiçAo 
que não podem ser magistrl!1os de· instrucção 
até pronuncia senão os juizes loeaes em toc:tas 
as circuumstancias, ainda naquellas de sert!m 
inhabilitados para exercerem suas funcções com 
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imparcialidl!c!<-, inciepenJ encia e ~mor da justlçr. 
q11e cumpre na ruziio ITn~ior das circumstaGcias 
mr.i ~ grav~:<? Nem ach" bto pre,.cnpto nas 
no;;sa~ iu,t i tui,õ~:; con$(ilucionaes, nem uns insti· 
tuiçõe.>. d•l •)Utros paiz-::>. Recordando-me do qu 11 
tem sncceJiJu em outros paiz~s, OtH.i~ <>l!ho de 
alguma :r:ao~ira extremada a autori·lad.!' pul;ciál 
da autoridaJ" judi.:taria, é nas instiluiçõl3~ at.he· 
nien;:;es, pc.rquanto l'llli o tribunal dos onze varÕc•s 
cn.:.ane~actos d·~ toda a PL'!ic;a do pftiz, l•Jtn,wd•J 
c.odlfl.:imcnlo Jo~ delictos, segllndo a natureza e 
gravitla,le de1\t;~, o~ ram~ ttia ora ao Ar~opa~o, 
ora, para os Heli astas, os Ephetas, os Par.tbi~tils, 
Metichios, Trigon«s, cs .nrbitros d(.• s tribunos, 
diversos d0:s :,r!Jitrus .:omprL>miss.trios, etc. Mas 
já em La.:oucmonia n ão -ve. jv isto, pnrquu alli 
cumulativtttn fnte eX•'rCJâo a au t ·•ridade poli~Lil 
o jud_icjaria quasi to1l•s os m :1gistrados, uns de 
dire ito, e outrt>s p or usurpação, os scnaJores, o 
tribunal dc•s trinta e trc;s, e com o mnior excesso 
os E;:-horos: arrogando -se e!lta aubridade, niio 
l'Ô instruiiio, como até condemnavã :). Em Roma 
m:·smo as autflridude~ accumulavã<• ; as:-dm os 
pretores, os ·censores, não só tomavão conheci· 
mento dos ..ielictos, mas julgavãü oão só policial · 
mente, com·J judiei:\! e politicamente. Se nós 
c .. nsullamos a legislacão ingleza, vemos a policia 
administrativll. envC\hiua na policia juuiciaria 11os 
scheriffs, noi> ballif~, nos juiz,ls de paz e nos 
constables. Os unicos quo> niio julgàü são os 
coroncrs. Igu~tlm<nte na França os juizes de 
instrucct\o in~tru~m os processtJs, expedem os 
n1andados de comparecim~nto, os d•J deten,;i\o e os 
mandado>o da prisão: cou;:orrem pt.ra tudo isto 
os juizes d~ paz, os maires, os pro::uradoros 
ger::..es do rei, tHc. Não vejo em parte neuhuma 
que esteja e:.ta jurisdicção absolutam~nte ex.tn~
mada. 

Unla V€7. pois, que no artigo) sejão determinaJos 
o;; <l<llictos, crtlio que as cousss licão muito bem. 
Dcuu•is, a propo11ta admitte qud os pronunciados 
P·lS::>ão recorrer das pronuncias indcpend<lULe
ment~ L!e serem ;.oresos : a qu.J é utnn vomtap;em 
cO•·:>ideravel. S11pponbl\m.:1s que o chefe de policia 
p(onuociou mal a um indivi ·1U·); este indiviJuo 
póde ar.ylar·s6, e por rndo do s~u procurador 
interpôr recnr11o. Se a pronuncia é mal feito, 
s6be 1mmed;atamente à rl'lação, e a relação 
d•'spronuncia. Ainda ha outra vanta~tltn qur. é 
que, qu~>ndo u chef~ de policia abu.>ar de sul\ 
aut'Jritlado, o gov~tnl) :mprernr> põ.je rctirt*l cy e 
substituil-o por outra ; e o magiRtr11do \·itnlicio, 
}lerpctuo na comarca niio está t11.nto na rnzllo <.lo 
g . .v.:rno p-1dõl-o n•udl\r se11do por can11as urgen· 
ti,.siulas. Dc:túail:l, por que l11var a tl\nto PX..:esso 
o receio do ;r;ovet·no 1 Acreditaremog nõs qu11 o 
Brazil t<~rnarll attaz? T•Jnl!lfÚ por norma da suu 
marcha política o que nelle tem uccorrido de mais 
calamítoso, triste e mhsllravcl ? AereditarP. mns que 
o S ')verno tostar;~ sempre en1 Luta com os cidadãos, 
dt•st~jando mal fazrr 7 Niio é possivcl: primeira· 
ments porque no nosso paiz não ha opiniões 
políticas oppvsta11, toJ,)s queremod a monarchia 
c•.'m a com a constituição que nos regtl ; cs 
dtfferenças que existem não são de opiuiões 
políticas, sàu de interesses iudividu!le!l ; e a coa· 
tlnuaç&o da ordem publica irá fazendo com que 
os d1fferentes individuos procurem tirar vantagem 
na mesma ordem publica, concorrendo todos para 
o serviço e \.em da patria. A.ssim o governo procu· 
rará fazer-se notavel mantendo a paz, os ministros 
r~tirando·se do timão do estado, terão por gloria 
tllZP.r: -No tempo da minba administração não 
houve dtlsorde:n nenhuma.Ameaçava havar em tal e 
tal província, mas&!' nossas providencias a evitárão. 
-Tratei um exemplo ; quando estf!ve no seu rnaior 
calor a guerra de _Bueno<>-A.yres com o Bt·azil, 
infelb:mente alguns brazileiros imprudentes favo· 
recião essa guerra, pensando assim que favorecião 
a democracia que então alguns acreditavão que 

era •) governo tnais con:sentaneo JO Brazil, que 
fazia parte int? ::~;rant~ da A.tll~rica , onde não 
~xi ><lia uma mo•.ardlia . . E spalhárão-sa 11:1 Bahia 
u1uitus prvclama~ões e escript.,s da Bu·~ uos-Ayres. 
Mas o ruaq•tez du Q•Ieluz, que então ptcl;idia 
a província, bnç-1 u mfio J e um mei,) assustador; 
m:~.nd·)U abrir ua1a dl)va:ssa, dormir as trop:ls 
nos quurl<.J's. E1n con;;equencia das appr~hensõc,~, 
qu•; cautiárào essa 'i meJ.i•las ''sten si v a,;, teve-se 
t< ·mpCJ ,f p, peo.';;l.r e rdl.uctit·. t\inguem se compro· 
mdteu. E o illu.<tra pr&sid~nte ~om ruzão su 
gabll.va di:lso como Ju urua ·de suas geutilPns. 

D <J ~rt. 1° p~s'o a .; 3• e ao -1", .::rn que se 
tr:ita du forma~>i·l d<1S C·.'rpos de delictcl e do 
m.üs pr•1<:edi 1nento uté :l pronuuciu nos ca~os 
ordi narios. Diz ahi a p>opost:\ q ue ottdt: ni\ •> 
estivdam prt!~t:intes os ju izts 1;1unicipaes, ficio 
aut .,ris ·. ,Jos os d•l paz para pr .1C•JJer como elles 
até á pront\nciu e:s.clthivc. Ao c·.ontrario ;.or~m, 
eu prett:ndo quo s"j" atti á pr-:;uu:~cia inclusiH:. 
A.s rllzÕes d~ •: •J nvcn\enciil que ,,e dii·J paru qne 
os juizes de p az r ... rrn ::m os corpos de ddicto , 
colliião as pruvas, fJt'epur,;m e organisen1 os 
procr~ssos, ;;ão niio menos procedente:. para qutl 
profirii•l o co mpeten te d€S pacho do pronuncia, 
tanto mai> . vantajosamente quanto os juizes 
municipilBS neste caS<) t~r·Sb·hHio de decidir :;6-
monte pdo qutl uchassem escripto ; o que niio 
habilita t111tl para bem julgar como a inspccção 
ocen\ar mediante o ex •me e C<lrpo de dolicto, o 
propri•J intenogutorio pessonl e o in·werítu das 
testP.muohas, o modo de so> haverem estas, e a 
acqui~içiio imme.1iata d .1s de111ais inf<lnr,ações 
occurr~nt~s. 

Póde-se dizer qua nisso se have,·ão os juizes de 
paz com irregularidade por falta de lntelligaucia 
e prati<.:t\ fur~nse. 1\bs neste cnso tendo de ir 
o proc~sso aos juizes de direito em r~Jcnr:~o da. 
pronuncia ou n:lo prúRUih:ia, por elles stlriio re
parado :~ tod•JS os def.üt1!1 quo lhes achem com· 
pulsattdo u provas e r~>ctillcanio quanto íôr 
conduc!lnte á boa e devida admiui!!tl'açào da ju>l
tiça; e onLão ovitar·ae·h~ o detrimento de per· 
corrtlr d!lsneces,,.riamonte tres instancias, a do 
juiz de paz no >~•m districto, a •io juiz municipal · 
na séJ<l dt> sua resiJflncia, e a do juiz de direito 
na eab.::ça. dii comarca. 

Etltendo me~rno IJ•ae h10 mcr;s~idade de ser o 
juiz •lo -paz encarre~ado de proferir o despacho 
do~ prvnuncia ou ni'io pronunch\, semprE" que lhe 
compettr a instrucç•iv do proce·:S•> preparatorio e 
dtl íot·maçiio d•L culpa, principnlmente versando 
sobr., aljlt\ul indiciado qutl se acho prt!SO <•li teuha 
sido em fiagraute dellcto, vistu ni\o ser conforme 
a constituição e a lei que elle seja dotido Betn se 
Mhar pr.>nunci~tdo além dos dias prP.scriptos para 
11er lcgalisaJa. a sua prisão, o quu rarn~ veze11 
>~erà compativul com o t~•npu uece!!snrio p:lra ser 
o processo remettido do juizo de paz ao muui
cipal, ex:aminal-o r:ste e de~hlir·se com cvnlwd· 
Oll~llt•) de c.tU81l.. 

Salvu se, não obstante o l~pso de tempil legal, 
continuar a d€otençào e não fôr o paciente oppor· 
tunamente soccorrírlo de uma ordem de habeas· 
corpus que o ponha em liberdade. 

A proposta pois, como está, fazet:ldo. a _pr~ · 
nuncia em toJo o caso ..t~pandeut"J da Jtlrtsrhcçao 
do juiz municipal fica sujeita aos graves incon· 
venientes das morosidades reae& e pretextadas, dali 
detençõed íllegaes e das solturas mesmo accit~te· 
mente occasion01das. 

No tem-po em qu.3 nos gniavamos pelas orde· 
n!\ÇÕes e leis ree.peetivas sa se não formava em 
24: horas a culpa a um preso in (tagranti , por 
por delícto que désse lug•Jt &. querella. mostrando 
com folha corrida não estar pronunciado, era 
solto pelo proprio juiz que ordenára a prisão ou 
ne\la sobrestivera. Se o querellaate não dava as 
testemunhas da querella nos 20 dias que se se-
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gUlao immediatamente ao auto della, p&rdia o 
direito a serem-lhe j:imais inqueridas. 

Se o preso era por crime maior ou da ordem 
dos que e~ào ca.,;o de~ dev .l&sa d·.~ pois de oito 
d1as, devHlO ser e erao soltos não se achando 
pronunciado::;. Se a devassa não era tirada, e 
conc!uida d.;ntru d\l 30 dias, para ser de llovo 
instaurada, careci::.-se de .:special dispt:nsn por 
provis:iu do desembargo do paço. 

Em todo o caso, quando os juizes não dderiãa 
ll'•~ presos, segundo su:ls graduações, por aggr:.vo 
aos ouvidores e corregtdores da comarca, aos do 
critne ou ás relacões erão providos. 

_Assim ob,;.ervaudo as ~w~ era a justiça admi· 
mstrada em todas as mstancias no chamado 
tempo do absoluti~mo. 

Agora porém, d~tpois da ref<Jrma judicial, que 
cuiJamos de r~formar, t'3nh l visto delecrados 
subdelegados e juizes mnnicipaes levarem a f<Jrma~ 
a culpa de um pres<>, muitas ve.-.t~s por s1ti.$fazer 
paixões particulares, espaço maior de 60 dias, a 
preLexLo de que se tem de inquerir mais tcste
munhns nomeadas ou ref•!ridas, e colher certas 
inCorma\:ões de que se u :io pó:ie 1>rescin li r. Mas, 
quando o preso, esgotada toda a paclencia e 
frustrado todo o cons~lho de nio otfander ao seu 
juiz, afinal se resolve a pedir, e de facto pede ser 
solto por uma ordem de ~abeas·corpus, então 
dá-se pressa a pt•oferir a pronuncia para com ella 
informar, simulando lt:galisilr :l prisão, sem jámais 
necessitar de inqu~rir IIOVl\5:, nem al"Utn!IS tes
temunuas reft~rida~, ou hilver quaesqÜer outras 
inform"ções. E-•~a mesma pronuncia, dan:.lo lu"ar 
a recorrer-se para <> jui.-. <ie direito, vinha" a 
franquear o roconhecimento da injustiça e ille-'a
lidade da oppres~iva detenção e prisão, se11do o 
paciHnte prov1dn em seu recur;;o, e em conse
quencia pusto em liberdade. 

Alguns Stlnhores, assaz ant~ndidos em juris
prudencia, - -the-orica e pratica, hão chegado a 
a.v~~ouçar quo os juizes de p1.1z entra nó~ conf,Jrrne 
a constituição do~eriào SP.r tão sómonte encarre
gado~ das conciliações, qu~rendo ciréumscrever a 
dias as attribuições que a mesma l,l i fundam~ntal 
manda regu!ar por lei. s"' isto niio fosse t:io 
expresso "' ja. prllticatndnt•l demonstrado nn pti· 
mit1va lei que Jen r~gim<lllto a l>\tlS ju\z~s. nllm 
por isso flcvel'iaUIOS besitat· sobre a índole do 
11uas t'ui<O:ÇÕ~ii a ex~mplo dos d~mais p:liz, s. e 
da.;jurisulc~ÕuS 'JUil OS mCSUl•)SjUiZ!lS de pa;; tinhtiO 
úu IJXcr.:er PUtrfi nos, o tle qut~ er,io bem con.ic;os 
os illuslr.,s redaetor.: ... <h eo11slitl\i~ã.n. 

Ew v~rdtllle. nem na lnf.:lat..:rra, uem 11a I•'runça 
OS jUi:ttJl'l ÓtJ p:t7. 8tl OCCUj)>ÍO NÓIIII;lntn da-; COIICÍ• 
haçüe~. No prim,Jiro dos d1toil p:~iZGS ilX~>rcouJ tuda 
a policia lltiiJiilustrntiva o prevcntivl1, com a 11\IL\or 
aruvlituJtJ jnl;.::io p'lr lii , o collectiv:un•Jul~ 
~In ~ugundo. instaocia, r. :uninda.so trim<!strul 
mtlule, e quan<io a::~sim ~m prilneir:\ iu,;tt.~uci~&, 
com appbllo '' ciJancr•llllri& e uo bdnc" du rei. 
Na França, com jnriNdicçiio menos amplto, todavia 
exerc<:m toda a JUtisdicçào policial prever:tiva e 
juáiciaritl, •luer isolada, S<!ja cumulati vaml!nte 
com os maires, julgii.o üS delíctos de contravençiio, 
as injurias verbaes, as gra\'uras e qu:lt>S•Juer meios 
alleg.;rico:~ em co .• tn.1rw aos bons costumes. 

No Br;.zil, cessando ou deixando de ttxistir a 
juris<licção dos juizes •1\motacés que llbrangia a 
dos edi,; curules e plebêos romanos, e a judicial 
das cawaras mulllcipaes, emquanto que a exercião, 
de.:idindo afinnl d•• s processos de injudas ver· 
baes, naturalmente tudo quanto lhes competia 
deveria passar a ser exercido pelos juizes de paz. 

SdD!ell:lantemente se tem argumentado contra a 
idoneidade de,;5eS juizes de eld.;ão popuhr, 
dizendo os menos instruidos " h11 bilitados para. 
desempeubarem as attribuições que lhes têm sido 
e queremos conferir. Nisto os senbores que asllilll 
oppugnào chegào a parecer-se descouh~cidoa ao 
facto notorio de que os juiz<ls de paz são da 

mesma serie para melhor dos de que são feitos 
os delega:ios e sub1elegados, de cuja extensão de 
jurisdicção aliás não pouco se mostrão satisfeitos. 
Mcsm.:> 110 t'3mpo em que não h~tvia tanta illus
tr~ç:to de cabeÇ <lS {apoia.dos), dessa DHI.Ssa é que 
erao tirados os juizes ordinarios e. 'd(js orphãos, 
que processaviio e julgavão em todlls as causas 
cíveis, faceis e di fti<:eis, e n!ls crirninaes não 
excl!ptuadas, e !W.ias pertencet;tes á jurisdicçã.o dos 
ouvidores e corregedoras das comarcas e das rela
ções. E se pois, quando não havia tanta illustra~ão, 
os iuizus o.rdinarios e dos orpbàos erào apto$ p~ra 
tanto, :.l de fact<} administravào jastiça no cível 
e cl'ime, regulando-se pelo regimento dos juizes 
,1e !óra. ou letrados que lbe~ era commum, como 
então agora e de agora um diante não serão babeis 
para ~oxercer uma parte, e a menos grave do Slla 
jurisdicção polichl preventiva e judiciaria, o;; 
ctdadãos, juizes Je paz, que nas ?OVoaçõ~s ·mais 
cultas co!r.mummente são.de pr!lferencia. escolhidos 
d'entre os mesmos bachareis formados, iguaes 
aos que são feitos juizes municipaes e seus sup
plentes? ~otavel é que ,;e não dê a arguida 
incapacidade nesses mesmos cidadãos, quando 
exercem t<Jda a j urisdicção até dos juizes de direito 
por se acharem todos os actuaes aus.:ntes com 
licenças, Oll t<Xercendo empregos publico!!. 

Assim é que bem mesquinho seríamos nós se 
menofl providentes fossemos representando a nação 
brazileira qu11n,lo tratamos de nossa orgaoisaç.ào 
social do que forão os antigos legit;ladores por· 
tulo(uezes, e especialmente os que tratarão de 
compilar as ordenaçõ~s sob o domínio de um 
dos Filippes de Castella, havido por usnrpador 
em seu rt~juauo. Então cu1dou-se tanto de occorrer 
ás necessidades dos povo~, que s& lh~s proveu 
eom a creação de juizes vintenarios nas aldêas 
de mais da vinte vizinhos, uu1a vez que se achas· 
sem á distancia das cidades ou villas m~is de 
uma legua, incu:nbindo sua elt~ição u.os juiz~s 
ordinarios, v~reaúores o procurador da citmara; 
com jurisJicçiio e alo;ada no cível até certas 
quuuttas para julgar todas as coutra~·ençii~s Jas 
posturas muuicipllos. e de prend~r e enviar os 
criminos.>s aos competentes juizes. 

Assim corno tsmbem pro1•iduudou que bouvesse•n 
outros empregados de nou~~:l!tÇii<~ dali c~~om!lra.;, e 
vitulit:hlls, para fazereUJ e npprovur~Jm tellt:IU>"llt•Hl 
no>~ lug•n·es elll q•1e nüu poJiu hu.vtlr tabt:llit-Les 
úo ju,\Jcial e notut!. 

A clausula re~trl~liva com que ussi~uel o pa
l't;Ccl', C•Hnproheuutl cuusocutivu.mcntu o art. 5• 
<b prvpo~ta em quoslãv, por illcUUJbir aos juiZ•l!i 
de uir<•lta nolntar os es.:nvães J<Js juizes tle pa~ 
sobr., propo~La11 deRt<:>~. 

Entendo qu~ as u<)nJeaçõeR ue taus eu1preg:ldos, 
pr.•ccJ.:uJo informaçih11 das uut,JritJilJtl.~, verautt~ 
a qual t>eJ·v~m. t!<.'bro <'XU.111e u cvncurs •. •, ou dt!VuUl 
CO:lllnuar z\ ''~r couferiJos pdas catflll.ftlS utuni· 
cipa&s, ou pns,;llràõ a ser pt~lu governo na cõrLe 
e P'•r S<lUII delegados nas províncias. o~ escrivàtls 
do~ jui.:es de paz não só o são para t~screverom 
os procl!ssos e,u geral de :ma competencia, como 
tau1bem ta!Jelliães do judicial e notas, e nest11 
razii.o vitaliciiJs para fuz~r e appro'l"ar tesLa. 
mantos, escripturas e procurações bastantes que 
requertlm iud~pendencia, perícia e honradt~z. Os 
jutz.,s de direito, além de o serem para conhecer 
e julgar dos seus delictos de responsabilidade, 
seguuuo as di~posições da lei que ti.cilo em vigor, 
nã<1 são pr,r{H·zos para prover oJ'Ii.:io algum exer. 
cendo 11ma das attribuições que. só pert~nca· ás 
autorid<ldeil sdmiuistrativas. 

Uma ou~ra parte da proposta, que entendo 
deverá passar com alguUJa emenda, é a que trata 
de est:abdecer tant,ls circulas de iurados quantas 
fórem ~s comarcas ; não porque entenda, co"!o 
alguns JlJustte.; preopinantes pretendem, que na.o 
seja. a aU.ribuição da assembléa geral crear 011 
fllclllt.•r ao govurno a crellçào ou ndueçiio de taQs 
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com~rcas, dizendo implicar isto com as attribui
çõcs das a;;sembléas provinciaes ; mas porque 
continuando os juizes de facto a exercer tão 
extensa jurisdi.:ç•1o, . como prest ntem~!lte exerc~m, 
tornar-se-h:l impratlcaYd SUl\ reumao excesstva
mente dl\trimentosa e in com pativel com a eflicaci:l 
da instituição como se tem em vist;s _ 

A' assembléa geral compet6 legislar, e especifll· 
mente sobre organisaçào judiciaria, sem outros 
limites além dos da justiça e equiJa,le Seria 
poh; absurdo que cumprindo-o para com todo 
o inlperio ficas:>e n_a dependenc~9: das a.ssemb~é~s 
provincíaes, que aliAs, no ex;;rciCIO da attr1bU1çao 
de poder legislar sobre a divisãl) civil e judi· 
ciaria. entender-se-ha sempre sem o!fansa da 
que fôr estabelecida pelas leis geraes do im· 
perio. 

ProvavelmeNte causarã alguma estranheza a 
proposição que vou enunciat·. Mas nPm por i.>so 
deiltar-se-ha d.; reconhecer sua efficacia e convtl
niencia senão mesmo necessidade de ser adoptadfl, 
é que ao jury compita julg.-.r sómente dos crimes 
pol1ticos e dos de abuso de liberdado de imprensa. 
Os mais todos stjão julgados pelo!~ juizes d,;, 
direito, como os sno os de responsabilidade dos 
empregados pulllico:s <l outros r,spocialisados na 
lei <la re[orma, a q11a se refere a proposta de 
que nos occupamos. 

Não se poderá dizer que me não conformo à 
constituição quando esta diz que o juizo por 
juradot~ no dvel e no crime terá lugar nvs casos 
e pelo mouo que úS codigos determinarem. E se 
outra pudesse sPr a intelligcncia devida a esta 
parte_ dll. lei fund~me_nt9:l, _ter-se-.hia por. incon
stituctonal-toda_ a . .JU_f.l~dtcçao de JUlgar fora dos 
crimeij especialment6 exceptuados na mesma. 
constituição. 

E' innegavel qu.e nas cidades e villas mais 
populosas a co\l.>.cta dos cidadãos para julgarom 
túdos oa crimes en1baraça consi .l~ravehnente o 
andan\etlt•) e serviço das repartições pitblicas 
•:om dttrimento e meno,.preço da inst1tuiçào; 
assim conw aggravãl) muito Ol> nwiofl de 
viria honesta dos cidadã<JS. Em geral, fórn dns 
cidad~;s e grandes povoaçõ"s, por mais qu.; se 
quizesse estreitar os drculos judiciaes por jur•ldo!<, 
o se u comparecimr;uto uão ..id,.·•va de Rd rnuit<> 
molesto, sen::io até lmpossiw:l. E•n V•' rdacte, 
como úcs:tucar-sn un1 dúa·fã., do seu domicilí<~, 
priva11do ·se d•J ~x ·· rcieio d~'~ seus IU !! i· ·S de 
subsi,;tenda para cstacíonnr·se em u1~1 lu~t\r ·mdA 
não t· ·m re!a~.vcs a\~uu1:1S , n .. m pNpon;õ~s 
tlura Ruppril -as't Em falt1t d;Js ne'!('St!lil í·JR meit1B 
de iud·;ceud.,uciu. I) hberd :• de. ''m R•w1elhant.; 
cst::ui•• ctu cotlstranginwuto, tliffi.::hnP.ntc p•1der:\ 
hav(:l" a uecess;.~ria co••sciencia rw julj::ar I •.. 

Quando sr• tr••tar im",.,Jiatamt;nl•? d~t causa 
pul>lica defend~nJ , , a con:~tituiçà•l e as l~>is, é 
então que o ju1zo por jur.•dvs s~ tornar<í. ind< :;
pensavel, e a inJiffcreuç.a de qualquer cidadão 
s&rá um ddicto puní"l'el oa accepçào dos povl)S 
mais polidos da antiguidad.:. e dos tempos mo-
dernos. · 

Multar os cidadãos por não eompareccrr.m 
ord\nari<lmente para julgar qu 'l~squer delictos, 
cujo aprecíamentü depr,nde mais da" provas 
€!'Criptas, é mamfestamellte ue,;neci'SSnrio, detri
melltOSO e injust.J nas actuaes circumstancias. 

Assim como os juizes de direito julgãJ •JS 
crimes d<! r<:sponsabilidad~ dos não privilegiados 
(.)a - CQnl'tituiçào, tamb<:m julguem e com maior 
razão, os de ferim&nt.,s, furto~- roub<~, estdlionalo, 
falsidade, introdu~ção, fabrição e falsific ·•ção de 
tnocda, e tod>ts as outras q1te não são polilicas, 
e de abuso de liberdade de imprilnsa; elles que 
por meio de aggravo podem absolver todos os 
mdiciados nté de crime de morte, 11 sujeitar ao 
juizo das relações sobre provas escriptas e não 
escriptas a decisão de facto, proferida pelos 

proprios jurados nos n egocios submettidos ao seu 
juizo de consciencia. 

SJnl esta modificação pois a proposta reforma 
Ja reunião Jos junHios nas cabecas das comarcas, 
p :~ r mais circutnscriptas que estas sejii0, não 
produzirá os effe1 tos beneficos e salut!lreii que o 
gov.~rno pretende. 

N.:~ que re;::peita á organísaçiio das novas 
relaçõ~s. desejaria que, além dos dez annos que 
se exigem aos novos a$pirantes juizes de direito, 
se lhes prescrevesse de neces_sidaJe certas provas 
de idon~ids.de. 

Um illustre Sr. deputado, no intuito de defender 
a_ s~a cl~~:sse , demonstr?u que dos juizes de 
d1re1to ex1stentes ha mu1tos que não conhecem 
praticamente cnusa alguma que os habilite para 
julgar no cível ; e que, collvcados nas relações, 
não serião os juizes que SB requerem para a. 
boa administração da justiça. Isto posto, como 
basto r á o tempo de _seis annos, que poderáõ ter sido 
espaçados na:; sessoes das assemb!éas legislativas 
no gozo de l icenças, e poucas vozes presidindo 
ao jury e relatando algum proces~o? 

Nos lugares em que concorrem advogad·ls habeis, 
o juiz, attento e possuído do dever de bem julgar, 
poder-se-ha instruir do feito pelas allegações dss 
partes, e decidir ·o melhor. Nos lugares porém 
em que o~ processos não forem justa e conve
nientemente instruidos e discutidos, quo força de 
convicção Si!rá a dos seus julgados en1 segunda 
e ultima ins~ancia '! 

Nós sabemos que não ba~t11 m.)strar documentos 
legaes de seus estudos para se ser provido em 
qualquer cadeira de ensino desde o ·de primeiras 
letras. São necessarias 11s provas por exame 
publico e c•Jncurso. 

Doutores ·são os llSpírantes ãs cadeiras das 
faculdades rle mc-licina e dos cursí:Jifjuridlcos-,- ~ -·-· 
todavia carecem de dar novas provas de sua 
idono1dad~;~ p or examo c concurso, na conformidade 
dos com p·~tllnt0s e~Lat.ntos. 

Pois b em, ser lente é mono~ do que ser juiz ; 
aq uelle, além de niio tor encargo tiio grav<~ e de 
tllota conS(><JUencia, de nece~sidade ha do pas~ur 
:b r.taterias dt~ suas prlll•!CÇÕ·?S para não parecer 
mal a•,•;; sHus ouvid·>s. O juiz P•llém que n:1o fõr 
;nuito in~tru~d•), ~~ n:lll tiver ú maior apPgO ás 
''HinS nlongaçoes. !J•lllC•l sA dará cll) fazer um con
tinuo e~tu,lo da SUl\ profissilll de julgar, c da ap
plic•lc;.li.·l c\ •I S princípio:; no~ caso.; o<'~ltrr<!l&te;;, 
examinr.n•lo P·'l"(f'it ,ltn<:nl•• o,; comp<Jtentes processos 
~tllril tl•,í' idlr Cv lll C•) lllt•:dm•!lllO J,, C'IIISQ Q~ de
lU!Uhlas lHtjeiLíh no sc1t j~:Jg , ldo. 

N'unt:-o tt>mpo (lS bachar~i~ r ... rmados na uni· 
ver,í•lade de CniwiJra n:io ':!ri"io atlmitthl "s a l~r 
"'' paç., so os atLilstad•;B e as infcrmnçlis r>Jmettidos 
daquella univ•' rsida·ie e oxist•,ntes no competente 
archiV•1 O>! ni;o r~commenda,vii •J como apropriados 
a s•!guir a carrnira !.la jll•li c:1tura. E~sa leitura 
no paço importava um exame vago. o~ que erão 
despa::llado:; juizes d~ fórn ou ottvi ,:lor~;s das 
comarcas adquirião de necessidade toda a pratica 
de ju!gar no · crime e no civfJ, e plenamente. 
S;,~bedores passavào a SfJrvir nas relat;õcs. Aos 
preS•\ntes juizes de direito, porém, alem JR for
matura e do anno de prati~'l, nenhuma prova 
C<JncluJente ed exige de sua idoneidade. S·~ria pois 
just•) que os que esti>erem n·.J ca:;o de ser prov1Jos 
na~ relações que s~,: hão de crear provem sua capaci
dade profi;sioual relatando oralmP.nte e por escripto 
qua.c.,quer fe1tos e appiicantlo-lhes os princípios 
~; e<Jnclu~ões de dirdtn, e q11e ao mesmo tentpo 
argunlrlnL·~m reciprocam~nte com os demais as
pirant<:!s em concurso havendo-os. 

UltiUlamente occupar-me hei com o art. 34. Os 
senhores dizem que este artigo é inconstitucional. 
E11 digo, ao contrario, que inconstitucional é a 
existencia dos juízes de direito fazendo parte do 
corpo lE>gislativo. A constituição diz que elles 
serão perpetuas ; perpet11os entendo quo quer 
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dizer continuo!'!, incessantP.!', sem interrupeiio, l'em o fogo perpetuo entre os athenienses e oR ro-
variar, constantes. A constituição, coroprPhendo manos: tanto que quan<!o por cau~a ou effeito 
bam o que queria dizer com o termo-perpetuos-; d~ algum~o. c&lamid>lde deixs.va de permanecer, 
quíz salvar uma só e uuica bypotàes'l a que poderia outro era havido do céo e tirado do sol por meioR 
parecer que a perpetuidade mesmo não désse artificiaes para que nunca perdesse de sua originsl 
lugar, e esta hypothese ~ li de se não entender pureza. 
que os juizes de direito perpetuas não pudessem Como pois não se occuparáõ os juizes de 
passar de uns para outros lugares pelo tempo direito perpetuamente de sua juridicatura, de · 
e maneira que a lei determinasse: evitando assim guardar ineessantemE: nte o sagrado deposito da · 
que na accP.pção g<Jral obviado tern1o-perpetuos- j11stiça? Como, ·ausentqndo-se para exercer fUAC· · 
se CJmprehendesse a estabilidade de lugar, a c;ões de outros poderes oo estado, deixar em 
immutabilidade delle sem limite. Foi a · uuica guarda desse sagrado deposito outros qut~ não . 
modificação que n constituição póz ã perpetuidade são nem podem ser os seus guardAs perpe- · 
dos juiztls de direito. tuas 't 

Percorrendo o mais attentamente possível a con· A constituição não véda positivamente que os 
stituição, todos .tbs veremos que perpetuo, além magistrados sejão elP.itos, dizem os Srs. deputados 
dos juizes de direito sómente é v monarcba na sna juizes de direito. Mas direis que a constituição 
qualidade de defensor perpetuo do BrazH, e que, expressamente véde que o monarcha exerça outras 
quando o monarcha deixa de ser perpetuo, i! d~i- attribuiçõe~ que não s~jão as dos poderes poli-
xando de ser imperador e defensor do Brazll. ticos que lhe competem como se aehão preseriptas 
Assim é que deixando os juizes de direito de ser pela lei fundamental? Não o direis ao menos com 
perpotuos, deveráõ justamente deixar de ser ma- 6Xaetidão. Pois bem ; se quizessemos estabelecer 
gistrado julgadore~. E' pois evidentemente incon- que o monarc!la presidisse á assembléa geral, 
stitucional o facto de se dizerem perpetuas os ao supremo tribunal de justiça e a outros ramos . 
juizes de direito, deixando de exercer os seus dos poderes políticos, que não são em sua. 
lugares para occupar outros que não faze!D parte integridade o executivo e o moderador, dir~amo::~. · 
do poder judiciaria, como sejão os de legislador, que isto era constitucional Y Como, pQis, diremos 
de administrador de provlncia~ de diplomata e outro que, porqtl.e a constituição não diz desnecessa· , 
qualquer semelhante do executivo. Uma vez que o riamente que os juizes de dirllito não podEIUI ser 
juizo de direito interrompe o continuo e aliás inces- membros !lo corpo legislativo, entende-se que os 
sante exercício de suaij funcçõPs judíeiaes, então não juizes de direito, apez:\r da perpetuidade de . 
é perpetuo senão periodico, tempornrio, instavel, suas fuAcções, o podem e até devem ser '1 
amovivel. A constituição é tão judiciosa e perfeita O proprio monarcha, o primeiro de todos os 
nisso, que aquelles funceionarios que, tendo o represantautes da nação e defensor perpetuo do 
direitG constante, não tem, todavia, a perpetuidade Brazil, sómente póde constitucions.lmente exercer 
de exercício, niio chama Pt~rpetuos, chama-os vita· e exerce dous poderes, o moderador e o e:tecu-
licios: assim aos senadores. (Apoiados.) Tanto a tivo . , 
consLituição não quer que os magistrado~, :Possão Será, ao contrario, compativel com a razão, a 
deixar de ser perpetuas emquanto forem )Ulzes de barmonla e divisão dos poderes políticos do 

- ·direito, ··e · ex:cluio em regra ger.al. q.ue ... os. membros_. ' -estado---que- -subditos .. . deste ___ monarcb.a, cidadão!_ 
de um poder PCllitico pudesl'em fazer parte de haja de uma classe, e que perpetuamente fazem 
outro, que somtlnte a respeito dos ministros de parte de um desses poderes, os quaes possão ter · 
estado, primeiro!! agentes do poder execuLivo, parte em todos quatro o os ex.erçã()? 
permittio que pt(dessem ser m!<mbros do poder 
le~Zislativo: e ainda assim na dependencia de re- O SR. NtiNES MACHADo : - A mesma consti· · 
eleição : a cuja semelhança "s membros do tri- tuiçào. 
bunal !Upremo de justiça, oecupaudo a cupola de O Sa. REMOÇAs: - Nós temos cidadãos que 
poder judiciario, e deste os que sómente podem exercem todos os quatro poderes como membros 
txercer fuucções legislativas. do judicial e do legislativo nas presidencias dlls 

E' na eleição ou r'.!clarnaçào dos primeiros província~. na diplomacia e no conselho de 
agentes do podet executiv<> que a nação se pro· estado, eoucorrendo nas funcções do moderador, 
nuncía pelos .:ompetentes ele1tores querendo-os, e como ultima inst>lncia administrativa. Senhores, 
tamb"m legisladore>l. s,~gundo o mais sublime dos mysterios da nossa . 

E se pois a perplltuidad~ do monareha na santa religião, ha tres p11ssoas dístinctas em 
defansiio do Brazil vip;iando con~tnntemente na um ~;ó Deos verdadeiro. Da maneira. p•lr que 
divisão e harmonia doa poderes politicos é ineom- o querem os Srs . juizes de direito d~ve haver em 
palivtll com qualquer int~rrupção do seu augusto cada um dellt:s quatro pessoas moraes e polit icas 
exercício ; pod<'râ ao centraria ser comp1•tivel distinctas. funccionando a seu arbítrio qnando 
cum a perpetuidade dos jt1izes de direito, essa e como lbe!'l par~ct:lr. E' estranha especie de 
interrupção e quasi diversão do seu exercício, cidadãos l Elles sós e t:ós elle~ exercendo o 
ainda quando a constituição expressame!1te uma poder judicinrio exclusive e cumulativall)ente o 
só modificl'lção aamitte a essa perpetuidade. a legislativo e administrativo e até moderador I ... 
da pa!ISagem de uns para OU\rO l• •garP.~ sempre 
de juizes? A mesma perpetuidade s1gn11ica esse O SR. N. MAcHADO: -Tudo isto é da constl-
sacerdocio judiciario, essa guarda constante e tuiçào. 
nilo interrompida da j11stíça em tuàa a sua O Sa. REBOUÇAs:- São quatro pessoas distin-
pureza. Nem para o exprimir co~pletameu~e se ctas, na verdadtl, e na realida..ie um só individuo 
poderia u::~.ar de um termo ma1s apropm1do. com todos os seus attríbutos humanos, com 
Perpetuidade tinbão, segundo Zuroastro, os sa· todas as suas paixões, c,>m todas as suas virtudes 
cer1otes instituídos p•ua ter em guarda o fogo e com todas as suas fraquezas. 
sagrado como principio o mais visível dtl vida e o sa. N. MAcHADO:- Estâ fallando contra a 
actívidadb: demonstração, segundo a sua crença, a constituição. 
mais lndubitavel do poder e bondade eterna e im· 
n1en.;uul do Ente Supremo. Perpetuidade era a dc.s O SR.. REBOUÇAS:- Agora irei a exemplos dA 
sacerdo~s instituídos J)Ot Moysés para con!'ler· (\Otros paizes. Os senhores dizem gue é n~cessario 
varem em toda a sua pureza o f\Jgo perpetno ; reformar a constituição. Não passemos ua lngla· 
não lhes sendo licito sopral-o nem de qualquer terra e da França. A loglatr.rra é o paiz normal 
maneira affeclal-o sequer das victimas sacri.ft· do systema representativo; a França se esforça 
cadaa. por seguir o seu exemplo. Não é na lei _fun_damental 

Perpetuidade \inhão as vestaes que guardavão que estio estabP.lecidas as incompat1bihdades i é 

'l'OKO U 70 
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nas leis ordinarias. (Apoiados-) Alli não são 
illPI!iveis os 1'2 juizes, o!'< lord,; lugar-toneute 
que equivalem a prtlsiueutes de proviOcta, os 
sberiffs, os vica-sberiffs, os_ pe~1sionarios r~':o
gaveis, todos os empregados ua JUStH~a_ e ~obc!a, 
os de faz.mda e até os fornecedores nno fazendo 
parte de companhias <fe mais de 10 membros.-. 
Na França a coTJstitniçào dada por Luiz XVIII, 
emendada pelas catnaras e aceita por Luiz Follq.>pe 
em 7 e 9 de Agosto do 1830, não trata das 
incompatibilidades senão da reeleição dos depu
tados, promovidos âs funcções publicas salariadas. 
E' pela lei de Abril de 1831 que se estabelecerão 
as ineompatibil!dades das funcções de deputado 
com as de prefeito, sub-prefeito, receb~~ores 
patticulares de finança,;, e pagadores dos oflictaes
generaes, com mandantes de divisões e subdivisões,. 
procura\iores geraes e do rei , directores de 
contribuições, etc. Umas incompatibilidades geraes, 
e outras parciaes. E na França propuf(n ,·a-se 
ampliar ~ generalis11r as incompatibilidade!'. 
Nem na Frallça como na 1nglaterra, os que se 
hão opposto à ampliação e genera\isação das 
incompatibilidades tax~rão es,;;as ref<?rmas de 
inconstituciouaes ; servindo-se, ahás, somente de 
argun,entos de utilidade e convenieocia. Entretanto 
na Ingtaterra a administração da justiça é feita 
em nome do l'ei, não constituindo o corpo da 
magistratura distincta e ~;xtrt:mad!_unente ~m poder 
politico. Na Fran~a tambem a JUSttça e expres· 
samente aànünistraJa em nome (lO rei, e nao se 
ebama poder judiciario , senão expre:;samente 
ordem judic!aria o corpo dos magistradüs._ E' no 
Brazil expressamente uma das delegaçoes da 
nação o poder judiciario e a justiça administrada 
en1 nome da uaçào. 

--Multas- çutros argumentos poderia eu ad~uzír 
partin<lo da manif~sta antinomia da e~pressao
perpetuas - com a interrupção voluntaria e 
llabitual que os sr~. juizet- de direito querem ter 
emigrando para o exercicio de tuncções propri~s 
dos outros poderes politicus do estado. Co:JSI
derarf:li porém este. No titulo do poder ju.diciario 
e capitule. dvs juiz'ils e tribunae!< de justiça não 
se acha uma s6 palavra que dê lugar a entender-se 
que os juizes de direito perpetuos e os membros 
das relações del'ão ser bachareis formados; antes 
tratando-ae ua orRanisação do supremo tribun~l 
de justiça parece th·mar a regra ~eral em Cc1Gtrarto 
db:endo que será cvrnposto de juizes tirado!\ das 
rel11ções. 

O Sa. N. li:Ucru.no:- A constituição não marcou 
as condições da nomeaç:~o como faz a respeito da 
eleição para deputado ou sen11dor. 

O Sa. R~::nouçA.s:- Isto posto, argumentando 
como os il\ustres deputados, dtria então que é 
inconstitucional exigir-se para se str juiz de 
direito a quab.J.caçao de bacharel f••rmado em 
leis, mórmente coutta '' regra geral .:.onsagradll 
entre as disposições geraes e garantias dos direitos 
civis e políticos dos cida.tãos b~;,azileiros, de que 
todos pocem ser aàmittidos aos cargos publicas. 
civis e politicos ou wililares sem outra. ditlerença 
que não seja a dos seus talentos e virtudes
Aqui estou eu (peço que me não attribuão a 
orgulhJ) que não sou bacharel formado. Ponhão
se as condições que se quizerem de idoneidade 
para se ser desembargador que estarei prompto 
a concorrer com qualquer Jos Srs. juizes de 
direito, seja fazeudo relatorios por escripto e 
verbaes, seja . applicando as competentes dbpo
si~ões de direito e suas conclusões ás questões 
occurrentea , sendo atgui.do e reciprocamente 
a~guwentando com quaesquer ccnc11rrentes : -
tndo quanto quizerem pata profisssion:::.lmente se 
provar a idoneidade de um bacharel formado em 
leis. :Mas dir-se-me-bia : - O senhor não póde 
ser aamiltido , porque não é bacharel for
mado.- E a constitu.ição exige isto 'l A coosti
tuição extge talentos e virtodes, prescreve que 

os __ privilegio.s são inherentes aos cargos por 
utJhdade publ~c~: eu olfereceria t?das as garantias 
que a coa.statu1çao consagra ; porem a lei, com~ide
r<tndo a generalidade , exige es.sa qualificação 
de bacharel formado ; e r.ào se deve considerar 
in_constituci<Jnill para . mim e para qualquer que 
uao se mo,;tr:l revestido dessa C<, udiçào; assim 
com•1 se uão deve fazer uma excepçrio á teqra 
geral da perpetuidade, ess~'>ncial aos membros do 
corpo judiciario, em favor dos senilores, que 
qur.rem >~er juizes perpetuos por direito de proprie
dade e políticos e administrativos em razão do 
CY«rcicio- Assim como se diria ao não bacharel 
formado q_ue outro ofticio quando qnizcsse ser jniz 
de direito ou desembarglldor, assim se diria :<Os 
juizes do direito perpotuos que deixem de o ser 
para poderem f11zer parte dos outros poderes po
líticos. Em verdade, onde se requ&r mais inde
pendencia, maior pureza de sentimentos, mflis 
amor do jus to e do honesto, mais illustração, 
tudo quanto humanamente póde haver de msis 
serío e con~ruente ao he11s-estar da sociedade civil 
do que nos juiz~s que a constituição por isso mesmo 
fez p~;rpetuos para .que não dependão jámais do 
rei e seus ministros a nem dos povos? (Apoio.dos.) 

Nem eu na exposição de minhas opmiões at
tendo a outro interesse. que nã,) seja o da boa 
aduJinistr.'l çào da justiça; proposto, cotno estou, 
a concorrer quanto tlOl mirn couber para que a 
magistratura tenha todos os meios de mdepen•len
cia e seja rodeada <i e todos os respeitos, condignos 
de suas augustas funcçõos. 

Ora, a proposta do governo. mesmo qusndo 
confl:lre aos magistrados poderem optar os em
pregos pcliticos, niio deixa de lhes ser propor
cion<tlmente benefica. 

Como pois contravíl-a com tanto desabrimento, 
e com vtrulencia. até ? I 

Que posição mais bonita e mais bella do que a 
de urn juiz que, conceituado pelo melhor desem
penho de suas funcções judiciae~. profundamente 
conhecedor das leis e do coração hllmano, se pa~sar 
para o corpo legislativo pelo voto livre dos povos, 
por elf~Ho de um indubitavel testemunb<:~ de re
nhecimento ás suas virtu•ieq . e ao seu saber ? E' 
isto que provavelmente se teve ,em vista na ex
cepçãu que jai. mencionei, pois na lei orgtLoica do 
supremo tribunal de justiçs._ 

Isto mesm~' se póde antecipar eom a vantagem 
do benefl.cio da aposentadoria preferindo o magis
tnldo exercitar 1.1 seu saber nest~ camsra ou no 
senado. 

O Sa. N. MACIIAD O : -Já ni\o ha incompati
bil idatle .... Isso é contradicçiio. 

O Sn. lh:uouço~.s : -Eis quando o magistrado 
vem illustrar o vaiz l~:gislan!ln ' é quando poS· 
suidor do maior saber P. profundo conhecimento 
do coração humano, quando reun~ em si todas 
essas qualidad.;os eximtas!. .• 

Senhores, que diiferença se dá e observa aqui 
do saber prolission<~l d 'Js Srs. juizes de din;tto 
comparativamente os de quaesqucr outros dos 
membros desta ca~a ? Eu não vejo que os s t.nhores 
tenbao provado essa superioridade que prete.n~em 
arrogar-sll, antes me parece que esses Srs. JUIZes 
de direito que se dão á vida política, se m•,strão 
mais sabedores de contabilidade, finanças, adminis
tração e mesmo de diplomacia, da historia dos 
governos, etc., se mostrão ma1s versados. nisso 
que em legislação na pratica do fóro- Assam fal-: 
lao:lv não desconheço que ha alg;ws senhores mut 
sabedores entre os juizes de direito, mesmo dos 
que cvnheço mais de perto distingo um juriscon
!>nlto digno de tod o o respe1to {o Sr. Mendes da 
Cunha}. l\las a generalidade dos senbores que 
fazem aqut muita bulha, e se ineu1cã.o como ex
clusivos defensores do poder ju.iiciario l.... gs 
membros do prade!' judiciario, a magistratura nao 
esti\o aqui. Os magistrados estão exercendo a 
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n1agistratura, achão-se perpttuamente exercendo 
~~~a~ func_;;ões n:'-s comarcas e nos tribunaes de 
JUSll<:,a •. N!"s_tes e que consiste a ma~istratura que 
a. constltuiçao consagra e garante actualmente os 
dirAitOS indiVidUaCS ROS pOVOS. 

H t)uve t~mpo em que se achou squi a magis
tratura, 'l'!~ndo geralmente aqui vinda por pff,;ito 
do voto . 11vre e e~pontaneo dos povos. Então 
ella ~ostrou QU~ (;stava na bynothese em que eu 
figurei, p~las le1s que fez. Essa magistratura 
concorreu para a conf•<cçiio da lei de 2ú da Ou
tubrn de 1823, lib~ralissima : essa magistratura 
eoncorr.ell: na confecção da lai du respon~abilidade 
dos uumstros e conselheiros de estado, que é 
um monumento de gloda para o Briizil llO senso 
das nações mais civilisadas da culta Europll; essa 
magistratura concorreu para a lei de juizes da 
paz e das camqras municipaes; essa magistratura 
concorreu p:lra fazer e. lei que disseminou ns 
attribuições do desembargo do paço e da mesa 
da consciencia e ordens pelas diffeJ·entes llutori
dades que as exercem a bene.ficio e com:nodidade 
immensa dos povos. Para o que é que concorrêrào 
esL'outros juizes periodicos que de facto z;ão são 
os. ~a::;istrados _perpetuos que outorgão a consti
tulça'1? Para dentar passar aqui em silencio uma 
resolução attentatoria tia lei fundamental do 
imperi<J, sujeitando os le~~:isladores, os príncipes 
do sen~;do conservador, a serem chamados perante 
os delegados e subdelegados, e por elles proces
sados e . ~ronn~cia.dos ré9s ... Esses magistrados 
de exerciCIO penodtco derao aqui um parecer, que 

. por decencia direi sómente que favones. os 
attentados mais horrorosos que se vodião per
]Jetrar na deport11ção, prisão e ·degredo nté de 
senadore~ ( apoiaJ.qs ) • . . • São essas as provas 
de superiOridade e wdependencia que nos dão os 
magistrados de exercício periodico. 

Agora, porque uma proposta. do--t>-Oder executivo 
contém uma providencia a constituil·os no que 
devem ser como juizes perpetuas, pronuucião-se 
com descomedimento, tanto que não simulão pro· 
clamar de suspeito o proprio ministro da corôa I ... 
Quereis maior prova da demonstrada incompat!.· 
bilidade das attribuíções de t:1es magistrados, 
do exercício de julgar com a posição de candidato, 
que uào procede em consciencia do seu merecimento, 
mas pela necessidade de vencer? l .... Julgai do 
comportamento que terão com os povos para 
serem votados, pelo modo de se portarem aqui 
contra o proprio ministro da sua repartiçãt> e 
da justiça I I . . . Pobres povos sujeitos ás suas 
ambições, ao t~xercicio do seu poder, á politica 
de taes juize~. Inutilisão até todas as garantias Ja 
publicidade e dn discussão I ... 

o Sn. NONES M:.t.CHADO :- E venhão para equi 
os capadocins. 

O Sn. REBouçAs : - Affrontão e desconsiderão 
o mais possível a um ministro de seu prourío 
partido. Nem no desconhecimento dos interesses 
que aliás julgão melhor fundados no excesso 
demasiado de poder •.• nem se poupao de imputar
lhe traição á corôa. Tocão rebate para que todos 
propugnem pelo direito que é seu, e de cuja 
posse estão\ •.• Em um caso menos grave res
poodêra Sexto Julio Cesar a Sylla que bem poderia 
chamar seu o emprego de pretor, com que o 
ameaçava, por têl-o comprado. Os lugares de 
representantes da nação serião dos '}ue delles 
dispoem absolutamente, como de cousa sua, se 
assim os tivesse adquirido. 

E' sacrificando seus proprios mal entendidos 
interesses individuaes, suas paixões, que se é 
legitimo representante da nação, e c.orrespoude 
á independeneia da classe a que se pertence. 
Sacrificando ao contrario tudo ao espírito de classe, 
ao desregramento das mais exaltadas paixões 
individuaes,- a~ pretcações mais incompatíveis com 
a paz, boa ordem e felicidade publica, perdem· 

~>e as roelhores instituições e a Pl'opria patria 1 
A,,;sio:l foi das obras mais bem pensadas e esta
b~JecJdas dos l:Iarmes e dos Sesostris, dos Mino8, 
dos Lycurj:!os e dos Solonll, dus Numas, Publieolas 
Brutos a Oatões; bem que ainda eomo a quina: 
cespregada do seu tronco primitivo, sirvão de 
confortar as intelligencias dos modernos povos. 
Assim é 9ue com virulencia disputão os chefes 
doutnnar1os d>t Frauç>~, sobra a verdadeira intel
ligen.cia do principio -se o rei governa vu reioa
dt:pols de tantas constituições Sllccedidas umas 
ás outras, de tanto ~angue derramado de tantos 
re1s e heróes expatriados 1 ••• Assim s~ vai inter
polando a anarchia na Hespat~ha; e em Portuaal 
a arvore da lib&rdade continua a se ver ai;da 
regada com banhos de Sa11gue I ..• 

O Sa. NUNES MACHADo :- Ea1 todos os tempos 
a magistratura servio de antemural e garan
tia das prerogativas da corôa e liberdade dos 
povos. 

O Sa. PRESIDENTE:-Eu devo advertir ao nobre 
àeputado que na discussão do primeiro artigo 
póde-s.!l trat~r e1~ ~eral de. toda~ as propostas, 
Ulas nao se po•ie llm1ta-.:- á dtscussao C.e um artigo 
qualquer. 

MutTOS SENHLIRES:-Estâ na ordem. 
O Sa. REBoUÇA.s:- Como não admittão recis· 

piscencia, convirá que os ministros da corôa se 
pos:mão da necessida·le de salvar o paiz; pois 
_que ca~aras compostas d,~sta maneir~, incapazes 
por ll"lUitos de seus membros de reahsar pratica· 
mente s.s vantagens mais essecciaes ao governo 
mo:larcbico-constitllcional-represeHtativo I ... Sim, 
importa que os ministros da corôa comprenendão 
perfllitamente qll(l o são de um monarch<\ d~fensor 
perp~tuo do Brazil, e se possuão da necessidal\e 
de realisar eese immenso titulo. Salvem a patria ••. 
E, quando forem arguidos. não responderáõ só· 
mente como respondera Marco Tulio Cícero ao 
tu:bulento tribuno que o questiona; nem como 
Scipião declinnndo das accusações qce lhe fazião 
os invejosos de sua gloria mortal ••• Mas como 
Epamiuond.as, esses celebre varão proverbial no 
amor da 'Verdade, accusado de ter excedido o 
anno da sua beota.rchia I Foi para na batalha de 
Leuctres vencer aos Lacedemonios e da)" o 
exemplo da primeira victoria, jãmais alcançada 
pelos thebanos e beocios, que restabelecera a paz 
I!J a liberdade da Grecia ••• 

Têm-se declinado da constituição nomeando uma 
regencia int'>rina ; para ficar uru só membro da 
regeucia trina no exercício de todo o poder que 
a todos os seus tres membros competiria exercer, 
sahio-se della quando a camara dos deputados se 
erigio em convenção nacional e a reformou. Foi 
violada n'uma prévia dissolução e na promulgação 
de uma nova lei de eleições para reger uma le
gislatura começada. E quando, para individual
mente sacrificar os proprios adversarios, se 
perpetrArão os maiores, m.a1s atrozes escandalos ••. 
O que está feito lúi necessario e indispensavel 
para reparar o mal feito e restabelecer o systema 
monarchico-constitucional-representativo do paiz 
em sua theoria e pratica, por leis indispensaveis 
á sua manutenção e felicidade. Depois que venhão 
fazer leis de orçamento, fixação de forças, appro
vsr e rejeitar pensões. 

O Sr. Rodri..gues dos Sa.ntos:- Sr. 
presidente, eu desconfio que não poderei prender 
a attenção da camara depois de ter sido a mataria 
tratada por tão loogo tempo e por tão babeis 
oradore1. A camara deve estar convencida de 
que eu ni.o poderei acereacentar razão alguma 
no"Wa para ju1tillcar a propoa~a, quando ella. tem 
sitio U.> ballilml'nte dl'lfendida por alguns dos mais 
dlstlncto• membro• deata camara: emfi.m, é com 
muito ae~tnbamenlo que paaao a cumprir um deT"r 
expondo allcc:iDlil 1 raptdameo\e oa moUvoa por 
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que dou mlla voto á proposta em discussã:o. Antes 
porém de entrar nesta materia, Sr. preside ate, 
cumpre que eu dê as razões que ma induzirão 
a iascrever·me coutra a proposta, q•1aado, em 
ultimo caso, e11 terei de votar por ella. 

Eu. cuido, Sr. presidente, que está nas inten
ções no regimento que aqueUe d!iputado que tem 
de offerecer uma em~nda a um art1go que se 
discu\e, devi'! ser considerado como oppondo ·se a 
e<õte artigo: assim se tew o;;uter:dido ns~ta casa, 
considerando-Sol que fallão coutr .\ um artigo 
aquelles que têm de modificai· o por qualquer. 
maneira ; e como cll tenho de sujeitar á consiti-'· 
ração da casa 11ma emenda, que já. fui lida e 
apoiada, julguei que meu lugar t~ra ontfe os 
or:1dr.res que se inscreverão contra ; eis a razão 
po1 que mll acho inscripto nesta lista, tendo aliàs 
de defender a proposta, e votar por eUa oa maior 
parte de suas disposições. Eu julgo que se 
proposta não é perfeita, pelo menos tem muitas 
disposições de mauifesta utilidade, e por isso !lei 
de dar-lhe o meu voto ; mas nem por isso desís· 
tirei do dir.:ito de pedir modificações em alguns 
artigos que julgo deverem ser aperfeiçoados Olt 
melhor desenvolvidos. Por esta razão offereci 
a emenda a que me referi, e terei de mandar 
algumas outras aos artigos segtlintes. 

Tenho dllmoradt•, muito de proposito, em entrar 
na discus~ão desta materia, por•tue esperava ver 
como se pronunciava uma. fracção desta casa que 
outr'ora rertenceu á opposíção, mas que hoje não 
póda s"r cvc.:;ilerada em opposição, sr:11ão quando 
se tr&.t~ dos pnncipios da. m:.iorio. da essa. E:Sss. 
fr~cciio <:a casli é pois da oppo>~ivão só ~m r3~ .. ._~.o 
a maioria d:a casl, porc:ue clla uào J)~rtence á 
oppoHç:'i.:;, em rda·;.ão ao govC'rno. 

A razq,o, Sr. presidente, porque eu esperava o 
prout.:.o~iarnento dos meu>~ nobres cull<!gas eu as 
exp·jtei em poueas palavra~. Desde o princip~o 
df.sta. legislatura um pensamento novo tem do· 
minado ; ou, mais exactamente, desde 2 de 
Fevereiro de 18-!4 uma política nova se proclamou 
no paiz, que foi a.ceitt~. com enthusiasmo pelos 
brazileiros, e tem presidido a conducta de todos 
os ramos do pouer publico. O gabinete de 2 de 
Fevereiro conheceu que o paiz l!stava fatigado 
de reacções, t1 CfJndemnava essa política brutal, 
que devido os brazDeiros em vencedores e vencidos, 
em oppressores e opprlmidos. Forte com o ap••io 
da opinião nacional, esse gabinete arvorou nova 
b:on:ieira, 111.11 torno da qual stt reunh·ào os esco· 
lhidcs Ju povo partl sustentai-a o defendel·a. 
Disso\viJo o mini~ter10 por causas muito ~stranh11.s 
á p~1litica, o 8ctual que o succedeu apresentou-se 
au paiz e p fl rante o p11rlamento como continundor 
dessa politica p•Lcificaàora e eminentemente na· 
ciooal, e com essa condiçiio obteve o apoio das 
maiorias p!jrlame11tares. (Apoiados.) 

V. Ex. compreb~ilderá facilmente, Sr. presidente, 
q11e, exprimindo-me por esta maneira, quero 
fallar da política da conci\ia<;ão. A opposição 
aggred·a com violencia collectiva e individllslmente 
o ministerio de 2 de Fevereiro ; mas d6pois que 
elle retirou-se, e desde o principio desta sessão 
fallou-se muito em uma conciliação sincera e 
verdadeira ; esta. iJéa pareceu ser abraç~~oda 
com ent.bll~iasmo por aquelles senhores que Cazião 
parte da opposiçilo ao gabinete de 2 de Fevereiro, 
e eu desejava muito que ella se realísaase; eu 
queria que apparec~sse uma . conciliação entre os 
partidos do meu paiz, mas uma conciliação digna 
lielles, e destinada a re~enerar o systema repre
sentativo, como condição uni:a de progreseo e de 
prosperidade publica. Tive muitas esperanças 
quando vi que a opposição não rejeitava essas 
idéas, e pelo contrario, parecia abraçal·as ; e 
muito mais me animei qa.ando -vi que os adversarios 
da maioria, desistindo de suas idéa,; manifestadas 
em 1815, tinhão abraçado com fervor um trabalho 
importantíssimo confeccionado por e::ssa me:~ma 

maioria, e que convertia. em preceitos legislativo:; 
os princípios que ella ha muito sust~;uta, ~ que 
tão combatidos forão pela oppo~iç:io . 

Elll 181;) fez·se a ltli do eleições, que foi ag
gre.ttda com ex.traordiuaria e descomp'lssada 
viNleucia, quer na imprensa, quer ua tribuna 
pelo :>artido qlle então er~ da opposição. A s"guir· 
se as idéas propala<las por es:stõ partido, devt:lrb 
se crer que uada po<i!a !.Lt~.ver mais imperfeito do 
que essa lei ; mas entretanto ella mereceu a ~:~s
pecial sympathia desse mesmo panido est'3 anno, 
e foi abraçada com euthusia,;mo, e por ella votada 
unanimemente. 

A' visto tli:>to, eu estava autarisado para crer 
que se ia realisar uma verdadei.ra conciliação, 
porque a oppo~íção de;;istia de .;,ua opinião capri· 
chosa, e parecia querer entra~ no camiuho da 
unica conciliação vantajosa ao paiz, e digna de 
verdadeiros parüdos políticos. Não posso suppôr 
que possa haver conciliação nobre e util seuiio 
uo coucurso de todos os partidvs, para doLl:lr o 
paiz com as leis indispensaveis para o auJamento 
do systema representativo (apoiados), para que 
elle possa ser realisavel, para que possa produzit 
todos vs seus beneficios em todos os tempos, 
qualquer que seja o partido que se ache no poder. 

Mas guã.o dolorosll não seria a minha decepção 
quandc vi que a opposição mudou de opinião e 
de conducta em relação á proposta do governo 
sobre a reforma judiciaria I I Certamente a minha 
sorpreza foi grande, porque e11 esporava d~ parte 
da opposição um concurso can1 a maioria, para 
que esta lei se fizesse pela maneira mais perldta. 
s~m duvida, muito mais eu devia espsr&t este 
concurso qu&.ndo se nota que as razões em o.~ue 
se funua o,;ta proposta não Sã() absolutamente 
rejtlitada~ pela opposição, e pP.lo-contre.do, assenta 
tlm grandtl parte oaquella mesma que algum de 
seus membros mais distinctos apreseu!uu na outra 
cau1ara para fundamentar um project•l que mo
dificava e~sencialmente a lei de 3 de D ezetubro. 

Parecia pois muito natural que os membrod 
da opposiçfio qua têm assento nesta camara pro
cedessem de accordo com o seu coll~ga do senado, 
approvaudo; se uão todas as disposições da pro· 
posta, ao m~;nos as fundnm'entatlS, entre as qu1\eS 
te111 iodubitavelmente pri mciro lugar aquella que 
tHm por fim separaL" a politica da jud•catura qutl 
e exactatuenle a que foi iniciad!l no sooal:lo por 
tlln dos rnais dist1nctos membros do partido cun· 
t :·Mio. 

Dtlvía·se portanto esperar, e o paiz contava 
como cousa certa, que a opposiçiio entra~se de 
boa fé nesst~ debate, . e procurass~ aperfeiçoar 
quanto fossa pQs>~ivel a p1·oposta do governo . 
(Apoiados,) Seria absurdo suppôr que aquelles 
que abraçaviio as idé:1s capita6S da proposta, 
aquelles que já tinhiio approvado a lei de eleições, 
aquelttls que comnoseo ~usttmtão um gabinete 
que tem principios e opiniões muito prenullciadas, 
e inteiratullnte conformes com os q11e predominão 
n!quella lei e nesta proposta, a rejeitarião 
absolutamente ; nunea. se devia esperar que os 
senhores que se inculcavão convertido!! á. política 
de conciliação, que ·apregoavão-se seus sectarios 
e defdnsores, recusassem seu concurso para a 
factura de uma lei de primeira nece8sidade para 
o paiz. Entretanto o paiz foi illudido em au~s 
esperanças, e será forçado a crer que nunca Qlll· 
zerão a conciliação ; e que só fingillo desejal-a 
para illudil-o por alguns iastaQtes I 

Sendo assim sr:~rprendido por um . comporta
mento que eu não devia esperar da parte da 
opposiçào, fui obrigado a perscrutar quaes seriio 
as raZÕbS que induzirão esse partido a pronunciar
se por uma maneira tão diversa daquella que 
se devia naturalmente conjecturar á vista dos 
antecedentes ; e depois de med~tar por muito 
tempo a este respetto, cheguei a convencer-me 
de que estE> partido nos illudia a nós e ao paiz, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:35 - Página 13 de 20 

SESSÃO t:.M 17 DE AGOSTO DE 184G 557 
(luando fingia tanto amor e adhesão às idéas de 
conciliação (apoiados) ; quando de~de o começo 
desta sessão nos embalava com seductoras pro
m.;ssas de enuaram comnosco, e de boa fé na 
~loriosr. empreza da regeneração do sy:>tema re
presentativo; che~uei a convencer-me de que esse 
partido não quaria s~não .:specular com e~se 
pe,Jsamllnto, pai>Q tirar delle toclas as 'Vantagens 
possíveis, mas nã<) p!ira dar ao paiz aquelles 
resultados que poderia colher de um facto de tanta 
transcendencia como a conciliação dús partidos, 
so el!a se realísasse. Entendi, Sr. presidente, · 
que o que ,;e d f!sejava era ir contemporisandu, 
1lludindo o governo com falsas esperanças, e o 
paiz com promessas unganadoras Je um futuro 
brilhante, adormect-ndo a actividadA de muiolia 
para •.)UC niic• promovesse, com mais cnlor o~ 

.int.:resses ue sua causa, e assim conseguir no 
futuro o qua no presente se julgava itnpossivel. 
(Apoiados.) Era uma tactica nova, a opposição 
dt-sesptirava de sua causa; se a ~~rriscasse a uma 
luta nobre, franca e leal ; carta de que não podia 
alcançar a victoria collocando-se no lugqt .onr:oso 
em que se collocão todos os partidos da opposição 
que têm crenç<<S firmadas e opiniões politicas 
sinceras, entendeu que o combate a peito des
coberto não lhe podia dar resultado nenhum 
vantajo:>o, porque sabia (e por essa convicção 
muito a louvú) que t;s seus principio'! não podião 
ser aceitos actualmente no paiz, e assim recorreu 
a um ardil astucioso, a uma tactica de embos· 
c11.das e enganos para con~eguir no futuro aquillo 
que n•> pras~>.n tEi deseE<perava poder con~eguir. 
(Apoiados.) Ora, sendo isto exacto, o que deve 
fazer a maioria, e o ministerio? São as ques
tões que actuaimente devem úCCUp!ir os membr<'S 
da maioria e do gabinPte. Em presença deste 
comportamento inespe,·ado da opposição, outra 
deve ser a.. cooctucta da m.aioria e do govemo ; 
devemos deixar de parte todas essas esperanças · 
enganadoras, com que se nos illudia, devemos 
proseguir na nossa marcha. com todo o denodo, 
para conseguir tudo aquillo que promettemos 
ao paiz quando pedimos aos nosilos constituintes 
os seus votos ; é o que deve fazer a maioria 
para que, apezar da opposição, se convertão 
em lais as suas ídéas e princípios. E' o que 
está obrigado a fazer o g11binete sustentando e 
défendendo com toda a força as idéas e princípios 
formulados na proposta do govt:rno, sob pena 
de faltar os empenhos que contrahio para com 
o pa1z, para com a corôa o para c•1m a maioria, 
quando tomou a si a elevada missão de desen
volver e realisar as idéas que a opinião publica 
fez triumphar. 

Avalie o gabinete a situação em que se ach2; 
convença-se de que uma política nova não pód'e 
ser por elle adovtada sem o concurso da corôa 
e do parlamento. E seriR po::~sivel que o gabinete 
seguisse outra política? Qual seria ella? Uma 
restauração da politica anterior á de 2 de Fe
vereiro '/ Seria um absurdo, não só quando se 
considera as opiniões dos membros do gRbinllte, 
como attendendo-se a que essa politica foi rscen
temente condemoada pela corôa e repellida pelo 
paiz. Insensatos serião portanto aqaelles que com 
seus proprios meios e com mais ou menos astucia 
pret~:~ndessem impól-a ao paiz. 

Nilo ha outra política a seguir -st~niio a que as 
circumatancias da actualidade aconaelhito, lsw á, 
j11stiça e respeito para todas opiniões. mas coull
tancia e sincero edfurço para o triumpho daa idéaa 
que têm merecido o asaeaao do paiz, e que d~vem 
11er a.ustentadil:> e defendidas pelos g!binetes ds 
um regimen rellresentativo. O paiz tt~m altamente 
reclamado contra a falta de justiça, e solicitRdo 
as modifi.caçõ11s mais urgentes de n'lssa legislação 
judiciaria. Cu.mpre por conseguinte ao gabinete 
dar satisfação a esses votos representados · pela 

maioria da camara, se quizer que dla continue a 
dar-lbe seu apoio. 

To:H1ào f~ito algumas conside1·ações geraes sobre 
a situacà--> em que rH,s achamos, á vista do 
comportamento dos nossos advt~rsarios, pasoarei 
a occupar-me das que têm mais estreita ligação 
com a prc)oosta que se diSCQte. 

Sr. presidente, nãl) Sll poderá negar qu·e uma 
das primeiras necessidade:> do paiz é a reorgani
sl\ção do poder judiciario; ptlla mao$ira por que 
eU e está actualmente organisado, posso asseverar, 
nunM o paiz ha de ter paz, nunca poderá marchar 
desal!sombrado pela estrada da civilisação, porque 
todo o povo qu~ não tem justH;a, nunca pôde 
faz<:r progrf'sso. (Apoiados . ) E' um fact;. incontes
tavo!l o)Ue não temos boj e justiça: embora se 
attribu:J:o ás dissenções políticas ou â de . .;more
lisação todos os factos escandalosos que todo~ os 
dias ast<io á vista, e nos aterrão e contri,;tão, eu 
entendo que a causa de todos os escl!.ndalos. de 
todos esses attentados não exista na desrnorali
sação d·) povo, anas sim na. falta de justiça. 
Porqu(l se commettem assassinatos tão horrorosos 
t11dos os di•ls? Será porque não têrn as autoridades 
força bastante para os punir, ou porque a lei não 
habilita as autoridades com meios sufficientes para 
prover á seguranç'\ do paiz, com a forçn necessaria 
para lllllntêl•n ·r Não: é porque o podt!r judiciario 
está organisado viciosa,nente, e não assenta nas 
bas~s q11e a constituição lhe marcou. 

Quaudo a constituição decret<)U que o poder 
judiciario fosse independente, e porque conheceu 
que alie niio podia fuacchmar convenientemente 
sem essa independencia, e dest';trte implicitam,;nta 
declarou que toda a orga!lisação do poder judi
ciario que não repousasse sobra independencia, 
como base e perpetuidalie do:~ rn!lgistrallos, con:o 
oarsntia de independeo.:ia, não podia prestar ao 
paiz o s.;rviço para que é destina<io o poder judi-

- dario;-·- Ora;- examinando nõs a le~islação ____ gue 
hoje regub o poder judiciario, conhecem que a 
independe11cia não foi considerada de mane1ra 
alguma como base dessa instituição ; antes vemos 
que está organisado sobro a base d:~ dependencia 
e da subordinação. 

Se considerarmos a magistratura desde os pri
meiros lugares, encontramos os subdelegados de 
policia constitui•Jos de uma maneira que não pôde 
dllr garantia de indepeodencia; são e~preg .. dos 
amoviveis aà nutum, nam ao me11os sao tempo· 
rarios ; portanto, como bão de estes funccionarios 
administrar justiça, se nii.o têm a condição para 
isso indispensavel, se estão sujeitos a todos os 
c 1prichos do govarno e dos potP.ntados do lug•tr? 
A mesma dependencia enco11tr~<mos nos juiz~s 
municipaes. que não podem cont:lr com 11 duraçu.o 
dos empregos, e podem ser rernov_idos por qual
quer ministro que queira fazer tnUlnphar qu!ll
Qile.r capricho ou fazer preval~c~r a sua P?ll~lca 
no lugar onde residem, e exerc1tao su11 amphssJma 
jurisdicçào. . __ 

Assim, todas as g~rantlas q_ue ~ev~ao _ rod_ear os 
magistrados incumbidos de d1str~bu~r Jus_t~ça no 
jiaiz não existem, e elles se achao Inha.bll1tados 
para' rects e iooparcil1lmente desempenhar~~ a 
alta missão de que estão íncumbí~os. Os JUIZ~s 
de direito mesmo não têm a :ndepenctenc1a 
que !\ constituição quiz (!Ue tivessem : um ar , 
bilrio immenso deixado ao poder para os re
mo~er dest.róe toda a 1déa de independencia: as 
rel:lções 1\ nio têm igu.almente, porque hoje se 
reconhece como direito inquE'etion~~ovel, a facul
dade de remover deaembRrll:adort~s • . Ora, não 
cxiatindo lndependencia na mligiatratura desde 
o pri~elr~ até u ultimo ~11nc!>• como poderá 
~xistir JUStiça t Portanto a JUStu;a se acha mon~ 
tada entre nós de uiXla maneira inteiramente 
desconforme com os princípios de direito, e 
os dictames da constituição ; c:umpre pois que 
tratemos de organisar o poder judiciario sobre 
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as verdadeir::os bases. A proposta de que 110S 
occupamos tend e a estabrleci'r o lJOder jucii
ciario collformc os Jictam•:s da coustituicâo; e 
em con~<eaueucia tem todt• o dirdto a ml!rec~r :1 

atLenção, ê a ~<ympH.thia da maioria desta cosa. 
T~m ·><e dito que tlla uão r;;meJêa todo o mal 
que existe na Jt'~íslação actu.al, mas esta especie 
de argumentação contra a pr•)P•Jsta não pôde 
proceder, e wuito men•JS. pód<J s~r empregada 
p•,los autores e d.;f,~nst>ruil du lei de :1 de Dez•~aobro 
de lSH : os que pugnádo éOntra a !ci de 3 de De: 
zembro ~sLari:lG no :;eu dirEito rejeitando a proposta 
qu'" ui"io coutivess>! a elitllinaçi'io dll todos •JS S(,US 
uefeitus ; llllh> ;;quo;Jle:; que fiurâo e=-sa lei, que 
sustt:ntàrão com tamo calor, não poden1 por tal 
princípio oppôr-,;e á propvsta, porque isto envol· 
veria o recouh~cimcoto d-> d~:f.;itos aue negão na 
me,.;ma lei. · 

Tambem se diz que pela tJroposta ainda ficão 
alRuns juizes sem perpetuidade ; é uma verdade; 
mas d6vemos reconh«cer que a continuação deste 
defeito que eu reconheço é uma necessidade entre 
nós. As condições .:lo noii'SO paiz não se prest:lo 
à tcXisteocia de um n1agistrado perp6tuo em todos 
os lugares em que :;ão nectõssarios. Como poderia
mos nós su~te.1tar um juiz de direito em todos os 
municípios 'l Nilo era isto possível, f>Orque nos 
f~llece.m recursos para pagar quantias tão exor· 
bnantt:s con1o as que serião necessarias para isto. 
A' vista destas difficuldades, nós procurAmos 
approximar·nos o mais possivel da perfeição 
creando nos municípios ma~istrados temperarias 
que pelas condiçÕtlS de sua no!llAação, e peias 
circumstancia;; quo os todeião, devem otrerecer 
todas as garantias que··se poderião desejar em 
magistrados de~ta ordem. 

Não hesito em preferir este, juizes munic.ipaes 
<ia proposta aús nutros creados -pela lei de a ue 
Dt-z ~DJbro de 1842, púrque estes têm em alinha 
opinião todos os estimulo~ que se podião crE>ar 
para tornar os magistrados inhabeís para adminis
trar ju.-;tiça. 

D1sse-ss que se lhes creou uma carreira para 
qu<> tivessem intere$Se em desempenhar bem suas 
funcçces: mas na minha opinião e~te facto é 
autes um estimulo para que se conduzi~s.::m mal 
todas as vezes que os interesses •la justiça esti· 
vessem de encontro com os das infiuencis.s dom i· 
nantes estE;S empregados que não foríi.o dotados 
com os meios necess .. rios para se manterem. 
Creárào-se ua verdade juizes municipaes letr&dos ; 
mas deu-se-lhes um ordeuado tão pequeno que 
não póde ::begar pars sua !iUbsistencia dtlceote ; 
ma~ para compensação se lhes deu o prospecto 
do futuro ; mas todas estas condições são contra· 
rias á boa a.dminis\\ açào da justi~a; porque o 
magistrado que v1ve na míseria, quer melhorar Je 
posoção, e vê· se obrigado a fazer tudo para llgradar 
ao poder de quem depende o seu melhoramento ; 
nunca poderá ser recto e justtl . E' po:r isso que 
eu di,;se que o poder judiciario estava entre nós 
ass<:~nt&do sobr'3 a base da dependencia e de 
subordinaçãc,. Poderá haver a necessaria mde
pelldencia, a inteira imparcialidade e rectidâo 
em empregados a quem so deu por apanagio a 
misP-ria no presente, e a ambição como unica 
esperança no futuro! Não é pois sem muita razão 
que eu sustento que os juizes municipaes creados 
pela propostaotr"!recêtn maior garantia; porque,se 
podem .:ommet.ter erros por falta do conhecimento 
das leis, estes erros são reparados por magidtra:ios 

a convicção, que dou prefer&nci:l a esses juizi!s 
municipaes da propo:::ta cotnp:u·acto;; com os da 
lei de 3 de Daz<" mbro, e que entendo que e~tes 
pooem melhor admini t!; trar justiç~. 

Consider:>Odi1 agora outra especie J.; magistrados 
c.u juiz&s creadlls pela lei de 3 dt~ Dez•;mbro eu 
eutenuo que não ~erá po~sivel :~ccrescilntar razões 
para levar ao espirito da camat·a a convicção da 
necessüh\de de revn:.:ar as disp,>si~ões da lei 
citada na palte que lhes deu as fuucçõ~s judi
ciarias. Quao fallar do"' cmpr;;;gaJ.os de policia 
consl der::odi•S conw ju h:rtdor~;,;. 

Já se demonstrou da maneira a mai» completrt, 
que os emprogados de policia sâo uma pura d~le
gaç~Q do :;:overno, e pürtantl) accumulando ell es 
as func ções judiciarias, tomão-s" est.'l>õ ig>J.al
mcnte de pura dde:.;ação do governo. Sendo· isto 
exacto, como não se póde negar, temos em ultimo 
resultado que a administcao;ào da justiça pela lei 
de 3 de D~zerubro, passa a ser uma d'lleguçii.o do 
pooie r e:tecuti\ro. A constituição quiz ·~ne a admi
nistraçi'ill <la jllstiça fosse ind.opew!ente, mas a. 
lei de 3 de D•lZembro éo ,l verteu a udtainistraçâo 
de justiça em uma funcção ou attril>uição Jo poder 
executivo, dando-a a empregados que são meros 
delegados deste C>lmo da administração : ani· 
qui:lou pois um dos poderes que a constituição 
tinha creacto, e portanto destruio o equilíbrio que 
ella quiz que houvesse entr11 os diversos poderes 
do estado. O poder executivo pa.ssau a absorver 
o poder judiciariú, e pl)r isso adquirio uma força 
!'uperior ãqu-:Ha que a con~tituição lhe deu para 
desempenho d,; suas funcções. 

Ora, esta maior força dada assim á adminis
tração , quebr•>u o equilibrio que devo ex.isLir 
entr.- os poderes do estado, e . quando deixa d•l 
existir e:>ta equilíbrio, não admira que haja per
turbações socia.:s quaes as que têm appa.recido 
entre nós, porque na vi·ia de~te ente moral a que 
chamamos associação, realisão-se em muitos casos 
os mesmos phonomenl)s que se observiio na eco
noalia animal: o iocrernento ou paralys'lçãi> da 
acção de um orgão vital p.arturbt\ necessariamente 
as funcções dos oatros: e destas perturbações 
resllltão as enfermidades que matâ:o violentamente, 
ou produzem longas e dolorosas a~onias. O rne~mo 
se reali~a no corpo social quando se dcstroe o 
equilibrio que deye l;"einar entre as !orças con· 
stitntivas de sua v1tahdade. E1s a razao porque a 
lei de 3 de Dezembro, facílitando a absorpção do 
poder judiciarío pelo executivo, t>roduzio todas as 
agitações e perturbações qne tantos males uos 
têm causado, l' ns convulsões sociaes cuja recor· 
dací\o ainda hoje nos contrist11. 

Entendo pois que essa lei, peb maneira por que 
org~.nisou o poder j udi~iario, hlseou completa· 
mente a. constituição do estado, de~truio inteira
·m~nte um dos poderes que eUa qui: que existisse 
para contrabalançar os outros e cos;tt·astar sua 
seção. R~pellem-se portanto mutu~tmente, e t.iio 
pó de es~a.lei existir com a constituição. (Apoiados.) 
E' nosso dever, é nossa principal missão restabe· 
lecer a harmonia entre a constituição G as leis 
que a. des~nvolvêrão. é este o fim da proposta, 
que é neste sentido, e debaixo deste ponto de 
vista, um corollario muito logico da constituição 
do paiz. (Apoiados.) .· 

a quem se da recurso ; e pur outro lado não se 
estabeleceu como condição de sua posiçiio os 
estímulos que poderião arredal·llS do cumprimento 
de seus deveres. Elles estão ao abrigo da miseria 
nada esperão do futuro, não têm uml\ ambição 
a alimentar, e por conseq uencia não nutrem 
espera1.ças que só o governo poderia realisar, 
não tem asj)iraçõ&s que os possão apartar da 
se~tda da justiça. Repito, e subtentarei com toda , 

Tem-se dito que a accumulação das funcções 
judiciarias e policiaes não é cousa nova entre nós; 
nem póde-se .qualificar como anti-constitucional, 
porque na legislação anterior á àe 3 de Dtzembro 
jà existia. Mas não póde proceder este argumento 
quando se considera a maneira por que existia a 
accumulação antes da lei de 3 de Dezembro. 
E~istia, é verdade, a accumulação das funcções 
judiciarias cem as policiaes, mas de um · modo 
que poderia quando muito, ser taxado de incon· 
venionte: as autoridades judiciarias, que não erão 
amoviveis aà nutum, como Orl\ são e devem ser 
as policiaes, accumulaváo attribuições de polícia: 



c amara dos Deputados -Impresso em 14/01 /201 5 15: 35- Página 15 de 20 

SESSlO EM 17 DE AGO~TO OE 18"6 559 
era um mal, porque prejudicava-se a acção dll 
administração, a quem compete inquestionavel
m•mte a policia propriamente dita ; mas não ficava 
destruido o poder judidnrio , e (JIUito menos 
convertido em d<>h'~ação do executivc, com•) ora 
está, peh attribuiçào que se deu aos delegados e 
subdelegados de julgar no crime. Est:l organisação 
extrs.vagante e essencialmente re"t'olucionaria, 
não póde ser susttontada em frente dos priocipios 
do direito, e nem em vrese~a .:la constituição, 
po~:que deu ás autoridades policiacs as funcções 
judiciari:as, o que é um VIcio muito diverso dos 
que eu reconheço D~ legislação anterior á de 
~ de Dezembro ; vicios e defeitos que podem ser 
concedidos, sem que esta concessão traga argu
mento · cc,ntra a proposta que quer, com toda a 
razão, cassar ás aut::>ridades policiacs as at•ri
bui.;ões judiciarias qutl se lbe havião concedido. 

Julgo desnecessario accrescentar algum outro 
argumento para demonstrar que o. art .1~ deve 
sei' approvndo. Ha, porém, uma d1spos1ç11o na 

· segunda parte desse artigo que eu nÃ.o posso 
npprovar, e por isso mandei uma emenda sobre 
a qua\ reclamo a attenção da camara. 

Consequente com o~ princípios que tenl:.o exposto 
sobre R organisação judiciaris., eu penso que em 
caHo nenhum o poder de julgar deve ser dado a 
empregados inteiramente amoviveis. Já expuz 
suscintamente us razões em que me fundava para 
não desejar uma disposição semelhante, e por
tanto seria inconsequente com os meus princípios 
se approvasse a disposição da segunda part~ do 
artig?, que dá, em a~guns casos, ao cbefe de 
pohc1a o podtjr de JUlgar. D1r-se-ha que os 
chefes de policia são magistrados, ora juizes de 
direito, ora desembargadores; mas notarei que 
as funcçõ es que exercem nc.s casos designados 
:ca seguoun parte do artigo não são ftmcções de 
magistrados, ~as f~ncções pura e merame>n_te 
policiaes: obrao, nao na qual1dade - de - --magis
trados, rnas simplesmente como ~gent~s. do go
verno ; e, portanto, embo:a seJão_ J~l~es de 
direito ou desembargadores, as attnbu1çoes que 
se lhes quer conferir na segunda P>trte d<? a~tx_go 
são judiciarias, completa e mteu·amente JUdtcta
rias e portanto, improprias de serem exercidas 
por 'um 11gente policial da admi!'is~raçào. . 

Niio pos~o conceber que sub~1stao essas attn
buições sem violação dos princípios que tenho 
su:>tcut:tdo e por isso proponho que se conlirào 
a u:na autoriciado judiciaria. Já coneordei em 
que a acção policial, propriamente dita, deve ser 
deixada em toda a latnude á admmistração, 
P('rque esta, tendo a seu C!i~go v~lar 11_0. segu
rança publica, deve ter os me1os uecestianos pRra 
isto e entre alies figura a pnlicia pr<,venLiva. 
n.,~ pois á adndnistração inteira e completamente 
a policia, dou-lhe os me1os de desempenhar .a 
sua missão na socieJade ; mas tuJo quanto d1z 
respeito ao que é propriamente do puder judi
ciaric• n!lo lhe posso conceder. Assim não vo
taria para que o chefe de policia, que ,(l':!_ra 
como - delegl\do do governo, e.x tJrç;\ at~nbuu;oes 
judiciarias principalmente em casos tao graves 
como ess~s par3 cujo julgamento se devia de
sejar que houvesse magistrados de uma natureza 
sobr~humana. · 

Sào estas as razõ~s justificativas àa emenda 
que tivt! a honra de sujertur á cousideraçào da 
casa. . . 

dando assim ã administraçãc todos os meios de 
nv_e!iguar a existencia do delicto , e de indicar quem 
sejao s eus autores, não posso consentir que a 
administração declare se o indiciado deve ou iJão 
soffrer uma accusa'"i:.o perante os tribunaes, · 
porque isto e uma funcçãv que pertence á ma· 
gistratura.; prop;;nho Nll minha emenda que n~sses 
casos, .d~ois de organ isado o proces'io pelo chefe 
d~ pohcta, dê sentença de pronuncia e juiz de 
direito . Nã':l julgo que possa haver uma auto
ridadl:l mais qualificada para pronunciar nestes 
casos do que o ju iz de direito. 

Se por ventura em alguma bypotbese puder 
acontecer que o magistrado se acbJ eivado d.> 
espírito de partido, ou dominado por paixõ&s 
ou interesses contrarios á justiça, tem o governo 
a remoção ã sua disposição, mesmo sem ouvir 
o cons~lt.o de estado, nos casos da rebellião e 
sedição ; e mandando para o lugar da rebellião 
ou sedição homens que estejfio nas circumstan
cias de proceder com toda a iu1parcialidade, 
nada mais deve licitamente d~sejar. Não acho 
razão que possa fazer com que se rejeite a in
tervenção do juiz de direito nessas circumstancias, 
antes acho ntuitas razões que acon~:~elhào a in
tervenção como a unica propria e capaz de as 
segurar a justiça e rectidão dos julgamentos. 

Como magistrado tem toJas as condições na
cessarias para funccionar nos casos mais graves, 
dando-lhe a parpetuidade de que goz~. uma 
garantia propna para assegurar a independencia, 
prinH:ira qualidade que se lhe deve desejar em 
todos os ca~os, e muito mais neste em que o 
governo póde achar-se dominado pelo de.;ejo de 
vin~ança. 

Deixo de entrar em outra~ considerações que 
forão trazidas a esta discus~ão ; deixo de tratar 
de doutrinas relativas a outros artigos, não só 
porque já forão conv enientemente apreciadas por 
outros oradores que sustentárão a proposta, como 
porque não dP.sejo que a discussão M protele, 
antes quero que stl vote quanttJ antes o art. 1•; 
porque quando se tratar dos segtlintes, será oc
casião propritt de discutirmos a.s muterias qua 
lhes diZtllll respeito. Ponho p()is termo neste lugar 
ás breves reflexões que julguei dever fazer para 
justificar o meu voto. 

O Sr • .Fr"nco do 9á : -Sr. presidente, 
nunca me senti com menos coragem nesta tri
buna do que nesta occa~ião, pois que tambmn 
tudo conspira pnra tornar embaraçosa a minha 
situação; summa dilli.culdl'lde da materia, tanto 
em sua tbeoria como em sua applicação, o estr.do 
do debato já longo e P•1r ventura cansado ; o ter 
au do! fallar depois de muitos oradores e mui 
distinctos, que devem de ter quasi esgotado a 
materia, sem deixar talvez esperança de nenhum 
esclarecimento novo ; e para que nada falbsse, 
nté coube-me a palavra quandn a ult1ma hora da 
sessão j~ se acba tão adiantada. Mas porque 
não declinaria. eu tamanha difficuldade deixando 
de pedir a palavra ou cedendo-a? Devo de
clarai-o. 

Eu quero que o chefe de pohc1a faça corpo de 
dr.licto, collija as provas, pr~:vare o processo, 
o faça tudo_o que sem ~ncnnve01ente _póde com
petir t. pohcia ; mas nao lhe dou o ]Ulgamt nto, 
porque esse nao lhe compete, e só cabe aos 
magistrados. Conheço que casos haverà em 
que convenha que o _processo seja organisa~o 
por autoridade de mator cate~ona, l?orque c.lr
cumstancias ha em que pa1xoes e mftuenc1as 
locaes perturbão o andamento da justiça ; mas 

A c:amara sabe que, como membro da com
missão de justi"a criminal, na ses~ão passada, 
assignei com os meus illustres collegas que 
fazião parte da mesma commissão e da de consti
tl:liç:1o um parecer contendo um projecto de 
correcção á lei de 3 de Dezembro de 1841, o qual 
nJ\s s•1as b!\ses e desenvolvimento era qu asi iuen· 
tico ao que hoje sob proposta do go\"erno se a.:ha 
em discussão. S-! AU não comparti s opinião da
qut:Ues qutl · então acbárão esse projecto in
sulliciente para satisfazer as necessidades publicas 
no tocante a administração da justiç;\, offensivo 
da coi'IStitllição e das ore!'ogativas da corOa e 
contendo em grande pârte de suas disposições 
os mesmos vicios que se attribuem á lei de 3 
de Dezembro, não julgav!\ tsmbem que esse 
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projeeto não pudesse ser aceito ao menos como 
base da discussão, como meio de consultar a 
opinião da c.an1ar.s, a todaB ai;' suas infi'Jlipenci.ss 
e capacidades ; mas, apezar de que cu nss1m 
fizesse uma idéa menos desfavoravel do que 
outros então fizerão desse trab&lbv, esbva j~ 
intimamente convencido de que elle não era 
p~rfeito e devia soffrer na discussão, depois de 
recolhidas todas as idéas e apr•JVeitados todo,; 
os recursos da illustração da camara, emtndas e 
correcções. Eu. mesmo enti\o estava no proposito 
de apresentar uma emenda important~ que al
terava uma de suas principaes bases. Ora, se 
eu então estava neste prorosito julgo que não 
devo departir-me delle hoje que o mesmo projecto 
se Apresenta sob proposta do !{overuo, com 
ASsentimento da actual commis::;ão de justiça 
criminal. 

De passa~em farei uma observação consoladora 
para os que tiverào parte neste ptojecto quando 
oüerecido na sessão do armo passada, e vem a 

. ser que as accu~ações tão severas que soffr<>u 
dPvem de nchar-se hoje mais attenuadas pela 
brilhantl! justificação feita pelo llf,bre deputado 
pela provinda de Minall, ex·ministro do gabinete 
de 2 de Fev~reiro, que aliás o havia accusado 
com b«stant~ dureza. 

ganisação judiciaria ; primeiramente, a accumulR
ção de funcçÕP.S indiciarias como administrativas 
e polici.aes, nas miios de sgeates de nomeação e 
demissão a mero arbítrio do governo ; segundo, a 
creac;;ão de juizes temporarios contra a consti
tuição, juizes que, além disto, não t~ndcJ a 
necessaria retribuição de seu trabalho para que 
possão sustentar a situação elevada que compete 
ao n:agistrado, e achando-se de mais encarregados 
da administração da justiça em grande escala, 
não podião dar á sociedade e às parles as 
gars:ltias que deve offet·ecer a verdadeira ma· 
gi stralura. 

Quanto so primeiro defeito, o que tem sido 
já d,ito me dispensa de entrar em grandes des
envolvimentos ; mas não posso deixar de res
ponder a alguns ttrgumentos apresentados pelo 
nobre deput•1do do Rio de JRneiro, ex-n)inistro 
da justiça, por i!>so que o seu discurso, como foi 
considerado por outro honrado membro, deve 
merecer muit:l consideração. 

EHe notou que esta accumulação já existia 
:\ntes da lei d11 3 de Dezembro, e subslst& ainda 
pela proposta; que é inevitavel que se verifica 
nos paize;; mais cultos regidos pelo systema 
representntivo. Este argumento á primeira vista 
parece ter muita força ; cumpre pois ser refutado 
com o maior cuidado. 

Convenho em que a accumulação das íuncçõr;s 
judiciarias 6 adminístrativas é em certos casos 
inevitavel. Senhore,;, as instuiçôe11 como as scien· 
cias, como todos os entes d11. natureza, nas suas 
ultimas ramificações se confllndetn e se prendem ; 
todas as divisões, todas as ordens P. categorias, 
têm na sua ultima escala seus pontos de eon
tacto, de enlace : relatlvament'il á organisação 
do poder judíciat.io_ esta. let universal. lambem 
se verifica ; mas tal confusão ou accumulaçiio 
niio é arbitraria, senfio sujeita a regras e con· 
dicões dedu-zida~ do mesmCI interesse publico. 
Niio !lendo possível o cstabelec:imento de juizes 
e tribunaes em todos os pontos e pllquenos cir
culas do paiz, pcrque cnttio o corpo judiciario 
!le tornaria monstruoso, nào só pelo s~u nuo1ero 
e desp•.<ZR, como pelas iucapaeidades que nlllle 
necessariamentl\ devHião de entrar, niio havendo 
ronda nem llabilita<;Õ"S que bastassem para o 
su:;.tenbr e compô r. torDR.·SO J;>or et:'nsequencia 
um3 nece.,sidade a crençào de juizes rnais ou 
menos excepci\>aaes ne:;;ses peqnü110S poutos; 
porque do contt·ario ou as parte& teriiio de sotfrer 
coro o proco;sso d,>s pequPOPEI crimes maior in· 
commojo do QUe o mal que resulta d~lle.•, tanto 
dirP.cta como indirPetamente, ou S<l so,guiria a 
sua eomplo;ta impu.nidadP. e <:om f-lia a des· 
moralisação publica de.c;ses lugares. 

Além disso, tls tribunaes ordinarios ~ão sobre. 
carregados de trabalhos, e desviada a sua attençii.o 
dos mais importa.nt.:s. Todas as vezes porém 
quo este inconveniente ~e não dér. que o . in· 
co:nmodo resultante do processo fór n.eoor do 
que o mal q11e resulta do crime, tanto directo 
como indirecto, isto) é, todas ns vezes que os 
crimes fôrem de certa gravidade, não ha já razão 
parll que lllles sejão sujeitos a taes juizes ex.
cepciooar.s. E' pois esta uma das condições 
neces ... arias para tornar toleravel a accumulaçâo 
de que tratamns. Outra .:~cbo tambem indis
l'ens:avel, e vem a ser que esta accumulacão se 
verifi'1ue semprll antes -,m autoridR.d!!S que se 

Entrando agora na msteria e no exame da 
proposta, eu descubro nella tres bases, uma 
cardeal e geral, duas secundarias ou de des~ 
E~nvolvimento : a primoira consiste nc reconheci~ 
tnento de defeitos essenciaes na lei d<:l 3 de 
l:>ezembro de 1841, quanto á organisacão judicia· 
ria; a segunda vem a ssr passar-se em grande 
tJarte a jurisdicçiio criminal que pela lei competia 
bOS agentQS policíae.s, aos juiz_es. de paz_;_ e a 
terceira o restabelecimento dos ]Utzes mumctpaes 
lla couformidade do que se havia disposto no 
cf)dip:o do proce!lso criminal com algumas modi
ficações. Quánto á primeira bast>, estou de 
accordo com as idéas do ll'uverno ; estou con
vencido hoje, como estava quando se discutia a 
lei de 3 dll Dezembro, que ella contém defeilos 
mui Arave!l na ()rganisação judictaria que esta
beleceu. Nà<> ti-ç-e occasião de pronuncinr então 
a minha opiniiio, porqne a lei só teve ne~ta 
casa llln" di!'lcussão e essa não tão ampla como 
mo>rl'cêra ; muitu!l oradorP.s dP.iX:\rH.O de faltar, 
e eu m~ ach:•va inscripto entre elles ; ma.; em 
uma reuniilo que te-ç-a lugar antes da ,ij"cust~li.v 
do. l<>i nP.st>\ camara, 11 onde e!lteve prP.sentP. 
QUB!!Í to<ta 1\ aiaioria miniSt('ril\1, declarPi qu~ 
aceitava a lei ~~rn muitas de suas pR.rtes ; mas 
que não podia adopt.1r outras que, !legttndo 
minha convicção, violavão os princípios rep_u· 
lador~s de um11. boa organisaçào judir.iaria. 
Entretanto sempre fui de opinião que devíamos 
espE:rar do tempo, da discussãf) pcll< imprensa e 
na tribuna, e do mdl.10r aviso dos legisl.ador,os, 
que os defeitos de~ta lei fossem emflndatios. Não 
jalguei como outros que era chegado o caso 
e)(tremo de se opp.J~ á execução desta lei outros 
1oeios que não fossem estes; por consequencia 
nesta parte consid~ro - me em s1tuação fa.voravel 
e não suspeita. N:io approvei inteiramente as 
disposições da lei ; não tenho pois sympathias 
de autor cu s:pprovador complet•) della ; não 
annui, não tive tambt-tn parte alguma nos meios 
violentos e extraordinario~ contra a sua execução ; 
por conseq_uencia não tenho no<m a animosidade 
que esses meios costumiio trazec; r.em as anti· 
pathias que de ordinario coaserviio as vict1mas 
de qualq11er instituição. 

Muito se tem dHo ácerca dos defdto:'! dest9 Jej, 
no em tanto consideran1o .;u como base cardeal da 
proposta o reeonhecimento delles, e ter.do de 
votar por parte della, e pelo que me inscrêvi a 
favor, niio posso deixar de aind:1 dizer alguma 
causa a respeito. Eu considero, S:-. presidt~nte, 
dous defeitas príncipaes nesta lei quanto á or· 

approximem tnais do P·•d<!r judiciario do que do 
-pl>i••r administrativo. Ora. a coufusi\o que havia 
antes da lei de 3 de Da:zembro, aquella que po!>sa 
ainda subsistir pela pr•lposta, está no primeiro 
caso. A. segunda condição se verificava nessas 
autoridade!:' que se podião considerar mais como 
juizes do que como simples agentes policiaes e 
administrativos. 

Não quero justificar inteiramente o que d'antes 
existia ; reconheço que a aceo.mulação de funcções 
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j udiciarias e administrativ~s que se dava ante· 
riormente á lei de 3 de Dezembro de 1841 era 
viciosa, não guardava a primeira condição que 
estabeleci, pois que os juizes de paz cnnhecíão 
de crimes muito mais graves do que aquelles que 
razos.velmente lhes poderi:io competir. No emtaoto 
é certo que a lei de 3 de D~zerubro de 1841 foi 
mais defeituCJsa, porque nessa accumulaçào violou 
ambas as condições. 

taxado dtl muita imparcialidade l!m favor das 
leis e inslituiç.õcs do s,ua patria ; este distincto 
e profundoJ jurisconsulto tbeorico e pratico, tendo 
sido um do:S grandes juiz('s, combate vigorosamente 
esse exemplo. A camara permittirá que eu lêa a 
traducção resumida desta parte dos commentarios 
do illustre jurisconsulto ingl<:z. 

Depois de notar que o conhecimento de taes 
crimes competia d'ant~s n certos tribunaes locaes 
dos condados presididos pelo scherif, com interven· 
ção do jury, accrescenta: 

Mas os exemplos dos paiz ~s cultos, d1,S juizes 
de paz na Inglaterra e França, e dos maires I 
Quanto aos juize~ de paz do primeiro paiz, 
concordo que elles são nomeados e dernittidos 
pelo governo, e que exercendo funcções policiaes 
JUlgão crimes tanlo e mais graves de que os 
confiados aos agentes policiaes pela lei de 3 de 
Dezembro ; e nesta parte se engana o nobre 
deputado por S. Paulo, quando asseverou que os 
j'llizes de paz inglezes só conheciào de crimllS 
muito mais leves: depois de Eduardo lli forão 
elles autorieados a conhecer dos crimes conlpre· 
hendidos na classificação de felonie?·, que ímpol·tão 
penas de prisão simples, e até com trabalhos por 
muitos mP.zes. Não recusarei pois nanhurua força 
da argumentação do illustrll deputado a quem 
respondo para melhor refutal-a. 

SP.nhores, que immAnsa differença não vai entre 
os juizes de paz da Inglaterra e os twssos dele· 
gados e su~de!egados, qu~n_!o ás ga~antias de 
independenc1a e outras cond1çoes como JUlgadores! 
Além da opinião e dos costumes, ·que dão lls 
autoridades publicas nesse paiz tanto respeito da 
parte dos cidadãos e do mesmo governo, notarei 
primeiramente que os juizes de paz inglezes, 
como fnnccionarios policiaes, não formão parte de 
um systema encadêado e ligado estreit::ment'e ao 
centN da adnlinistracão, como acontece n:~ ordem 
administrativa de França, e com os ag~:n.lcs 
policiaes da lei de 3 de Dezembro de 1841 entre 
nós; não e::;tando pois em tanto contacto, com o 
goveruo, não pôde este tão facilmente demittil:os 
a proltexto de faltas nc desempenho do serv1ço· 
administrtltivo e policial. _ 

Demais, esses juizes de paz são tirados em 
geral das clusses mais distinctns e poderosns dus 
conctadus, o que tambem .:oncorre para dar·lhes 
grrantiat> de in~e.pendencia. e_ illustraçâ~ . !>- sua 
nomeação é suJeita a cond1çoes de elegibilidade ; 
a\ém úe domil!ilio no lugar, exige a lei a .renda 
liquida de 100 libras esterlinas, renda ma1or do 
que aquelia que praticamente se requllr entre 
uó~ parti que qualquer cidadão tenha assento nestes 
bancos ; mas para a nomeação dos d~legados e 
subdelegados, a lei de S dt> Dezembro nao ~stabe· 
leceu condiçfi.o alguma. 

Fi11almente, a outra difi'erença que o n.esmo 
honrado membN não pôde deixhr de mencionar, 
é muito im póriante, e VaiD a ser que os juizes 
de p11z do lnj;tl~ttrra. só conhecem e julgão .eases 
crimes uas s · ssoes tnmeasaes (quarters sesstons), 
mais ou menos numerosas, e que nos casos de _ 
alguma gravidade chegão a constar de 20, 30, e 
até J.O membros. Ors, se jà pelas outras consi· 
deraçôes é mui raro e ditlicil a der;1issão de u~ 
juiz de paz na Inglaterra, como nao será ma1s 
difficil ao govern_o demittir a tantos.. q <~.and~ por 
ventura tenbão JUlgado contra as msp1raçoes e 
inter~sses do poder. 

Mas, senhores, apeze.r da grande difi'erença quo 
exhte entre taes juizes da paz, accumulando 
fuucçô~.s policiaes e judiclarias, e os nossos de
legado~ e subdelegad\Js, merecerá o exemplo de~sa 
accun•ulação as honras que se lhes tem qu~ndo 
dar 'f Não de certo~ os homens ma18 esct.recJdos, 
os jurisconsultos mais abalisadoe da mesmn lu· 
glaterra se levantão altamet.te contra·ene, cousi
derando essa accumulaçà<l abusiva e de~vio da 
constituição primitiva, que tem produzido, ou 
pôde produzir funestas consequencias na Admints 
tração da justiça: citarei a Blackstone, alias· 

TvKO ll 

« Esta alteração na administração da justiça tem 
produzido funestvs resultados : 

« 1. 0 Esses antigos tribunaes, outr'ora tão con· 
sldera1os, achão·se hoje quasi em desuso, e n'uma 
especie de aviltam ento. 

« 2. 0 As funcções de juiz de paz tornárão·se 
tã•l onerosas, que muitas pessoas eiltimaveis e 
distiuctas receião encarregar·se dellas. 

« 3. o Assim rejeitado este emprego pelos homens 
mais capazes, vem a eabir em mãos menos 
dignas, que delles farão uo1a pura especulação 
e mister. E então o poder d~ um juiz, temível 
mesmo nas mãos de um homem honrado, se 
prostitue pelo apoio escandaloso de vistas baixas, 
peles projectos ignobeis da ambição egoísta, da 
avarP.za e resentimentos pess•jaes. 

« Estes fanestos resultados provão sobejamente 
quanto fóra previdente o aviso dos antigos le · 
gisladores, e a necessidade de nos não desviarmos 
da nossa primitiva constituiçilo. (Blackstone, li v. 
4°, cBp. 26, tom. 6°, pags. 13) o 136.) » 

Ora, Sr. presidente, se tal é o juizo que na 
mesma InglaLerra se faz de semelhante accumu· 
laçii.o; se os seu<: hl)mens profis~ionaes mais 
diMinctos a consideriio f11nesta e abusiva dos bons 
principias, como poderá tal exemplo justificar o 

. abuso maior__ __ da .leLd.e_3_ dtl_ Dezembro de_ 1841, 
visto que os delegad os e subdelegados offerecem 
muito menores garantias, como tem sido bem 
demonstrado 'l · 

A respeito dos juizlls de paz em França, que 
ta'mi:lem são nomeados e demittidos pelo governo, 
bastará observar que elles ni'ío são agentes 
po!iciaes; apenas not! casos d o 1lagrancia podem, 
con.o auxiliares do procurador do rei, procede r 
à fvrmação do corpo de delicto e ao recolhimento 
dos vestígios e meios de prova. E como já tem 
s!do ponderado, e o mesmo nobre dllputado a 
quem me tenho rPferido o confe,.sou, a sua juri~· 
dieçiio comprehende unicame!lts as contravençõEs, 
que não lêm pena maior do que cinco dias de 
prisão, e mult,. ou i nd~mnisação de 15 francos, 
cerca de 6S da nossa moeda. 

Assim. a aecumulRçiio de funec;ões judiciariaa 
e policlaes gtte possa ainda have,r : nos julze:s 
de paz da Io'rança, satisfaz as duas condições 
que n principio indiquei, para qne ella seja 
toleravel; os crimes em que se verifica eiio de 
muito pequena importancia ; as autoridades que 
os iulgão mais se approximão ás condições dos 
verdadeiros juizes do que de meros agentes 
administrativos. 

Q11aulo aos maires, esses nem são nomeado"! 
e den1ittidos livrem ~nte pelo governo , pois , 
segundo a lei de 21 de Março de 1831 sobre 
a organisação municipal devem sempre ser es· 
colhidos d'entre os membros do conselho com· 
mnnal. 

Enlr11tanto, como os maiores ~ão os chsfes da 
administração dos municipios (communs ou com· 
munaes ) , a lei mui. previdentemente, e em 
respeito aos prineipios que teoho ~ustentado, 
couliou·lheos menor JUrisdicção do que aos juiza,; 
de paz (apoiados); ellas só conbecem das con
travençôel!' em certos casos. como de 1lagrr~nte, e 
quando se achão as partes e testemunhaf!l pre · 
sentes no município, e nunca no lngar cabrça 
do termo ou cantão, onde se acha o j11iz de pL . . 

7L 
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Assim pois, 1\nalysada a natureza de todas 
essas a~toridades e das fuucções judiciarlas que 
exercem cumulativauumte com outra>< p(lliciaes, 
a quE> fie" rP.duzida a força de taes exemplos 
para sustentar o primeiro defeito que com todo o 
fundamento Re ret,onhece na lei que tratamos de 
corrigir. (Apoiados.) 

Mas jã que se recorro a ex~mplos, porque os 
nobres deputados que def,wdem em tudo eRsa 
lei não se lembrarão de um paiz, cujas instituí· 
ções fundament ••es, cuja índole e costumes tem 
com o nosso maior analogia 'l Em Portugal, pela 
soa novíssima reforma judieiaria, pnblicad;l pelo 
decreto de 21 de Maio de 11340, os jnizes encar· 
regados do conhecimento de pequen•:S crimes, 
snb a denominação de juizes eleitos e ordina
rios não são nomeados pelo governo, e sim por 
eleição popular: nenhuma jurisdieçào criminal foi 
concedida ·~ agentes policiaes e adolinistrativos, 
de nomeação, demissão, e mera confiança do 
governo. 

Estarll, perguntou o nobre deputado, todo o 
mal na simples origem da nomeação dos dele
gados e subdelegado!! 'l Não; jã ~e respo~d~u, e 
julgo tel ·o demonstrado; o mal estã pnnc1pal· 
nHnte na exorbitancia e gravidade das funcçõt~s 
judiciarias que se concederão a essas autoridades 
pohcíat;s, e na absoluta precariedade de sua 
~:xistencia como jaizetl, co(lstituindo eommissões 
especiaes sob pena de serem substituídos por 
outu~ mais serviçaes. 

O ~:overno, ---accresc_t!ntais, farã n1elhorcs no
me•lções para estes juiies- -fxeepcionae_s das lo· 
calidades. A tbeoria contraria P. mais - âpoiada 
pela razão, e at.é pela constituição do imperio. O 
interesse commum dt>s habitantes dessas lugares, 
e o maior conhecimento que tem de suas cüpaci
dades dão mais garautia á escolha por eleição 
popular: se esta póde ser diri(l;ida algumas vt-zes 
por outros D1 11 tivos que níio sejãn os do intcrP.s,;e 
geral tl Ja boa administração da justiça, esses 
motivos lambem podem pnsidir as n'lmeuções do 
~ov .. rno; ll'BS, fúra mesmo de11ta hypothet!e, o 
~:overoo n1ais facilou;nte será indnziJo a erro pela 
menor inf•Jrmação quo terá das pessoas mais 
idoneas das locaJídaJ..,s. 

Senhores, a nossa constituição reconheceu esla 
verdade, quando, tencto c~>nsagrado o principio 
d>t perpetuidlide dos juizes letrados e de sua 
nomeação pelo governo imperial determinou que 
os juizes di! paz; os unicos tXcepcionaes e tem· 
porarios que admitte, fossem de deição popular; 
porque, para a escolha dos primeiros era o 
governo n1sis habilitado, devendo ella ser feita 
entre as babilitaçõas dos grandes círculos : mas 
para os segundos, entendeu com razão o legis· 
lador constituinte, que como locaes, serião mais 
acertadamente escolhidos pelo poder eleitoral das 
localidades. 

Aqui não posso deixar de combater os argu
mentos do nobre deputado pelo Piauhy no parallt:lo 
que fez entre os juizes de paz e os delegados e 
subdelegados como juizes, pois !'Ó trat~tmos nesta 
discus~<ão óa organisação judiciaria, que não da 
a timiniatra\iva. 

Sã'> preferíveis os delegados e subdelegados aos 
juizes de paz, disse Plle, tanto pela sua nomeação, 
como pela sua me~ma precariedade : pela no· 

meação, porque o governo é sempre governo, 
tem sempre idéas e interesses de ordem. A este 
ürgumento talvez se pudesse responder -Com autro 
de retorsão : « O povo é sempre povo, os habi
tantes daa localidades têm sempre interes:~e em 
ser bem administrados. e qne a .iustiça lhes seja 
bem distribuída ; devem de e!Scolher com milito 
zdo e cuidado, pois são os que immediat.amente 
aoil'rem ol! resultados de uma nomeação impru
de:lte. • Cumpre porém responder mais direeta
mente AquellE: argumento. Pois, senhores, ser!\ 
lerda<te que o golerno querera\ sempre aquillo 

q~e é mais conforme com a justiça e honestidade 'l 
Nao tt·nderá elle muitas vezP.s a sar.riti~ar estes 
obj ~ctos por outros intnnsses por paixões pes 
soaes ou políticas, e até por instincLo de propria 
~On$~1rvaça1) ? Çowo chefe dn um partidl), o que é 
lDeVltaveJ quast sempre no systema representati~o, 
não po,ierà ell~ sacrificar os seus devPrt>s, e até 
a ~r?em publica, para derribar as infiuencia!l 
leg1t1mas e natur<>es rias localidades, c fazer 
prevalecer os instrumento5 de su.as idéas e capri· 
choRa . dominação ? S11 tudo isso é po~sivel, como 
se assegura que o poder terã sempre princípios 
de ordem, quo aerà sempre justü em suas no· 
meações, ao mesa10 tempo que tudo isso se nega 
á el~içào populart 

« São rreferiveis pela sua mesma precariedade, 
porque podem ser substituidos se abusarem de 
suas funcçõos . » Se este principio f• lSse verdadeiro , 
elle nos conduziria a con.temnar a base cardial 
da independencia jadiciaria: que os agentes admi
nistrativol! devão ter taes condições do existencia, 
concP-be -se facilmentll; mas que os juizes serão 
melhores quando estiverem constantemente deb11ixo 
da influencia do medo de serem sub>~tituidos pelo 
poder executivo, é certamente o que pasmo de 
ouvir, e tenho por um contra-senso em juri~:;pru· 
dencia e organ1sação juriciaria. Além de que, 
conlra os juizos de paz qull abusarem ha tambem 
correctivos, a 11ão reeleição, a suspansão p~lo 
governo, a responsabilidade legal que pôd9 sub· 
stituil-os por outros. 

Disse-se mais que era uma vantagem em favur 
do:~ delellados e subdelegados o terem elles alguma 
r<:compensa a espP. rar do governo a quem servlão. 
Senhores , c'>mo se pó<le sustentar semelhantes 
princípios 1 Juizes melh\lres por que exercerâtl 
as snas funcções sob a acção do mi:i<lo ou da 
~sperança de premio de um podor estranho I Taes 
juizes serão muito bons p:1m a Turquia ou 
Tehersm; mas Deus preserve semprll a oossa 
pntria de uma tal vanta~tem . (Apoiados.) 

Mas se estes juiz"s forem bons, ae bem des: 
emp., nbarem seus deveres, quem afiança " ~ua 
conservação com a vosl'a precariedade 'l Os juizes 
de p~z a terão ao menos segura pelo tempo · !~ 
sua eleição; m~a para os delegados e subdelegados 
q11e merecerem ser cons~;rvado,, não ha nenbuma 
garantia. 

Accre•centou ainda o illuatre deputado que nem 
era ve:rdadeira a tb.eoria doa que defendem a 
proposta nesta parte, pois qua os juizes de paz 
n!\o 11ào de ordin:nio os que obtiverào o voto e 
confiança da maioria dos lugares, sendo chama·lOs 
para exercer este cargo os supplentes, que Hão 
repreeent:.nt.,s da mi11oria- Ora, Sr. presidente, 
isto longe de ser regra só poderá verificar-se 
em casos muito excepcionaes ; o interesse da 
maioria concorrera sempre para que a escolha 
rllcáia em pessoas que possão servir, e para que 
os e~colhidos se encarreguem do exercício de 
seus lugares. 

Notou finalmente o illuatre deputado a quem 
me tenho referido, que se ainda exi::tião os 
regules da aldêa, como aflirmára o nobre ex
ministro representante da província de Minas, 
a. culpa era só do governo e não da lei dB 3 de 
Dezembro; e que se o governo não era culpado, 
então a lei não tinha essa forç" exc~ssiva de 
que era accusada, e erão vãos os clamores que 
contra ella se levantavào. Mas eu lhe observarei 
que se os potentados de aldêa ainda subsistem 
é por que 11 lei não só armou o governo para 
destruir todas as infiuenciRB locaes, como para 
aubstitul.l-as por outras que estejào de accórdo 
com as suas idéas e interesses político~. e nem 
póde deixar de procurar o apoio das influencias 
locaes de um ou outro partido.; de SQrte que 
esse facto não prova falta de força na lei, antes 
unicamente que ella veio exagerar o mal que 
exi8~ia. Au wsnl•d pela. eleiçilo popular eases 
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pequenos regulos eriio repre~entante~ da maior!& 
das povoações ; poderiào · na administração da 
justiça ser menos imparciaes para com os seus 
adversarios políticos, o que em verdade é um 
u1al muito para deplorar-se ; mas com a lei de 
3 de Dt;zembro esses rej!ulos pod~m ser tirados 
da minoria, e dar-se então a estranha anomalia 
n'um governo representativo de ser victima o 
maior numero, sscrificador o menor. 

O .nobr~ ex-ministro,. deputado pelo Rio de 
Janeuo, diSR& tambem, JUStificando a lei, que se 
tirava aos delegados e subdele.l(sdos a attt'ibuiciio 
precisamente dt1 que não podiã•) abusar, porque 
a pronuncia delles não produzia tff,• ito algum 
sem que fos .-e sustentado pelos juízM municipa.es, 
e o julgamento dos crimes no Sl 7• do art. l2 
do codigo <io proces~o tinha appellação RnspP.nsiva 
para os juizes de direito. Primeírareent!!, Sr. 
presidente, já fica demonstrado que estas auto
ridades puliciaes pela sua natureza sii:o as menos 
idoneas para serem encarregada~ de funcções 
judiciarias; demais, a formação da culpa, como 
tem sido observado por diversos oradores de um 
e outro lado, é uma parte importantíssima do 
processo, em que pôde haver muito abuso. 
Accresee porém que não é exacto que a pronuncia 
dos dele,;:ados e subdelegados não produza effeito 
algum á viste da iotelligencia dada á lei pelo 
art. 289 do regulamento de 31 de Janeiro de 1842 ; 
~>hi se determina que não bavendo pronunci~ o 
réo se conserve preso se já o tiver sido em fla
grante ou por ser o crime inafiançavel, e que no 
casu de pronuncia se · peça mandado ·de prisão 
antes que o processo seja remettido ao juiz mu
nicipal para a sua sustentação. 

Quanto á hypothese do julgamento com appel: 
lação sUS(JBnsiva, oppórei ao argumento ctaht 
deduzido as considera':ões de outros nobres ue-

.. 

. -pulados defensores da !o:~i sobre l!t:r o preparo do 
processo n1aia importante que a me8m& 11e11tança. 
Eu concordo inteiramente con1 esta opiniio ao 
menos nas causas orphanologicas e criminaes. 
De que valerá ter o juiz superior perfeita inte• 
gridade e conhecimento d!ls leia para a appltcar 
ao facto, 11e este se achar Calaeado pelo prt~paro 'l 
Se os meios de prova tiverem aido mal eofbldos 
e examinados? Algumas v.-zes poderi reeliflcar 
as faltas do erro ou ma!ver:uio ; o1as em muitos 
c11sOe ea&lih! raltas serão irreparolveis ; os ve11tigios 
do crime terão desappareclao, RI testemunhas se 
ausen,lldu. Portanto uiio ae póde dizer que por 
haver Rppellação suspensiva de um julgamento 
não se possa neste atiusar muito contra os inte· 
resses da justiça. 

Mas ponderou·se ainda que este defeito que t~;m 
senido de thema principal contra a lei, eatan 
mais no § 7• do art. 12 do cod. do proc. • e .ua 
nuí claasiticaçiiv dos crimes adaptada pelo codígo 
p(Jnal. Obsurvarei no emt.anto que os autores da 
lei de S de Dezembro poderião ter s~guido o 
exemplo da legislação novíssima portugueza , 
fllZendo uma classificação provisoria dos crimes 
policiaes ; por essa legislação determinou · se que 
só serião considerados crimes de policia corree· 
c1onal aquelles cujas penas não excedessem a seis 
mezes de prisão simples ou desteno para fóra da 
comarca, ou a multa até lOS. Ainda pois_, consi
derada a questão por este lado, o l1efe1t0 está 
tambem na lei que não alterou essa parte do 
codigo do processo, como Cez a respeito de muitas 
outras de suas disp.,sições. 

Quanto ao segundo defeito que indiquei lambem 
como principal ua lei de 3 de Dezembro d11 1&!1, 
relativo l\ creação de juizes muoicipaes tempo
rariOs, julgo ser elle evidente. Seg1u~d~ o art. 158 
da constituição, não pôde haver JUlZ no. ~Oro 
commum senão perpetuo, l\ excepção dos JUizes 
de paz que a mesma eonstítuiçlo admitte. mau· 
dando que uma lei regulamentar marque as suas 

attribuições. Este preceito da nossa lei fundamental 
é muito.exprt~sso e incontestavel. 

O Sa. C.umÃo:-0 art. 179 § 17 permltte outros 
juizQs. -

O Sa. FRANCO DE S.~:- Esses são juizes parti
culares c"mo os ecclesiasticos e militares : fallo 
de juizes geraes ou do fõro comroum. Este preceito 
constitucional, seuhores, dave aer tanto mais 
rigorosamente obsP.rvado quanta elle fôrma a bas& 
cardial da independencia judiciaria, independencia 
que não reconheço sem ll perpetuidade. O me .. mo 
principio acha·se tambem consagrado nos paizett 
.que nos podem servir de modelo; em França, uo 
al't · 49 da ct>nstituição de 1830, e em Inglaterra, 
~"'r um estatuto üo primeiro anno de Jvrge TII, 
segundo o qual os juizes só podem ser demittidos 
pt•r uma l'entençR de ambas as camaras. 

Maa quan.Jo se entenda que esta intolligenei 
do art. 153 da constituição é muito rigorosa, 
perguntarei, niio me conc~deláõ ao menos quo 
dl<:l estabelec~ uma regra geral, e que por conse
quencia em regra os juiztJs devem l:Hlr perp~tuoe ? 
Mt~s a lei de 3 de Dezemb1·o fo~zia apenas uma 
llltCepção? Não de certo: os juizes municipaes, 
encarregados da àdministração da justiça em toda 
a primeira instaucia cível e nrphanologica, e com 
muitas attril.luiçi)es criminaes, tendu assim uma 
jurilldícção tiio vasta, constituirião uma regra 
cootraril\ á d;t constituição. Portanto, esses juizes 
não podem deixar de ser CC'nsiderados inconstitu
cionaes, como Lemporarios que são. 

Além disso, conforme jà no~ei, outros vie\os tem 
a instituição de taes juizes, qual a mesquinha 
retribuição de seu serviço, do que resultou outro 
inconveniente ainda , o de reunirem diversos 
term•JS parll augmentar alguma cousa os venci
me11to:~ do juiz com maior extensão de sua juris
dicção: então a justiça ficou mui distante das 
p1utee, tendo sido indispensavel o remijdio dado 
pelo regulamento de 2-1 de Março de 1848. 

Demonsttado11 assim estes doua defeitos capitaes 
da orgauiaaçlio judiciaria estabelecida pela lei de 
S de Oezerr:bro de 18!1, flca mai11 que muito 
justificada a base fundamental de toda a proposta, 
e a 011tnlilo daque\lea que auatentlo que a eo~ncçio 
da lei é uma verdadeira neoesaJdade publica. 
Pa~aando agora ao exame da proposta, ou das 

base~ de seu desenvolvimento. já vê a camara 
que , concordando cmn uma dellaa emquaoto 
substitue 011 juizes de paz aos delegados e aub· 
d&lt>gadoa no exerciclo das funcções judiclarias. 
não posao concordar na segunda emquanto sub· 
slitue oa juh.ea munlc\paes da lei deSde Dezembro 
de 1841 pelos do codlgo do proceaao criminal. 
Nesta parte tinba razão o nobre deputad~ por 
Minas , ex-miniatro dos negocias estl'aDg~!ltOI, 
quando na aesAão passada decfarou que o proJecto. 
então apresentado e identico a este em seu systema 
e fundamentos, violava a cons~ituição, e que ell!'• 
eomo deputad<> e como ministro, não pudia couv1r 
na nomeação de taes juizes municipaea e de 
orpbãos. 

Sr. presidente, quasi tudo quanto se tem dito 
contra os juizes municipaes actuaes pMe·se 
tambem appliear aos da proposta : são igual
mente offensivos da constituição como tampara
rios · não lerão a indepenàeocia necessaria, sendo 
aliás encarregados de importantíssimas !i-t&ribl!i~ 
çõea na administração da JU&tiç~. Além du~ao, oao 
offerecem garantias de illuatraçao tt conhectmentoa 
juridicos. Outra objecção muito gra\·e e real é 
que, sendo este cargo de simples onus. e grande 
trabalho. acontecerá que os homens ma1s ido~eoa, 
as capacidades do lugar se recuaarlõ iocumbJr•se 
delle, vindo assim a cabir muitua vezes B!ll ~·
soas menos dignas, que uen.bama garant1a on:,e
reção e que talvez sõ o acettem por especulaçao 
lgnobh, com o aacriJlcio da jl18tiça. prlnclpal• 
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mente na parte orphanologica, que fica inteira
mente mui protegida. 

Mas eu, Sr _ pre~ident•l , que nãt) desejo empecer 
as intenrões patri<>ticas d~ governo ~ que n!io quero 
destruir a proposta, senao melbor~l-a, es_tou. na 
obri,.ação. desapptovando este mew, de md1car 
outrZ que julgu'l :oreferivel._ ~est~ sentido confe~
ciun eí urr.a emenda qne su]e1tare1 á con:nderaçao 
da ca~ll e do paiz, estando profundamente con· 
vencido ue que ella po.terá em muito\ melhorar 
a nossa administração da justiça. Mas como a 
hora se ache sobremodo adiantada, e eu já muito 
fatigado, apenas podexei f&.zer umr. exposi,;ão mui 
resumida das idéas que ella contém s .-bre a or
ganisação judiciaria, que parece-me mais adopta.vel 
em vista da. constituição e dos princípios, e 
tamberu dal3 circumstancias peculiares da nosso 
pniz. 

SPgundo a emeDda, haverá eDl cacla comarca 
dous juizes letrados perpetues e nomeados pe\o 
impE<rador, o jui:: de direito, encarregado da 
prtsidencia das sessões do iury, & da jurisdicção 
orphano!ogica, e um. jUi;Z do ci~el e e:;;pecial do 
crime, tendo na pnmetra quahdade as mesmas 
attribuições dos actuaes juizes muuicip3es da l.:i 
de 3 de Dezembro, e no critne licandu com mais 
~lgu~as; se?do até ~erto_ P<!nto o que em França 
t: •J ;uiz de JDstrucçao cnmmal. Será na parte 
civil, b em como o juiz de direito na orphanoh,gica, 
auxiliado no preparo dos fe itos por supplentes 
nr.m€ados em cnàa termo, ns cnnf:Jrmtdade ào 
art . Hl da lei de 3 de D uzembro dtl 18-U, e n ;~ s 
<:S"Sll ~ e tórmas prescriptas no r"lgulam,.nt•) de 
24 .te 'M<~rço dl! 1843, com al~uma~ ,u<JdifkaçÕEIS; 
na p .. rt~ crildnat o Ules:no- juiz será auxiliado 
t:Jdos juizes ue paz nos lugares em que não estiver 
prt!sentll, como tambem indica a proposta ácerca 
dos municipaes. 

Tive, Sr. presidente, bnstaDt~ repugnancia em 
conceder aos juizes de paz a (armação da culpa, 
porque eu dou a maior itnportancia, con10 11\ 
declRrei, a Allt~ attribui~ilo, e que é em França 
exclusiva do juiz de inatru~çiio criminal, a ex.cepçii'l 
dos casos .te contrav(:nçii<1, do 1ltgrJ\~te e do re· 
clamo do dono de uma casa a respe1to do crime 
commettldo no fnterle>r deU" ; mas a grande 
diffic11ldade do tunsp.:.rte das partea e das tl!ate· 
munhas, nlo sendo pouivel acabar por muito 
tempo com aa nossas diat&nciu pela vuatfdio do 
tcrritt>rio 11 di ~ perdo da populaçlo, obrigoll.·me 
a aotrrer r.ase lncoovoni<Jnte, porqu11 do contrario 
muitos crimes tltuillo impanca por f111tn de aecu· 
aação ou de processo da culpa. 

No intuito dd prevenir tambelll a impunidade, 
adaptei ·o princípio da legislação fraucP.za, de 
qu& em caso de ftagrancia, encarregar cttmulativa
ment~ a formação do corpo de delicto a todas 
as autoridades do lugar, devendo proceder im
mediatamente a este acto aquella que mais proxima 
se achar. 

No juizo orphanologico, Sr. presidente, proponha 
uma medida que considero em :nentemente benefica 
e protectora - o conselho de hmiJia. 

O Sa. L. DE .\JJREO:-Apoíado. 
O Sa. FaA."\CO DE SA':-E tenho-a tambetn por 

muito simple~ e facil de ser adopt<~da entre nós: 
ese:1 instituição exbte ha muito tempo em França, 
foi adz:cittida em Portugal desde 183:.!, e pela 
not)i.tsima reforma judicillria em 1841 fui su8ten
tada. Ora, nós que temos in•ltado instituições 
estranhas muito mais complicadas, porque não 
aceitaremos esta que tem o seu typo na mesma. 
nlltureza, que é tiio bemfaz~ja e esperançosa 
par" os tristes menores, e outros que lhes são 
egaíparadoa 't 

Eú formulei os artigos sobre o conselho de 
familia qne se acbão na emenda h vista das 
disposições do codigo civil francez a respeito, e 

-da legislação portogueza que citei, coru algumas 

pequ<~nas alterações exig-idas pelas nossas cir
cumstancia:; peculiar~» . T~rá <:l<lm du vith e,ose 
trabalho lacunas, \l por V"lntllra erros, mas a H
lu ;trlàll:i.o •ia C·J !Il lllissiio ó '1.1 camilra o poderáõ 
facilmente cvrrigi r_ 

Julgo dever prevenir duas •!bjecções quo se 
poderião fazer contra a creação de m,;.is urn juiz 
perpetuo em cada comarca, e vem a ser: prin;eiro, 
grande de~p_eza ; segundv, t:x~essiva multipiici· 
dade de JUIZOs. qua_o~a à o~]ecção da despeza, 
ella tambem a prlOCiplO fazu~-me grande im
pressão, mas. qu~ndo s ob dados se.guros, os :tas 
tabel~>~s exp~cattvas do orçamento, a calculei, 
es~a 1mpressao desvan 'lceu·:s <O : 'egu:1do o numero 
dos novos juizes calculado pelo dt~.s comucas 
acto.aes, com o supposto de que as maiores se 
subdividão, como quer 11 prop(l:sta, e dando-se 11. 
cada um dos novos j•1izes u1u ordenado igual ao 
que em geral têm os juízes de direito, e subtra· 
hindo-se da somma geral a que lloje se Jespende 
com os juizes municipaes, a J espeza total sõ 
augmeatará de 50 a 60 contos : znas supponba-se 
que se eleve a 100 contos mais ; nfio v ro iP.rá ella. 
a vantag<lro de uma boa organisação judiciariu, 
se por ve •• tura fór tal essa que indico ? Não 
estaremos hllbilitados para Í<lZermos est11 despeza 
em favor da administraçiio da justiça, que é Q. 
primeira necessidade, e o inte resse mais commum 
da sociedade? Eu julgo qu'l sim. 

• A OlUltiplicidade de juízes. n Suppondo a sub
divi~ào de alj:(Uilla:~ comarcas, o numero dos n ossos 
juizes letrildos .:te 1• e 2• instnncia poderáõ · ch>!~ar a 
:300; ora, este C•JI pu )udicioHiO não é excr.~~<ivo. 
s" o cúmpararm·~S com o da I.'ghten~ e da 
Françll. O nutnt:ro dos juizes ingleZ•!S só póde 
parecer diminuto a G.uem considtlrar unicamente 
os ~ens tribunaes or.linarioa uo '\Vestmioster ; 
mas não aos qu"' se derem 110 trabalha de exa
minar toda a sua complic.ada orgauisoção judi
eiaria ; e que; é som duvuia tnui defeituosa e 
irregular. 

O SR. FRANÇ<L LUTE:- Apoiado. 
O Sa. FRANCo o& SA.':-HB na Inghterra nma 

quantidade immcn!l&. de juh.es ~ tribunaes ex.ee
pcíonaes e lllcaes, uns especiaea a certas classes, 
outros a certas objectoa ; de ll1o.:lo que o corpo 
judiciario e a ot·gani~açãa é monstruosa, e nem 
nos \)óJe servir para tHmo da cowparaçilo. 

VeJamos porém a França que tem um& orgl
niaa,t\o mats regular, e acharemos que ah1 o 
nnmero de juizes é muito maior do que ficaremos 
tendo com a mihl 111 emenda. A França tem eerca d~ 
2,000 juizes de 1• instancia, que co1n os de 
:G• não serão meno'l de 2,700 a 2,800, o que é 
nove vuzes mo.is do que os 300 que teremos corn 
a creaçiio dos novos juizes ; mas a população 
da França. é plluco m<1is de cinco vezes maior que 
a noe11a ; logo, o seu . corpo judlciar!.o é muito 
mais numeroso. Chega-se a este mesmo resultado 
por outrv calculo. Cada arrondissement ou co
marca (correspondendo os departamentos as nosBas 
províncias), que cont~ro, termo médio, 75,000 
habitantes, tem um tribunal de 1• instancia com 
6 juizas, termo médio tambem, porque o numero 
varia ; e se aos 6 ajuntarmos dous dos juízes 
das côrtes reaes 0\1 tribunaes da 2• instancla 
que cabem a eada arrondissement. teremos 8 
juízes para cada ,5,000 almas, ou I paru m~· is 
de 9,000. Ora, regulando as nossas comarcas, de 
40 >1. 50,000 habitantes, e tendo. cada uma dous 
juizes, virá a caber um para mais de 10,000. 

E note-se agora 11. differença incomparavel da 
extensão do nosso territorio, e da dilliculdade dos 
nossos transportes, o que exigiria entre nós 
maior numero de juizes do que em França, onde 
as mesmas circumetanciaa se não veriflcão. 

Sr. presidente, sinto-me exhausto de forças, 
e jê. é muito tarde, não posso conUnuar-, deixando 
de entrar no desenvolvimento de outros aponta· 
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~entos _que ainda tinha sobrd al,.uns ovntos cuja 
dtscussao u1e pllrr•cia CC>'Ilveniente. - ' 

Cuncluirei pois, pedindo que não sacrífique 
o c,o:npldo exame de~t:t di!ficil materia e " 
per.esçao da let á ~cClnomta do tempo (apoia.dos); 
pon~ere-:>e que a refor!l'la de um systomn já 
1 nt~tram.~nto r,xecutado 1m porttt necestiarhmente 
mu!tos tnconv<• nientes (apoiados), a perda de 
multo estudo, hal.!ltos, despezas e posições e a 
falta de coofia;1ça 11'~ estabilid~<de do oov~ sys· 
temi!. . e da le1 em geral. E' preciso pois que 
par:t compensar esses males, uma rtform~ con~ 
ten~a grande beneficio e t:nethorame11to pn\tico 
mui real. 

A propo~ta !Joora muito ao governo como base 
d.e 1tseussao, ~ ~eill de eonsultnl' todas as eapa
c•daui'S e a opiDIOt>S da caro:ud ; mas se ella fôr 
approva_da tal qual se acha, estou profundamente 
convencido que nem honrará muito a docilidade 
do g(lverno nem ao aviso a illustraçào do legis· 
la.dor brazileito. 
Vo~o a fa_vor do art. 1• dCI. project<', e contra 0 

seu - 0
• per10Jo . por contrana aos princípios que 

de~endl, e pllr 11\Util á vista de um dol:l artinos da 
mmha emenda. <> 

A discussão fica adiada pela hora. 
L<wanta-se a sessão pelas 4 horas. da tarde . 

Sessão em i 8 de A.gosto 

PRitSIDENCI<\ DO SR. ML'NIZ TAVARES 

SuM:MAIUo.- Expediente. -Discurso do Sr. D. 
Mana11l s6bre .os negocios de Petropolis.- Re
forma judiciaria. . Rejeição do encerramento. 
R~!tpost:z do Sr. Wanderll<y ao St·. Rebouças. 

- -·- lJist:lfrso elo ·Sr. -Campos-Mello-. . Encerramento 
d~ dt.Scussào. Votaçtio.-Discussl.io do a-rt. 2•. 
DJscursos dos Srs. Mendes da Cunha e Sou.za 
Franco. 

A's ~O horas e 40 minutos da mnnbii abre-so 
a sessao, lê-se e approva-.se a acta da antececJente. 

EXPEDIENTE 

Rern~tte·se á commissiio. ~e fazenda ua~a repre· 
senlaçao da camar~t mun1c1pal d11 villa dos Sll· 
veirs.s, pedindo a concessão de duas !Gtoriaa para 
as obras da igreja matriz Ja mesma vllla. 

A' commissiio do cornmarcio, o requerin•ento de 
João A.nto"ío Barroso, ne&oeíante da praça do Rio 
de Janeiro, que tendo fundado na rua ue Mataca· 
vallos n. 7S uma fabrica de stee.tina e aeldo 
'!'ulpllllrico, tem pedido. ao governo em premio da 
mtrod~cçito de uma mdustria tão utíl, o seu 
l'ltcluslvo por espaço de 16 annos, e pede que a 
cam11ra, em vista da pretenção de d'Arcet e 
Dr.;yfus, defira de maneira que o supplicante não 
soffra em seu direito adquirido onus algum. 

Não ha mais expediente. 
Lê-se o seguinte parecer : 
a A commissiio de pensões e ordenados, á quem 

foi presente o decreto de 23 de Julho deste anno 
pelo qual o governo concedeu a D. Anua Amali~ · 
Guedes de Queiroz Madut·eira a pensão annual de 
oitocentos mil réis, em remuneração dos serviços 
de seu finado marido, o desembargador Nicolau de 
Siqueira QuP.iro:z, achando provado pelos doeu· 
mentoa que acompanhão o mesmo decreto, os bons 
serviços prestados por este magistrado no espaço 
de 23 annos, e sendo notoria a falta de meios de 
subsisteucia a que ficou reduzida a agraciada, é de · 
parecer que se adopte a seguinte resolução: 

a A assembléa geral legislativa resolvo: 
« A.rtigo uníco. Fica approvada a pensão an· 

nual de oitccP.nt., s mil réis, concedida por decreto 
de 23 d~ Julho deste :1nno a D. Anna Amalia 
Guede~ ~tl Queiroz Maduceíra, em remuneração 
dos servzços d8 sea fianJo marido o desembar
gador Nieola.u de Siqudra. Queiroz. 

« Pnço da camarll elos deputados, em 14 Je 
Ar:ro~to da 18tü._- M . J. Valdetar<J.-T. A. da 
Alvarenga.-Petxoto de B>"ito. » 
~v~ julgado objecto de deliberaçâll e á im-

prtmtr. · • 

NEGOCIOS DE PETROPOLIS 

Continúa a discussão uo raquerimsnto do Sr. 
Silva. 

o Sr. ·o. 1\l:a.noel: -Sr. pr"'sidente. con
cordo cc.m o nobre deputado p~la Bahia (o Sr 
~Vanderl~y l , em que o requ~rimento que se discut~ 
e da. maiOr itnp'.,rtanciu.; ma'il não Cllllcurdo com 
quast nenhuma das proposiçÕGS prc.ft:ridas pelo 
m~smo nobre deputado no J.i:;;curdo com que 
combateu o dito r~quedtn6nto. 

Em verdade , senhores, eu. sou o primeiro 
a reconhecer os dbtiuctos t!llentos do nobre 
deput31d•l , ~ mere~e toda a d~scutpa se . no calor 
da d1scussao e. d1scussão improvisada o nobre 
deputlldo prof~r!o algumas proposições que no 
meu entender sao menos exacta~. Eu ofierecereí 
algumas considerações pelas quaes o uubre depu
tado ~e. convencerá que com effeito ba falta de 
exachdau nesses suas proposições • 

. S.; nh~res, eu não . posso considerar perigo~a a 
dtscus~ao do requtmmento quando nos acuamos 
em uma camara, na qual não ha mais que uma 
só communlliio; na camara dos Srs. dtlputados não 
póde . llavar duas opiniõ;;s ácerca da verdadeira 
doutnna da igré:ja (muitos apoiados); e como eu 
estou coovllnctdo que o requerimento do illuslre 
deputado por Sergipe e o prean1bulo que o 
pr~tede11 contém doutrina a mBis verdadeira, a 
un1ca que nos cumpra profes!iar, eLl não posso 
ter receio. em tomar parte na prel!ente diseu~sào. 
D:go ma1s, é do nos~o dever entrar nesta dis
cussão para e~elareco~r o governo, se por ventllra 
o gove~no precisa de nossos esclarllc:in~eutos, e 
par'l ex•g•r do mesmo goverrH uquellas imforma
ções quu julgarmo~ necel!sarl"s, para podermos 
formar o uoeso juizo àcerc" da direcçi\J que leva 
a colonia de P .. trupolill, principalmente pe!u que 
t.nca á part•l religiosa. 

Tem lre11 parleM o requerimento do nobre depu· 
tado por Sorgipe. A. prhneirt\ é muito ~<imples; 
o tJUO quer o nobre deputl\do T Quer ... ,ber se em 
Petropohs ae tem cll•uprldo dAlmente a con~ti
tulcilo do ea~otado, que, permiltindo o exercício das 
dltfurent.:s religiõal!l, nl\o quer que este exercício 
se fllç~ por tal maneir~ que preJUdique a religião 
calbllhea, qne a eonstlttuçiio reconhece ser unica 
domin"nte. Note a camara que a constituição foi 
ti\o sft.bia, tio previdente, que indo de conformi· 
dade com as idéas, não digo do seeulo, mas de 
todos os tempos, e até da mesma escriptut·a, 
permitte o exerci cio de todos os cultos ; foi tão 
sabia que tendo determinado que a unica réligiào 
domínaut11 no estado é a eatholica, quiz prevenir 
os males que se seguirião á mesma religião se 
por ventura os outros cultos se fizessem pubü· 
ramente. 

Já o nobre deputado vê que das simples palavras 
lia constituição se deduz argumento contra sua 
opinião, e que o 4ilxereicio de qualquer culto que 
não seja o da religião que professamos, não pód6 
ser !!&não particular. A constituição o diz expres
samento qaando determina que estetJ cultos se 
fação em casas particulares, e qa.e essas casas 
particulares não tenhão nem a forma exterior de 
templos. Aqui está a grande dlstincção; nós 
temos o nosso culto publico, og nossos templos, 
as casas do Senhor dedicadas a oração têm a 
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fórma de templo; ma11 a~ casas destinadas para 
" rulto das tliffer entE>s ~fitas niio podem ter esta 
fórmli exterior de t•mt>!os. E. senhores, E>m um 
paiz novo como o nosso, onde a illustração náo 
~stá ben1 derramsda, lliio sl!ria dP. grande perigo 
(jU(I o culto d"s diff<-reJ.ltes s~> itAs ft·Sse feito com 
a publicidade com qu"" o é o cult•• da nossa 
relil(iâo? Sem duvida ; logo, a ccnstiluiçiio foi 
muito sábia porque conciliou o ~rande principio 
d>l tolerancia, principio en>'inado e prat\c;>do pelo 
Divino MPstre, principio que nenhum bom<!m 
illustrado póde desconhecer , principio que se 
alguma vez S<~ pretendE>u desc.,nhecer foi pela 
falta de illustraçM , pelas paixõ'ls, quando con
ciliou. digo, eate rrincipio com o que exigia a 
religião do estado. A p~imeira parte do re11ueri· 
mento, portanto, ni'\o pôde deixar de ser appro· 
vada p e!:l camara. 

Senliores, ni'i.o se confundi'ill cousas muito dis· 
t\nctas n <:: m se ch:u'ne de intolerante ao nobre 
deptltado por assim pensar, nP.m se diga que no 
n osso paiz app:~recem teatlencias para a lntole
rancia e m~smo para o ultramontanismo. Nfío 
ha de certo p •iz do mundo ondP. haja m enos 
tendencias para a intoleranr.ia ; essas lendencias 
seríào tanto ffi!\ÍS dignas de reprovação, quanto 
são claramehle oppostas à no~sa lei fundamental; 
mas P•'r ventura as t endencias de qtte falta o 
nobre deputado serão filhas do espírito publico? 
Eu não sei se ha um ou outro individuo que as 
tenha, mas no paiz não ha nem póde haver taes 
tendencias; o que recehl é que o nobre deputa<lo 
me pareceu confundir com essas tendencias; o 

- que receio é o indift'erentismo (apoiados) •••• 

Ulol Sa. D.EPOT.\Oo:- Este já existe. 
O Sa. D. MANOEL:- A.qni responderei ao uobrl! 

dilputado que na ultimll parte do seu discurso 
qltiz como censurar-ma por llma expre,;6i\o d~ que 
usei r.a sessão passa•la, t-Xpr~s~lio qu~ não .é 
minl1a, pt.is niit? llz m11is do que refarir o que me 
leruLrava áeerca das disposições e!lnonicas. Eu 
d1sse q'Je, ae algum deputado qu11ria com certas 
doutrinas prégar o in:lifTttrenti11mo, ent!lo ftcava 
sujeito ao ana\hetr.a fulmil)ado pelaot leia cano
nicas •••• 

O Sa. 'MAJUNHO:- Apoiado . 
O Sa. D. MANOEL: - Sian , as leia canonleaa 

impo"m a pena de nc.:·mmunblio maior ipao facto 
incur,·enda ãquelle que di~ser que a religillo 
catholica apoatolica. r .. mana não é a unlca ver· 
daueira e boa. (.Apoiados.) Ora, o nobre deputado 
uiio podia incorrer neste Rnsthema, porque oi!o 
proferío, nenr llra po:lsivel que proferisse. pois 
que é muit() esclarecido, erros tão crassos em 
mataria de religião . 

A segunda parte do requerimento não pôde 
tambem deixar de merecer a apprl.lvação d.-ata 
augustil camara. Senhores, é uma desgraça que 
urn pai, persuadido du que o m&lhor meio de 
lldncar seu filho é entregai-o ã direcção de um 
individuo de comm11Dhão difl"erente, veja. passados 
a1mos, esse filho coavertido a uma communhão que 
de certo olle não querh que seu filho tivesse. 

E' justamente o que receio entregando-se os 
meninos a individuas de communbiio difl:erente : 
temo que elles venbão a 11b,1ndonar a religião santa 
de seus pais. e fllzer um horrível apostazia da 
fê eatho\íca. Por ventura terã isto acontecido ? E' 

o governo: mas estou persuadido qu~ se Isto U
ves~e acontecido, o gnverno seria o primeiro a dar 
as necessarias providancias, N<~m era pu~;si'let qu.e 
i,;to acontecesse se t~.ttendermos ao zelo e vigilau
cia com que S. Ex. Sr. bispo diocesano procura 
desempenhar os doveres do seu sagrado ministerio. 

A terceira parte d ·• requerimento é de summa 
importancia, e tanto mais porque se funda em fact<JS 
que lli'io pod<1m ser co o testados. E' facto averi· 
guado, Sr. presidente, que na colonia de Petro
polis tem-se Mto casamentos, não digo bem, 
ten1-se unido catuolicos com protestantes e vice~ 
ve1•sa sem dispensa do prelado ; é facto inc.1utes· 
tavtl que a esse:! casamentos tem presuadido, não 
um padre catllolieo, utas um ministro protestante; 
é f11cto incontestavel que casamentos de catholicos 
se têm feito por protestantes. 

O Sa. SouzA E 0LIV~::uu : - Niio é exacto. 
O Sa. D. 1\fA!IOEL : -Não é exacto : 
O Sa. S o uzA E OLlYElRA :-Entre catholicos só

mente, não, senhor~ 
O Sa. D. 1t .. NoEL : - Perdôõ-llle o nobre depu· 

tad<>, então invocarei o testemunho de S. Ex. o 
Sr. bispo diocesano, que o disse na sua pastoral 
dirigida aos catholít:os de Petropolis. 

O Sn. B1sPo : -Casamentos de cathoUcos entre 
si, abeOÇOtidOS por ministros protestantes. 

O Sa. D. Mo\NOEL : - SenhoreA, p6dB·se acre
àitar que tal tenha acontecido ern lugar que apenas 
dista 10 ou 12 leguas da córte '1 E quando o lllusLre 
l.leputado quer saber dis\o, quer esclarecer o go· 
verno, uma censu1·a se dirige a esse illustre de· 
putado? E chama-se a isto intol~rancia, ultra
montanism,, ' Senhnres, não são ·tbeorias, uiio são 
argucias, Ki\a a" lei~ l.la igreja ca\c:ldas aos pés da 
m11n~1ta a muie ftajOlrante. 

Ora, qual dva nobres deputil•lOS nilo sabe que 
a igr6ja t11rn eatabelucld<l re~ra11 adgundo a~ quaes 
se deve proceder '' eaae mR~nlflco t~ymbolo da unilo 
tle Jesu11 Ohrl>•to com a aua i~trula, ao Santo Sa• 
eramento dl) matrimonlo 7 E quan<t(l eatn re~tras 
alio rreterld~as, ~ucindo 1110 calcada~ aos pée, qu&odo 
ha uma voz que no parlamento ou . fóra dllll<~ se 
levanta contra aemelllante abUII•l, oi•, digo bem, 
contra Keut .. lhante crime, póde ser tach .. d•l de 
ultramontano, de intol;orante quem ••aim halla? 

S. Ex. o Sr. bl!!po )á na 11ua eloquento paatoral 
adve"1o a edea mMiz~. que por t•nto tentpo 
vlvêrão em coueubinaLo. ~o~to que a•a melhor 
boa Cé; e além de S. Ex., algum ministro da 
igreja se dirigia a P~tropolia para do alRUDl 
modo sanAr e•te vicio que exitstla ; e com ~trelto, 
muitos dos que vlvião em concubinato estão hoje 
tranqníUos em suss consctencisll por se acharem 
casados segundo as regras prescriptas pela igr-sja. 

E é quando se austentão taes doutrinas que o 
nobre deputado nos chama de intolerantE>S, de 
ultramont:tuos li Não. senhores; se nó~ os repre~ 
sentantes da nação, quando . nus consta que ha 
violaçii.o dc:s qualquer lei civil, costumamos pedir 
esclarecimentoa ao governo, como o não fazer 
quando chegão a<J nosso conhecimento p ?.la im
prensa esses crimes praticados em Petropolis ? 

o que deseje. saber; porqne se tem acontecido, se 

Nem o nobre deputado t.enba receio de que 
n•1saas palavras possiio trazer o mal que se lhe 
antolha. O nobre deputado quiz enxergar talvez 
nos di11cursos pr~>f<:~ridos na casa sobre o reque
rimento um obstaeulo á colonisação ; está en· 
p;1mado: eu. pelo contrario, não euxergo seoio 
flicilidade à eolonisac:ão. QuRndo oa catholícoa 

o governo {o que não creio} tem facbado a isto os 
,.lhos .••• 

Uu Sa. DBPouoo: - Nio tem. 
O Sa. D. M.&NOEL:-Bem. mas venbão os escla· 

recimentos. Mu dip:o que ae tem acontecido (o que 
não creio, porqtie não me persuado que o g.J'Veroo 
fosae tão pouco vigilante que cuosenti!<se em se
melhante crime), ~.tueria dirigir as minhas censuras 

de Petropolis escreverem ·para o 11eu -pt.iz e con
t•nem o estado em que sa acba a colonia neata 
parte, caída o nobre deputado qne os da Europa 
viréõ associar-se aos seus companheiros ? Acredita 
que sabendo elles que a religião do e11tado é 
assim menosprezada, viráõ para aqui t No~ o 
nobre deputado que dous terços da colonia sàu de 
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eatholieos, e qu11 só urn ter~o é de protestantes ; 
il '1Ue mal faz isto ao~ prote~tantes ·r Nauhum : 
podem exercer o culto da sua religião, nil.o ac:haraõ 
nenhum obstaculo. 

Sr. pr!!sidente, se eu quizesse demorar -me sobre 
nst~ ponto, contar1a O!< factos que a impren!'a e 
alguns particulares mP. têm referido a este respeito ; 
mas não quero, nguardo os esclarecimentos do 
governo: e deroait>, como confio inteiramente na 
sabedoria e zelo verdadeiramente npostolico do 
Sr. bispo diocesano, estou convencido que S_. 
Ex. já tem dado e continuará a dar as provi· 
•tencias a SPU alcance, para que mais não con· 
tiuue esse estado deploravel em que se tem achado 
R colonia de Petropolis pelo que toca á religião I 

Sonhorns, trata-se de edificar uma casa para 
o ~oxercicio do culto prot11str.utn ; já est~o lançados 
!\R alicerces d ~ ste edifi.cio, e ainda não estão 
lançados os alicerces para edificar um templo 
catb ... lico 't 

O Sa. SoozA. :s: ÜLIVEIRI.:-E' o inverso ; jé. ha 
principio de um templo catholico, e não ha de 
pNtestante ; 14 estive ha pouco tempo, e vi. 

O Sa. D. MANIIKL: -0 nobre deputado ha pouco 
negou-me um f~&cto o,ue vio depois conlirUlado 
pelo Sr. bispo ; o nobr& daputado vío o exterior, 
mas uii.o foi av interior ; illudio-se com a appa· 
rencia, e sem duvida nlio se illudiria se qlliZ<~SSe 
<iemorar-se e tornar informaçõe11 de pessoas não 
Kuspeitas. Sei que alguns nubres deputed<•s forão 
á colonia: mas com que01 conversáráo? De quem 
ti verão informações? O director é homem habil, 
ma• •.•. 

O Sa. PRESIDENTE: -Eu advirto ao nobre depu
tado que se trata unicamente de saber se ae deve 
ou não pedir informações. 

O SR. D. 1\uNoll:t.:-Estou na ordem,_é disto que 
trato. O dirbctm· da colonia eu o reputo hubil, 
cupacíssimo para este mister ; ma:~ é preciso 
confessar, é unoa fatalidade que seja protesl11nte 
o director de uma colonia cujos dout~ tP.rços 
ano de Cli.Lbolicos .•.• Não seria o nobre depu· 
tado .... 

O Sa. Pu&sJDKNTI!:: -Eu peço ao Sr. deputado 
qnc Rtl cinja á materia, qne é pedir esclareci· 
mllnto~<, e não 11aber se o dircctor da colonia é 
pr.>Lul!tante ou não. 

O l:)a. D. MAN<>EL:-E$tou mostrando que as 
info1·maçõus do Sr. deputado são talVt:z de funte 
sutcpeita. 

Mas, s~nh•>res, eu invvco o testllmunbll do Sr. 
bispo; ê S. Ex. 11uem rt~conbecc que n••sse lugar 
n1lo havia un1 padre catholico ; e S. E:(. pt·o· 
llllittll enviar um ministro Ja religião catholica 
que vâ dar a esses fieis as consulações de que 
hão mister •••. 

O Sa. F.ll:RBAZ:-Que saiba allemão. 
O SR. D. MAlWEL : - •• e qull são preso:riptds 

pela nossll religião. 
Eu não me demorarei mais: as tres partes do 

rP.querimento do nobre de.:tutado devem __ merecer 
approvaçào da casa ; o governo nos txrará de 
al~um uesaasoceo-o em que por ventura possamos 
estar ácera da ';;orte da coloaia de Petropolis 
pelo que resp6ita á pa1te moral e religiosa. 

A discussão fica adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 
RRFOB:U..l JtJDICU.RU. 

Continua a discussão ao att. 1_0 da propos~a 
do govarno com as emenJas apo1adas, e ma1s 
as aeguil.tes : 

1.• Do Sr. Franco de Sá. lf Art. 1. 0-Suppri· 
ma-se o 2o período que pritocipia.-Exceptuão-se, 
etc. • 

2.a Do Sr. R~b!>uças. « EJtteptuà()-s~ os crimes 
do Lit. 1•, cap. 1•, 2• e 3o, 11 do tit. 2•, 3• e 4•, 
cap. 1•, 2•, 3•, 4• e 5o. e o de homicídio qualiti· 
ca.1o ; nos qua.,s procederá o chefe de policia á 
f,> rmação da culpa quando o governo na córte 
e os presidentes nas proviucias lh'o ordenarern. » 

Forão apoi11das. 
O Sa. MARQUEs LISB->A (pela ordemj pede 

o ênc.,rramento da discussão, a uã.o haver ma~s 
~n1enda" a ler. 

Consultada a camara, decide pela utlgativa. 
(Muitos apoio.dos.) 

O Sr. "Wande:t'lay:-Sr. presidente, não 
vendo victorio.s .. rnente combatida a opimão que 
susteutão alguns senhores que negão o seu voto 
ao art. 1° da proposta, e votando eu igualmeute 
contra elle, parecia inutil tomttr agora parte 
nesta discussão, se um motivo ponderoso a isso 
m11 não obrigasse. 

Dig-> q11e vo~o contra o artigo, porque pas
so.udo as aLtribuic.ões actualmeut~ existentes nos 
chamados officiaes de policia, quanto á formação 
da culpa, par11 os juizes dtl paz não nos traz 
isto melhoramento algum, nem nos dá maior ga
rantia do que tinhamos (apoia<l~Js}, pois que se 
as attribuiçõed que passão aos juizes de paz não 
podem produzir effeito sem sentença do juiz 
municipal ; por o11tr.o, sa não póde o juiz de 
paz pronunciar, e sim o juiz municipal, tamhetn 
antes pela lei de 3 de Dezembro de ltl-!1, nGnhum 
etftlito produzia a pronunci .. sem a eonfirmaciio 
do juiz municipal, acerescendo porém a difte~ 
renca que agora não se dão as garantias que 
eltlStião nesl!a lei para t~er-se juiz municip~l, 
poquanto até aqui sõ pód.e ser juiz municiplll 
um bacbarel formsdo, e a propo11ta não obriga 
o ·governo a isto, fica dependente d,, sua vontadt~ 
eseolher quem bem lhe parecer. Ora, es~a es
colha recabirá, como disse o nobre <.leputado por 
Min11s, nas inftuencias loct\es que, se slio B(>re· 
cil\veis e não dt'vem ser despre~adas, corntado 
nã•) deve o governo nunca estar <.lepend~nte e 
suJeito a ella~. (Apoiados.) 

Se a bastl da prO(JOSt.l n>io me p:trPCe mo· 
lhorar em nada o syoterna actual, S•J niio P.stou 
convencido q1.1.e uma mudança de hgislacli» o.leve 
trazer os bena que o governo l.tlve em vi>~Lu 
quando confeccionou a prupo,;ta, eomu •larAi o 
meu vot•> upprovattvo ti masma propn!lta 1 Nito, 
StJIIhurHS; mesmo OJD caso> de duvida li,qo-mo 
ao existente, não quererei tomsr sou minha r«lll· 
ponsabilidade ouna mudauça aem qua t~sl~j" in· 
timamente convenciJo da utili<bdH d~llll. ~las ~e 
não obstante o meu voto "' ,taquelles que com
batem o primeiro artigo, a proposta pabar, como 
é de esperar, nem pu r isliO m11 julgarei obrigado 
a votar contra todos os outros, tratot.rci com o 
meu votu de procurar mclh.orar quanto f<lr 
possivel aquillo que tiv!lr passado. 

To~onlb!Om parecia qu~ a proposta se tlevêra 
limitar. a supprir as lacl.l.nas, as emeudas, os 
defeitos da lei de 3 de Dezembro de 18U ; 
porém se o hllnrado ministro da j11stiç<1 estabe
tec.:~u esLe programma, no •:lesenvolvimeuto da 
sua proposta praticott o contrario, porque não 
se limitou a sanar os o.lef'!itos, nem a supprir as 
la.::nnas dessa l&i, apresentou medidas de grande 
importancia, me.iidas que no meu entender não 
são permitlidas pela constituição do imperio em 
uma lei ord1naria. 

Senhore,;, ~;u confesso que não tocaria neste 
ultimo pouto, nessas medidas que reputo anti-con· 
stotucionaes, se não f,>sse provllcado e commigo 
todos o.s deputados pertencentes a uma certa clllsse 
que se assenta ne:>ta casa. Posto que o ma1s fra.eo 
àaquelles que t.ém a bonra de pert6ncer a essa 
classe, e a qual (~eja dito de pao~sagem), nós não 
representamos aqui no parlamento (apoiados), de•o 
dar uma reoposta immtodiat.a, par4 <llle uio passe 

• 
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o nosso silencio como prova de fraqueza e o dis
curso do niJbre deputado SLDi a devida e compe
tente refutação, l>En; quo: ella r.ão possa i.c:ualar, 
nem deva, ao discur~o do nobre deputado, nem 
em virulencia, "em eo1 ousadia. (Apoiados.) 

Sr. presidente, em'}uanto o Sr. deputado (que 
:>e não está agors sentado no seu lugar, estava 
quando principiei a falia r), emquanto o Sr. deputado 
tratou de demonstrar com argumentos ou tirados 
da constituição do imperio ou tirad vs de outras 
diversas considera.;ões de conveoieneia , que 
aquelles q~e pertencido á magistratura não podião 
nem d i\VJao repr .. sentar a nacão, r,u o ouvi com 
paciencia. posto que muitos dos seus argumet•tos 
rne parecessem sem fon;s e estranhas à materia. 
e aos quaes, por mais que quizesse responder. 
níio E-ra possi't'el fazel·o pela difficuldade de ati!Jar· 
se com o cabimento que tinhão (apoiauos); mas 
quando ellP, separando-se desta linha que lhe 
traçaviio, não <>s usos parlamentares, mas até a 
decencla public>~, atirou-se a injuciar aque!Ies 
cujos direitos elie combatia, não pude dei:ur de 
impór·me a obrigação de dar-lhe uma resposta, 
e o farei não só a seus argtlinP.ntosjuridieos, como 
tantbem n seus argumentos de conveniencia e de 
odiosidade •.• 

O Sa. FesRAz:-E de insolencia~ 

O SR. WANDRRLEY:-Diz o nobre tleputado que 
a c9nstituição do ín1periu exclue da representação 
!'acJO.oal a todoK .aquelles que pertencem ao puder 
JUdicial. OnJe fot elle busca1· esta sua íllação? 
N? art. 153 e no art. ,to da mesma constituição. 
D1~se qu(', declarando a constituição que os ma· 
~pstrados ~rã<? Pflrpetuos, e. ~sta palavra-p.:rpe
tllldade-stgnlftca.ndo sem dJstracção, sem inter
rupção, náo pCidião de maneira nenhuma ns 
magiRtraJ.o;; interromperão o e~~rcicío da jurlicatlira 
pllra ·~xerc,..rem llH funeçôt's de Iev,íslador ; e que 
al'"im, cowo a pulavra-perpp.tuo-, attribuida 
ao 1mperadur, querta dizer qu!l o exercício de suas 
funcçoes não t•nha int<'rrupção; a~sim tambem 
S<' deveria entender qu!\nto a lllagistr~:~tura. , . 

O Sa. PERRAZ: -Isto é argumentJ de curioso. 
O Sa. WANDJ::I\LE\": -Ern pritMira lugar, a com

pare.çào é al~Ulb tanto inféliz, por<ple a palavra 
-PE-~'i>•Jtuo-. applicadn ao imp•~ra·1or, r.ão lile 
dl\ a~tribu ! c;ih• alguohl\, é uma especie de titulo 
que a constituiçà.o coufere. A$sim diz no art. 4• : 
~ dynastia actuai é a do Sr. D. Pedro I, actual 
tmperador e def~nsor perpetuv do Brazil-. Ainda 
mesmo que sr riscass~m da coustituiçào estas p~
~a...,ras-defensor- perpetuo d" Brazil-. nem por 
tsso as attribuições do imperante angmentavào 
<)U diminuião. {Apoiados.) Se assim é, St: a prolavra 
-perpetuo-equivale a um título aqui, e s~ a 
palayra-perpe~u.os.- do art. lt-3 a respeito <los 
magH•trados nao e um t•tulo, segue-se quo a 
compar<~ção não é admissivd. 

E o que quer diz:er a palavra-perpetuos-do 
a~t .. 153? Quer dizer que os lugares dP. juiz de 
d•re•to, de desembargador, etc., são inamoviveís. 
(Apoiados.) To<tlto é esta a si<>nilir.ação da con · 
Slit~lÇâO.:_ que ContiDÚI\ O mesmo attigo :-o que 
porem nao ~ '' entende que elle~ poS!>:\o deixar de 
ser reJ!I"Vidos pdo tempo e maneira q ne a lei 
detenmnar- . Tudo ist\.1 <l que indica? Que .. e 
usou deRsa pale•~ra como svnooin•a 11 ~ ioan•ovibi· 
lidad~. lo:'_ ~ste o t<:lnuo de quo usil<> a\~ uma~ das 
cor,stlt~Jç~e~ da Europa ; e nr,uJ por ÍHl!O, porque 
a c<HJStl~tnçao, por ~X•:mplo a francto7.a, lh:r. que 
?~ magl~trados são inamovh'lli<~, •!stá o ~overno 
mlllbido .d~ .transferil ·os de uura P"!'a oatr'ft parte. 
O que à1nets se a Rossa eonstltutçiio dissesse
os magistrados são in>~moviveis-T Não quererieis 
Q~e elles nem se levantassem de seus assenioH •.• 
Sao argument.ls ... 

O SR. D. M~<Nosx.:-Miseraveis. 

O SR. WANDEi<LEY:-•••• que só teriiio lugar 
em. alguma ~vnclusào theologica lá do baixo im· 
per1o I apozaàos ), ondt~ se procuraviio estas 
sub lílazas. 

"li:tl não sou bastantfl cvuhecedor da historia, 
principalmente da historia antiga, como o Sr. de· 
vutado, que bontem se fez cargo da trazer para 
discussão os Zoroastros, os Nuruas, as Vestaes, 
etc:; ma::; ·dir·lhe-ht:i que não podemos ser ex· 
clutdos, porque o fogo que guardavíio os sacerdotes 
de Moysés nem podia ser assoprado \risadas), 
porque Zorou.stro determinava tambem qae o fo<ro 
perpetuo fosse guardado com todo o cuidado. Isto 
estev~ muito. b<>nito, e admirarei na v.:rdade, 
goste1 de ouvir ·"'" honrado mdmbro, ma.~ ... 

O Sa. LoPES G.uu:-Non erat hic locus. 
O Sa. W4.NDERLEY:-Diz bem. Ora, depois do 

nobre deputado esgotar toda n feliz lembrança 
d>l palavra-perpetuas-, passou a apoiar-se em 
diversos outros arllgos da constituição, para 
demonstrar que -por ella os magistrados não p.1díiio 
ser voLados; buscou ainda urn argumP.nto de 
comparação que, se não foi tão infeliz corno o 
primeiro, foi ao JJJenos .•• 

O Sn. FERRAZ:-Foi miseravel. 
O Sn. WANDERLEY:- Não dir6i tanto. Disse 

elle:-Tanto a constituição do imperio não quiz •.• 
O Sa. ÜTTONI dá um aparte que não ouvimos. 
O Srt. Fnan.u:-Se quizer peça a palavra e 

vamCis discutir. 
O Sa. D. M.ANvll:L:-Nessa não cahe elle. 
O Sa. ÜT'NNI:-Peçl\ a palavra. 
O SR. FERRAZ E OuTRos SENHORES :- Pt!ÇO a 

palavra. 
O Sn. WANDERLEY: -Tantv a constit11ição nt\o 

quiz, disse o Sr. deputado, que os m~mbros do 
podet judiciruio :~ejão votadv5, que para que un1 
deputado possa :;ervir o lu.~rar de ministro 
ao n1esmo temp?, a constituição expressamente o 
declara. Ora, ou na c<•nstit'liçti.Q do nobre depn· 
tado níi.o vem o artigo que tenb•l nesta, <'U ha 
dll perdoar qut- diga ·~ue com toda a sua scif!IJCia 
i~norou aqutllo que a. constíLuir,iio d~termina. 
O attigo da cotJSti tuiçã,>, cita,io r-elo nobre 
deputado, é aquelle m•!Smo que claramento dá 
dirdto IH•S membro~ do poder jut!iciario .te 
pod6rem ser eleitos para representantes da 
uação; as~im diz o art. 29.-0s senadores<! depu· 
taJ~ podem ser nomead<·s parll u cargo de llli· 
nii!tros de estado ou conselbeírvs de f:stado, com 
a dtfferença de qne o senadot continü.R a ter 
assento no sennão a o deputadü deixa v11go o seu 
Jugat·, e procede·se a nova elei..,:ão. na qual pôde 
s<lr reeleito e o.ccumular as duas {uucçl5es.-E•s· 
aqui o . motivo: a C\onstituição determinando que 
nenhum empregado poderia accumular o exercido 
de seu emprego com o de deputado, era de mister 
que fiz,.sse uma excepcão a favor dos ministros 
de estado, porque aliás elles. como empregados 
publicas, não pouiào accumulat. 

Se o ·art. 29. que servia para o honrado depu· 
tado julgar ~:oxcluidos os m~mbros do pader 
juJicir.l de serem eleitos, assim se exprime, o que 
dirá c:Ue do art. 32 da mesma constituição? Vo
ja.nol·o : «O exercício de qualquer emprego, á 
exc~pção do de eonsdheiro dt! estado e ministro tle 
esta.ll"• Ct'SSil interinmnente etnquanto durarem 
R~ funcçõeR dfl <leputado 11 senador. » Ora, se nós 
não pndemos s~r l'Xcl" : dos pela i ncompatt bil.\dadl! 
upres11ntada nll proposta, porque por el1a nilo cessa 
{l,terinament~ mas para 11empre o es.P.rcíeio •la 
nossos empregos; se até tato nlo q11er a eonat.i
tuiç~o, como se diz que ella nos exclue' Nio, 
senhores, a constituição não nos exclue nem nos 
podia excluir. outros são os motivos ; se ellt. qul.
zesse isto, expreesamenw o declararia i ee ella 
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julgasse incompatível o eureicio tie magistrado 
com o de representante da nação, ou mandar ia re
elllger o depu~ado qur.ndo Rceitasse qualquer 
emprego de magistrat.rJrjj do ::rnvi'Jrnn ou iwpeàiria 
t~xt-ress!lmento que ~olle servisse de 'represrmt::mte 
da noçao, .uma vez que já estivegse empregado, 
porque ass1m é que fazem ~t!gumlls constitui~ões 
que aprese!ltiio incompatibilidade, nem a n~ssa 
se esquecena desta excepção no art. 95. Citarei 
por ex.!:mplo, a constituição dos Estados-Unidos; 
que nao pócle nunca ser trazida senão em um 
se.ntido muito libera!, a qual em verdade deter
mma que nenhum JUiz podorá ser eleito para 
reprP.sentante do congresso, mas não se limit>1 a 
esta classe; accrescenta que nenhum empregado 
poderá ser eleito para representante .•• 

O Sa. MENDES DA. CoNIIA. :-Isto não convém. 
O Sa. WANPERLEY:-Mas vós ao contrario excluis 

os empregados inamoviveise adaJittis os amoviveis· 
v~s exch~i~ a.quelles que jl\ têm empretto publico. ~ 
na o_ prc.hlbls q<.~e _aq!l~lles que o niio têm os possão 
llCP.Jtar I A constltuJçao dos Estados· Unidos não 
só prohibe que os magistrados sejão eleitos re
prrosentantes, mas prohibe que o d'lputado aceite 
emprego publiCtl, para que se mantenha a irJ.ie
pendencia do parlamento. 

Para a magistratura lh\ ainda uma razão parti. 
cular; a magistratura alli não é só judicial, 
propTJ~m~n~e tal,. tambent é. poli tica, porque tem 
a attnbu1çao de Julgar da mconstitucionalidade 
das leis, de ser juiz entre os diversos estados 
cios confiictos de jurisdicção sntre uns e orttros: 
Entretanto alli tambem não se exclu~ aos empre
gados particulares dos diversos estados; de ma· 
neira que se acaso o emprego se limita ao territorio 
do estado, póde o P-mpregado ser eleiw represrm
tante dos Estado~ - Unidos. 

Mas, cootinúa o nobre dcputado:-ae a consti
tuição os wio exclue, nós podêmol-o tazer par 
meio Jc lc:i orditu1ria.-E trouxe para provar esta 
sua argumontaclio os usos do pnrlnmonto in~lez, 
e o que succed'l1t nn França depois da rcvol uçiío 
de 30. Ant.es de tudtl, notarei que se a con>~títuiçiio 
nos exclur,, ni\o ba precisão de lei or.linarl11 ; 11 
nprl.'!lcntaçslo de lei ordinaria é a prova mais 
conc!udentll dR quo na constllulciio J>J1o se achou 
sernelh11nte doutrina. Sfl na Inglatorra as in· 
compalibilidadr:s são ml\fcadas em lei ordinarl11, 
é porque o nobte dopUtlldo ~abo, a se não sabe, 
devena. l'aból-o, qu'l Alli o parltlme11lo guza uo 
lJilo chamiíu o~ pnblici~totH, omnipotencia paria· 
ml!ntar, de tn•lnoirll quo n :io se Cuz di!Tt~rllnça 
s.Jgnma ettlre medid•lS oro.lin;alas e medidas eonsti
tucionaes: t.udo entra nos poolcrfls •lo pBrll\mento 
qu.J póde rllío~rmar a conslltuiçiio or<tinariamentfl, 
sem qne pr!'cada. novm1 pocll!ti'S. Entre nõs nii.o 
tm<:<:e•le Í>!to, e aRsim trazer o ex•<rrt!Jlo ds Ingls
l<!tra em tafl~ carcumtltllncal\s para appltcal-o a nós 
é mostrar falt~ de rt1zli.o para apoiar a sua 
opinião. 

Tambr.m a citação da constituição franceza foi 
alguma cuusa infeliz, porqu'.! nesta constituição 
n;\o ha nem uma incompa.tilidade marcada no 
elt<;rcicio de rliversos empregus com o de re
Ptf'sllntante da nrJÇà\3 ; o que ba é o artig'l a quA 
o nobre deputadu sa refer\o, o art. 23, que 
marca as diversas categorias donde t>ndem tirar-se 
Oll memlJros da camara dos pare-;. N11 lei de 29 
d'd D ..,zetnbro de 31 não se fez alt<lração alguma 
quantos aos direitos politicos dos cid-adãos mar· 
C!ldos na constituição france:za; e t •nto assim, 
que ainda não ba muito tempo nbs '\limos debatida 
nos dioç-o;,rsos jornaes uma grande questão sobre 
a;; incompatrbilidades. E notai as vistas prudenles 
e sabias dos legisladorel\ !rancezes ; •!lles não 
procuraviio uma m_!!dida parcial para offender a 
e11ta ou áquella classe da aociedad~, procuravão 
Um meio melhor de organiaar o seu parlamento 
com a indepenóencia preciaa ; a procurai& vóa 

TOMO 11 

por v~ntura organisar a camara dos doputados de 
maneira que ell~ tenha toda a indepcndencia 
quant~ ~ possive\ dc;sejar? Não ; e a prova é 
que dJz~1s que excluis os magistrados, não pMque 
elles nao tenhiio indepen1encia de posiçii.o e 
caracter, m~s porqt~e f~zem falta aos seus lugares 
(argumentuçao que não se applica ao nobre 
deputado, porque elle os exclue por não servirem 
para deputados.} (Risadas e apoiados.) 

Senhor~s, naqu~lles . paizes em que a segunda 
camara e escalhsda lrvremente pelo monarcba 
póde:s~ com_ utilidade publica e mesmo facllidad~ 
pr?hl~lT o 1ngresso de · divergos empregados na 
przm!JW:I carnara para evitar a grande preponde· 
ranc1a da corôa ; e porque cstP.s empregados estão 
certos que seus serviços püdem ser remunerados 
com um premio igual áquelle que lhes póda dar 
o_ povo, podem ser tiradas as summidades dos 
d1versos r_amos para segunda camara. Mas aqui 
vós quereiS excluir, não sô da primeira camara 
como da segunda grande parte de pessoas qu~ 
tPm emfuentes. serviços, e que, >~e não estno 
assentados aqm, não de.vem pagar as nossas 
culpa_s. Por 6sta modida, uma vez que são 
excluidB:s de serem votada~, porque isto é uma 
verdadeua exclusão, como procurai~ '\'Ós fazer 
C?m que essas pessoas representem no senado 
d1gna_m_ente a nação 'l Não o podeis fazer, porque 
a ele1çao é o canal por onde podem ebet;ar aa 
monarcha os divervo5 nomes qne elle deve es
c_olher. Fazei com que o monarcha possa escolher 
!1vr!mente os senadores, e vós tereis aigmna 
raz~o ; m.11s pelo m~thodo actual_ da c<mstituição 
do 1mperw, vós nRo t.llndes, nao podeis ter é 
impossível que tenhais razão. ' 

. Para eomprov'!-r ai~da . qne " camara tinha 
dtre1to de em lss ord1nar1a fazer a exclusão de 
certa~ c_la_Ases, ~isse _o n~bre . deputado que a 
consLJtuJçao do 11nperso nao dszia que os des· 
ombarglldoret: e os juizes de llireito fossem \irado~ 
da classe llos formados, o entretantfJ uma lei 
orJinarl11 assim tinha determin!ldJ ; de maneira 
qui'J elle nobre deputAdo, qr1e se julgava milito 
habilitado { disse·o com t<>da a modestia) para 
ser dcaemb'\rgndor, via·so inhibido por uma lei 
or.tinaria, som quo a conatituição o excluísse. 
E levou '' tal ponto a Aaa mo<ie~tia, a tanto o 
~f·U dtls~jo ~., accnm11lu ar~<tumentos que fL>ill!em 
favoravai~ n causa que def~ ndia, quG não olhou 
IMra a mesma constituição, porquiJ ahi v~;ria 
quo ella prohihio. que o nobre deputado fus;,e 
desenJbar~ador. (A.poia.dof e ri.~adas.) A consti
tuição daz o seguinte no art. lo3, que &u vou 
lor para trauquilllda•ifl do o.nimo óo nobre 
deputado, para que nlle nio s~ lembre maiR 
dessas cousas que pllrturbi'i.o o sou an~mo: uNa 
capital do imporio, alérn da relação que deve 
ex.astir. assim corno nas demais províncias, haverá 
tambem nrn tribunal com a denorninuçiio de 
:-.suprem.> tribunal de justiça,- composto de 
JUIZes letrados tarados das relações por sua an· 
tiguidade •••• 

O Sa. NoNE~ MAcHAD"l :-Ergo ...• 
O SR. WANDERt.EY :-Nas relaçõ~s não podem 

entrar senão juizes letrados. ' ~e disserem q·ae o 
nobre deptthdo 11 outros muitos têm letras, eu 
lhil concederei isto e mais alguma cousa; r~~as Re 
juiz~s letrados n~ a •:cepção jurídica se enLende 
sempre por aquelles que têm unl titrtlo academico, 
c,Hno qu·1rerá entrar nesta carreira '1 Estou con
vencido que o nobre deputado está apto para 
defender >ts tbe~es que propôz e outras; é até 
copaz de defender theses de omni re scióili ee 
quibusdam aliis (•·isatlas; ; mas só para mosLrar 
o ae11 saber, pois para o fim que elle tem em 
vista é preciso revogat· a constituição. 

Ora, a este respeito lembra·me de 11m caso que 
o ttobre deputado já oavio nesta casa ; não aGi 

72 
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se me recordarei bem, e o contarei com toda a 
exactidão. 

ALGUNS SENHORES:- C•)nle I conte I 
O SR. WANDERLEY :-L1 vai. Dizem qug n'um:t 

eell'lbre universidade da Europa, cujo nome me 
não recordo :~gora, appareceu um curioso a que 
nós vulgarmente damos o nome de rabula_, ':lt· 
pHcando muito bem o diro~ito civil, o d!r<lltO 
publico e outros ramos da sciencia. O~ Sr~. 
deputados sabem que nos i .. gares das umversl· 
'dades ha sempre sujeitos que dão seus cur;;os 
particulares; e como a fama do homem es;~alhou
se muito, não houve estuuante que n;io quize~se 
ouvil-o. Concorrerão a ouvir suas explicações, e 
com effeito o homem era grande; dizia causa:~ 
muito bonitas ; mas no meio da tudo lá vinha com 
o quf! uôs vulgarmente chamamos capadocismo 
írisaàas) ; notavão que o sujeito que sd dizia tão 
sabia, com tanto talento, emittia certos. priuci· 
piozinhos corriqueiros, aos quaes quena fazer 
passar por novidades muit'' grandes: isto ca_usava 
admiração aos estudanles ; porém um mats ex
periente observoo1 :-Na verdade o homem te•u 
talento , mas ·o gosto fiao da sciencia não o possue; 
esse d pllra quem alisa os bancos. 

O SR. D- MANOEL (1·indo-se) :-Apoiado: está 
muito bem acbada. 

O Sa. WA::qDERLEY (depois de pequena _pausa): 
-Já me esqueceu a applicaçào que quer1a fazer. 

Disse o nobre deputado depois de haver accu
mulado todos estes argumentos de direito, que 
sendo excluiúos os magistrad•JS , ao menos os 
que estaviio nesta casa, ver-se-hin renascer o 
reinado de Saturno ; quanto não seria bomto qua 
um moço principiasse a carreira da magistratura, 

·-a; ·ptfrcorre~Re por longos annos, chegas~e Ril' 
supremo tribuna\ já coberto de cans ~ depoh; 
disso fosse eleito deputado I Dll maneira, meus 
senhores, que é anti-constitucional qu~ o~ ma
gistrad•.>S moçcs sejão daputados , rn 11s depois 
de chegarem A velhice paJem cornpar.~eer, de
pois de ~azarem de todas as v1mtag,ms Cl ser/3m 
aposentados, etc.; mas talvez então o nobrtl 
deputado já não exista, j c\ não tenha concurrentcs. 
(Apoiados . ) 

Que não havia nec"ls~idade nem utiliJade . de 
q\\C os magistrados ÍMIS ':'n1 eleito", ·p orquanto (e 
aqui o n•>bre clt::puLa•lo não !14\ d irigio á c!a~se , 
dirigia-se :Í']UelleR que têm a honr,t de assoõntar
se nesta casa e I}Ue são no mesmo tempo mP.mhros 
do po.ier juu:cial) o qu<~ tinhào feito até hoje 
P.!I~P.s qne aqtü faziiio bntf\ bulha, os nc>vos 
Encelados? (S<~ o nobre deputado quoz fallar rio 
irrr.::io do celebre e enamorado Adamastor, nó;; 
declinamo!! o parente!"co, o muito obri~ados lhe 
ficamos pelo nomo). Qae tinhão f~ito <;;Sscs qua 
quando se tratava de seu interesse particular 
ostentavão tanta audacia, que at.é atacavão o 
proprio ministro da justiça, ctwfe de sua repar
tição 1 O que não farião nos seus lugares quando 
aqui frenl.e a frente eriio contra a opinião do 
nobre nünistro 'l Que a magistratura ;;6mente 
foi representada nos annos de 18'~ a 1830; 
que então sim, conhecia ello os jurisconsultos, 
eonhecia homens de todo n peso, mas que os 
actuaes só:nente servião para approvar pensões, 
para dar pareceres approvando deportações, perse
guições, para sujeitarem-se a tudo que o govorno 
determinar, emfim erão a e.icoria (o sentido das 
suas palavras equivale a isto} de todos aquelles 
que nesta casa têm assento .... 

O Sa. D. MA:soEL :-Isto não tem resposta, é 
um de~prezo soberano. 

O SR. WANDERLEY:- Senhores, é preciso muito 
sanp;11e-Crio, é preciso uma paeiencia de Job pa.ra 
se poder soffrer que se dirijão insultos desta 
ordem ãquelles que estão nestes bancos.(ApoiGdos.) 
Tenha paciencta o nobroJ deputado se ouvir com-

para~õ9s que não desejava estabelecer, porque eu 
tenho muito a peito que não nos fi~ue a mancha 
que o nobre deputado com negt'a tinta lanço tt· 
nos no rosto. 

Admira como o nobre deputado quer attribuir 
aos tnagistrados que fizerão e fa~<~m part~ da 
camara dos Srg. deputados tod os os males de 
que o paiz se póde qu!!ix.ar, e nii.o lhes qu11ira 
attribuir os berrtl de qu<! elle so póde glorificar I 
Algum dia, senhores, a D)agistratura fez maioria 
na camara dos dfiputados 't E mesmo quando ella 
t•mha ~ido em grande · numero, os votos não se 
têm dividido '1 (Apoiados.) De quem é poi;, a 
culpa se urna ou outra medida 111enos pensada 
tem pa~sado nesta casa? Nós nem queremos a 
bonrfl exclusiva d•JS bons medidas, nem aeeitaroos 
a respottsabilidade das m:.s; a camara que a 
aceite toda inteira, o senado que a aceite, o poder 
moderador, que tem parte nas l eis, qU:e a aceite 
tambem. (Apoiados.) 

Mag vós já concedestes que esta classe póde 
prestar grandes serviços na representação na
cional. porque a sua infiuencia na legislatura de 
1826 Ílli uttl, foi benefica ; actu;\lmente dizeis o 
cot-.trario, mas a vossa argumentação para que 
póde servir senii.o para. mostrar que nós magís· 
trados quo aqui estamos não prestamos para 
dep11tados? Tentie porém paciellCia, que fomos 
mandados por aquelles que tinhiio direito de aqui 
nos manfiar; tende pile iencia, que nossos valos 
não são eseriptos com sangue. (Apoiados.) 

« Approvastes um parecer em que se desculpava 
o neto do governo de deportar senadores e outros 
cidadãos . >> Mas onde estav P.is vós que assim nus 
accusals? Nesse mfsmo lugar I E quem vos disse 
qne esto pa~ece1· foi approvado ~ Nem ao menos 
foi discutido ; foi a opinião de tres honrados 
,\eputados-,-~ue-- terão muito bons razões para 
su:;te.ntal-o; e não p ndBis accusar uma classfl 
inLeira pela opinião d e um ou outro membro ~eu. 
Porque nã.c> ~aliais daquelles que fori\o de opinião 
contraria a esse parecer? ( Apoiadl)s.) Notai, 
s~nlJOre:~, que quando cabio o ministerio de 23 de 
Març.,, a quem o nobre dllprttndo aceusa ~'or 
serne lha:~te acto, ello de seu lu;:tnr disRe : -cahio 
um ministeri•J que podia f,..z<~r grandes bons ao 
paiz ! ... 

O Sa. D. MA::qOEL:- A razão é cl~ra. 
O S~t. 'VANDERLli:V: - F.>i então que aqucllPs 

quo sustenlavli.o as doutrium: desse ministerio 
for;io apoiados pelo nobre d'lpíltold•J, e apoiados 
por t 't! fórrna, sentlüres, que quando os proprlos 
minist<Jrilles não se levantavao par:< approvar 
CE:Ttlls tnedidlls , um E<Ó homem el<tava de pé, 
e est>J bomern é aquelle que !Jontem nos in· 
juriava .... 

O Sa. .R&nouçA.s : - Isto não está nos meus 
discursos. 

O SR. WANDERLEY:- Eu não me retiro aos 
discursaR do nobre deputado, refiro-me ao sP.u 
comportamento como deputado ; póde ser que os 
seus di ,;cursos ~;stejão em contradicção ao qu~ 
diz, isto é circumstancia aggravante. 

Se eu quizesse traz~r os factos, eu mostraria 
que os males que o nobre deputado indicou são 
de'fidos a outros, e não áquelles contra quem 
elle revelou um odio prcfnndo e niio umll impar
cialidade tal qual me recommendava em ct>rta 
o~casião. Gontinuaria com a comparaçiio, e verieis 
qus não foi um rnagi~trado que praticou os actos 
de que fiz menção, isto é, do vi r fo\llar conlra 

· um minístet'io, e dizer que esse mini11terio podia. 
fa:~:er gt'andes bens ao paiz; não foi o magistrado 
que estava de pé a vutar por todas as verbas 
110 orçamento, certamente que não foi um magia· 
trado que, estando pendente uma questão perante 
um tribunal de justiça, como depubdo "'e en· 
carregou de propór uma lei qutl a decidisse ; 
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certamente não foi um magistrado que fallando 
contra a usura, comtuiio diz que a magistratura 
é venal e corrompida, porque nil.o quiz que 
certo capitalist~o cobr,lsse juro de juros de suas 
acções .•.• 

O Sa. N. MAcHADo :- Estes é que não devem 
estar aqui. 

O Sa. WANDERLEY :- Finalmente não f,>i um 
magistrado que representando o paiz abandonou 
a camara, jurand•J não voltar, e que entratanto 
voltou porque tlstava finda a pingue questiio 
pela qual tão açudadamente se recolhia aos patri.>s 
lares .... 

O Sa. N. MAcHADO : - Este é que não deve 
estar aqui. 

O Sa. WA!\DERLl:;Y :-Nós não queremos passar 
por immaculados; carregamo,; e querem~s car· 
regar com todas as nossas culpas, mas nao com 
as da humanidade em peso, cada um tome a sua 
partd de responsabilidade devida. 

O que demonstra que a classe da magistratura 
não está. prompta a curvar-se a todas as ordens, 
d~terminações e acenos do governo, á a aeeusação 
mesquinha que o nobrll deputado fez á mesma 
classe, de que se oppõe freute a frente ao seu 
ministro. Ora, se:nhores, está aqui a magistratura 
discutindo COm O SI'. n1inístro, OU estão deputados 
do Brazil 'l (Apoiados.) Vó3 trazeis para censurar. 
nos uma acção aliás digna de elogio : eu estou 
persuadido que como esta especie de intriga é 
feita em publico, não produzirá. os costumados 
effeitos. Talvez, senhores, fõsse melhor que 
praticassemos com o nobre deputado o mesmo que 
conta a fabula, praticon Esopo quando levou de 
um doudo uma pedrada, isto é, dei:l\.ar o nobre 
deputado apedrejar até que acontecesse o mesmo 

. quã aconteCeu ao louco âl>--que falla a faõula ; 
mas entendo que é um acto de caridade responder 
ao nobre deputado para não succeder·lhe o 
me;;mo que aconteceu á.quelle a quem me refiro. 
Findarei aqui com a resposta ao nobre deputado, 
repelindo·Uie ns palavras que não siio estranhas 
aos ouvidos de alguem : -que agua impura e 
lodo:;a dos charcos, por mais que se depure e filtre, 
sen1pre mostra a sua origem. (Apoiados.) 

O Sa. PRESIDENTE:- O Sr. Campos Mello tem 
a palavra. 

O Sa. C.u.n>os MELLO:- Pois a D1lm é que j~ 
me toca a palavra 'l 

O Sa. PRe:sxoEN'l'E:-0 Sr. deputado é o primeiro 
que a tem a favor. 

O Sn. D1M DE CARVALHo:-Se o nobre deputado 
quizer pódo ceder. 

o Sr. 0an1pos Mello: - Jã agora nil:o 
cedo. Sr. presidente, eu não esperava !allar 
agora, deveria ceder a palavra. a outros honrados 
deputados que sem duvida neste momento muito 
melhor do que eu desempenhariã,) o arduo dever 
em que se achão empenhados; mas, Sr. presi
dente, a discussão tem chegado a um ponto, está 
posta em um terreno em que eu entendo que de 
modo algum póde coutinuar (muitos apoiados); 
por honra da camara, por honra do governo, por 
honr~~o do paiz s discussão não deve continuar 
assim. (Muitos apoiados.) · 

O Sa. N. MACHADO:- A culpa é de quem a 
trouxe para elite terreno. 

O Sa. C&Ml'os MELLO:- A culpa é da quem a 
trouxe a este terrono ..• mas, senhores, quem foi 
que a trouxe para este terreno f Quem foi que 
primeiro disse nesta casa que ~&quellea que susten
tavão a ldéa da. incompatibilidade dos magistrados 
erão facciosos , estavio cobertos de sangue ? 
(Apoiadu.t.) Quem foi o primeiro que disse que 
todos que sustentavlo a lneompatlbilldacle forma-

vão uma facção, que urdião planos contra a 
monarcllia? (Muitas apoiados.) Quem foi o pri· 
meiro que sem o menor motivo nos dirigia todas 
estas accusações ? Não fomos pois nós que 
chaf!lamos a. discussão para este terreno (muitos 
apotados) ; reconheçamos que a discussão não 
foi trazida a este ponto por aquelles que defendem 
a proposta, mas sim, por aquelles que a têm 
a tacado. (Apoiados. ) 

Senhores, lamentemos que uma discussão GUe 
deveria ser debatida com toda a calma e moda· 
ração, tenha sido tratada por um modo que 
deve aftligir a todo o cidadão que se interesse 
pela. honra e diguidade do seu paiz. (Apoiados.) 
Não está nas m:'ios de ninguem, bem o Rei, evitar 
uma fatalidade; quem quer pois que seja o cul· 
pado, o certo é que dt!sgraçadaraente a discussão 
está neste ponto; e neste ponto, senhores, por 
honra da camara, por honra do governo, por honra 
do paiz, não deve, não póde continuar. (Muitos 
apoiados.) 

Pergunto eu, Sr. presidente, pensaria bem o 
governo quando, ao depoi3 do termos aqui na 
casa sido derrotados o anno passado nesta mesma 
qu~stiio, pensaria bem o governo autes de re· 
noval·a heje? Pen~aria bem o governo nas cir
cumstancias todas de nossa posição 1 Pensou bem 
nas circun1stancias que poderião seguir·se da 
luta travada sobre este objecto? S<! o governo 
não pensou, devia ter pensado, e . se pensou, 
cumpre agora aceitar todas as suas consequencias. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, quando vou fazer alguma cousa, 
to;nho muito receio, penso n1uito e muito, cou
sulto aos meus amigos; mas uma vez dado um 
pasdo, uma vez dito que uma medida é i.ndis· 
pensava!, então, meus senhortls, cumpre ou fazêl-a 

. passar, ... OQ resignar o _ .poder_ • . JApo~ados_.j _ .Eis ··ª 
posição em que nos achamos. 

(Ha va1·ios apartes.) 
O Sa. C.un>os MELLO : - Eis o que eu faril\ ; 

eis o que entendo que deve fazer todo o governo 
que prezar sul\ dignidade. 

(H a vtJrios aparte!.) 
O Sl\. CAMPOs M.&LLo : - Digo mais. E11 en· 

tendo, Sr. presidente, que a simJlles votação agora 
do encerramento , ou não encerramento desta 
discussão, é iá. uma questão de multa s multa 
gravidade. Ou o govern•> qu12r que eatR dlacuaaio 
se 11ncerre ou não : se não quer, não deve coa· 
sertir que aous amigos eatejalo inutilmente a 
pedir o seu encerramento; porém ae quer, e 
niio pôde obter o encerramento, neste caso, o 
miniaterio que nio alcançar de uma camara nem 
o encerramento de uma diacuasito, esse mini11terio 
por honra do paiz e do syatem~ representa~lvo 
nilo ªeverã continuar •.• 

(Ho di,er1as interrupcóes.) 
O .Sa. CAMPos MELLo: - ..• não poderá mais 

continuar a existir comnosco. 
UlllA. Voz :- Ou. elle ou nós. 
Oanu. Voz :- Espere pela votação do artigo. 
O Sa. CAMPos MELLo:-Eu digo isto por mim; 

V. Ex. e a caman s_abem que eu não gozo de 
consideração politica, o que digo é só por minha 
conta ; digo o que faria, digo porque nada me 
parece mais triste do que um governo dar um 
passo, depois parar •. vacil~ar e recuar (apoiados); 
digo o por que; A d1scussao, da manena por que 
vai. Sr. presidente. é muito desagradavel {.epo\11-
dos] ; V. Ex. e todos virão como aquelles que 
sustentaTão a idéa da ineompRtlbilidade ~os m!l
gfstrados farão aggredidos. v. E1:. e a eam.ara 
está vendo o ponto a que a discussão ch~gou ; 
V. Ex. e a camara tOda ouvio ({u!les forão aa 
palavru tri'~~simaa que eu .. deseJaria que não 
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foss•:m proferidas nesta casa, com as quac.s o 
honradu deputado q:1e acaba de sentar-se term1nou 
o >eu discur:;o. R·~alment~. Sr. president<J, eu1 
um !Jarlamanto em que se senUa, ou Jl'llo manos 
se o.eve supvõr q11e se sentàú as illustrações do 
paiz, usar-se de fl!.pres ;õ.::s _tão \'i~leuta~ o i11· 
dignas, mesmo de serem aqu: profendas, e certa· 
mente uma desgraça que todos devemos lamentar. 
U~"- Voz:-ludiguas não. 
O SR. CAm>os .!\-h:LLO :-A.f: ora pu\"!1. que tudo 

lsto? Só por•]Ue se tr~ta d e uma questão quil 
oóde ser vanlajosa para o paiz, ou que pôde não 
ser vantajosa; uma questão qu~ em um dos 
paizes mais civilisado!4 do mundo occupa actual· 
mente a atteoçào dos primeiros est:l•iistas corn 
a maior moderação e urbanidade. Não parece 
que uma discussão; desta ordtim, em que realmente 
ba razões plausiveis, tanto de um lado como de 
out.ro ; não parece que Uml~ questãC' desta ordem 
devi:1 ser discutida com a maior ~auna possível ? 
(Apoiados.} A verdade ou o maior interesse pu
blir.o está de uma ou de outra parte ; porque não 
o investigamo~ com a . devida calma Y O que 
fazemos nós 'l Que espectaculo estamos dando ao 
publico 1 (Apoiados.) 

Eu pedi a palavra, Sr. presidente, depois du 
varios Srs. deputados, e por isso não esperava 
fallar hoje ; entretanto VOQ emittir a minL.a 
opiuião àcerca da incompatibilídude dos Srs. 
ruagi ~.trados ; não o farei s enão lle pa~sagem, 
agu:;.rdaoJo-roe paru o lug>lr competente. A rn!nha 
pMição é mnit>t. diffidl, comu V. Ex. vê, nã•t 
só porque vS honrados .ieputados a quern me rt:íiro 
cot~tão em SPU seio iHu11trações ntuito respeitaveis, 
não-só pürque -- ~ntro __ elles _ eu conto alguns muito 
bons amigos, a qusm de fôrma rienliuwa quereria 
moleSltir , cowo porque, niio t t>ndo apontamentos, 
não tenho coordenado os argumentos de que me 
de\·~::ria servir para eutrat· em discussão tão ardua. 
Eu entendo, sentwres, que, á visln. da consUtuiçiio 
do iroperio, não é possível sustentar-se cvm muita 
vantagem, com toda a vantàgem, a inconstitucio
nalidad~ da propus ta do governo nesta parte. 
No anno pas!!ado, Sr. presidenLe, aind.1 alguma 
du,•ida poderia haver a este respeito ; mas ~<gora 
uão, porque actualmeuttJ não se trata da exclusão 
da ma~istratura da pricneira ou segunda instancia, 
não se trat•~ da sua tltclus:io da catnara dos Srs. 
depuladt':J nem do z;enado ; o que se diz e o que 
quer a proP.osta é : - Se vós quereis seguir a 
carreira pohtica, sep;ui-a, mas então deixat 11. ma· 
gistr .• tura; qnereis occupar a C11deir<l de legilllador, 
vinde oeeup~&l - a; mas consenti que outrO:i por 
bem do pau; vão d~Jseolplluhar as !uucções que 
abandunuis. 

UMA Voz:-Ahl está !\ exclusão. 
O Sa. C. MELLO:- Ora, o que diz a consti

tuição a este res!)eito ? A. constituição é muito 
clara : - O poder judiciarlo é indepeniente, é 
perpetuo : mas as attribuiçõe:l daquelles que 
desempenharem suas f11ncções serão marcad11s 
por lei ; SêUS deveres, suas . obriga.;ões serão 
marcadas por lei ;-c(;mo pois uma lei não póde 
decretar a incompatibilidade? Ora, senhores, lêa-se 
desapaix<Jnadam~nte <> artigo da coosti4uição nesta 
parte, lêa-se : desde o momento que diz que as 
at~ribic;?~s d<?s magistrad?s serão marcad9s por 
le!s, é 1ndub1~avel que det~a ao corpo legislativo 
a faculdade ue por uma le1 regulament!lr estatuir 
ou marcar estas incompatibilidades. Diga-se 
contra isto o que se quizer. Tudo se póde 
sustentar desde que ha talento e habilidade, c.:~mo 
eu reconheço nos hourados deputados que impu
gnão a proposta ; podem mesmo deduzir deste ou 
daquelle 11rtigo da constituição muitos argumentos 
em seu favor ; mas sempre será ver.lade que por 
uma lei regulamentar se pôde muito bem deter
minar taes incompatibilidades . ••• Agora é isso 

vantaj~:~o para ? pa.iz ? E is a ques~uo ; alguns 
assentao que sun, e outros assenta o que não ; 
mas esta quostã·J, senhores. não póde ser tratada. 
com tcda a calu~a, c·JIII toda 11 prudeucia, cem 
to.la a mod~raçao ·? Eu entendo que o artiao da 
~roposta. é demasiadan\en_ttl vantajoso para. ;; paiz, 
e demll~iadamonte vantaJoso para o governo, é 
dllmasiaJau1ente vaut:J.joso para os proprios mem· 
bros d;l magistratura. 
~u siuto muito sinceramente que a passar o 

art1go .d:t proposta, a ct<mara tenha de ver -se 
privada de muita,. illustrações, de muitas capa· 
cidades, ao mt~nos por algum tempo, isto é 
incontestavel: _quem vê a habilidade, quem vê os 
talt.l\tos de muitos nobres deputados que impugoão 
a proposta, e são juizes de direito, Guem vê 
mesmo que elles fonmio uma esperança do paiz, 
tornando-se com o tempo t: estudos bons oradores, 
não póde deixar de latMntar :;ue uma medida 
desta ardam và privar a camara e mesmo o paiz, 
de tnoços tão talentosos. 1\!as, sen!Jores, oor outro 
lado como se acha o nosso paiz Y Como" se a :::ha 
a administração da justiça? Q11antas comarcas 
estão em abandono por tanto tempo, por tantos 
annos? Quanto não solfre o povo ? Senhores, 
isto são verdades puras, são verdades q11e todo 
o mundo sente, taes são os males que a proposta 
pretente remediar. Muitos d os honrados msgis. 
tra-ios têm verdadeira capacidade para se apresentar 
no parlamento, o exemplo arrasta a outros que 
não têm e:~ta capac1úade, este talento, e por 
is:so fazem muitas causas que não deviüo fazer 
para nlcançarecn aqui u '" asse r. to. E o não 
podendo, irriLiic. ·Se contra os que o combatêri!o, 
e a justiça por este mod11 torna-se facciosa. Se 
con~oguem, lá fica em abandono a coma.-ca, 
entregue a ioterinidades; e daqui muit.a:i des· 
ordens, muitos assassfnatos ; . -•. · -Eu -- peço aos . 
illustres magistrados que perdoem·mtl estas ex
pressões, :1áo pretendo offendor a ninguttm, mas 
isto qtle dign é verdade. Eu Jis.ie que 11 proposta 
era uessa p<~rta igualmt•llte vantajosa á m:.gis
tratura. SP.ubores, eu tenho visto mllitos magís
tnJos queix~~rem·se, e queixarem-se ama1·gan1ente 
das preteriçõe~ iniquas que muitos têm solfrido tiÓ 
porqut~ não conileguem um assento no parlamunto. 
Qll<~ntos magistrados não ha por ahi que cantão 
annas e ann~s de serviços e bons serviços, aunos 
o aonos de antiguidade, e eutret~nto não têm 
me•:ecido a consideração e j uetiça que lhes é 
dev1da eó p~que elles não estão p1·esentõe cá na 
córte para cuiuarem de seus arraujos ? (A poia · 
dos.) Quantos com tiio bons anuos de serviços 
nilo se vêm prett:lrados pQr outros que tendu -l, 
5, 6 ou 8 annos, unicamentu, nã<J têu1 tido so&·· 
viço re:1l, entretanto que alli vãu fazaudo uma 
carreira brilhante com preteriçli.o de tantos outros? 
E" isto em bentlticio da magistrAtura' E' em 
beoeUcio d" classe ou de alguu:i sómente '! 

O governo tem igualmente muita necessidAde 
que 03 roagil;tra.dos se conservJm em seus lu:<-ares. 
Q11al é o m'lior int~ress:J de um governo ? E' se
guram ~ nte que haja jcts1iça no p~;~.iz. Se pois o maior 
iuterusse do governo é que haja justiça no paiz, está 
claro que elle deve qu~rer que os que são por elle 
nonteados para exercerem funccões tão arduas. 
tão augu~tas, estejão permanentemente occupando 
.os seus empregos. Eu ouso dizer, senhcres, que 
se acaso todos os magistrados não se envolvessem 
nos enredos da politiea, e effectivamente esti· 
vessem no exercicio de seus empregos, ouso dizer 
que muitas desorden,;, muito sangue se teria 
poupe.do no paiz. (Apoiados.} 

O Sa. M!i:IRELLES : - Isto é verdade. 
O Sa. C..urpos MzLLO:-Muitas comarcas estãu 

abandonadas. 
Uu:&. VcJZ:-Entregues a juizos leigos. 
(lia outro aparte. ) 
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O Sa. CAMPOS M:li:LLO : - Ea. não digo que os 

magistrados que e>;tii.o na casa n:io fação ma.ita 
falta, mas o que digo é que se estivessem nos 
::;eus lugares, fazendo justiça ao povo, teríamos 
certamente poupado muit-\S desordens, muitas 
vinganças, muito assassinatos. (Apoiados.) 

UMA Voz:-Só a exclu~:io é que é o remedio? 
O SR. CAMPos MeLLo:- Diz-se que isto não Ã 

o reme<lio; mas, senhores, se isto nii•> é o unico 
remedio, é um do:-; remedios : e vós que não pode· 
reis negar os males quo no:; aflligem, porque não 
indicaes outros meio,; de sanal- os? Já disse que 
so11 amigo particular e muito especial de alguns 
nobres juize:; de direito. 

O Sn. N. MACHADO·.- A questão não é de 
amizade, nem de inimizade, é de princípios. 

O Sn. CnrPos MELLO:- E' por isto justamente 
que violfmtando minha . natureza, esq11eço-me 
dessas relações para dizer causa~ que talvaz não 
agradem a meus amigos; é por isto q11e fallo 
com toda a franqueza, com toda a var_dade, é 
porque a questão é de princípios, que eu lamento 
que muitos honrados deputados não a tcuhão 
tratado com aquella dignidade que uma questão 
desta ordem merece ser tratada .••• 

(Alguns senhores dão apartes.) 

O Sa. CAM:P<Js Mi!:LLO : - Eu não defendo a 
ninguem ; o honrado deput3do que proferío hontem 
a palavra de que muitos se queix:i0, e q11e todos 
ottvimos, está ua casa, ellt~ que se deftltH~a. 
Entr~Jtanto, em abono da verciade dRvo di2.er que 
tuC.o qu,J.nto o nobre o.leputado pela BJhia pudesse 
houtem proferir. estava muito longe de poder· se 
comparar com a gravida.le das accusações que 
antes nos farão irrogada,;. Qa.em lançou·nos a:~ 
primeiras_ provocações ? O que. disse o nobre 
deputado que po2sa comparar-se com cb.il.liiã.r·Se· 
nos aqui de f11cciosos, que attentamos contra a 
monarchia, que estamos c >bertos de Sl\np:ue? E 
note·se que tudo isto se disse sem que ninguem 
tivMse provocado. Repito, não defenàa ni!lguem ; 
lamento só que tanto de um como do Qutro lado 
tenhão apparecido excessos e recrimin~>ções desta 
ord,,m, 

Eu disse, Sr. pre~idcnte. •1ue esta dispnsic;ão 
da proposta era muito favoravel ao governo, 
porque ni11guem tem mais interesse no paiz ds 
que haja justiça do que o proprio governo. Se 
porém nós Cl)ntinuaremos da mesma maneira, 
havemos d.e ver a que temos visto, isto é, por 
toda a parte as~assinatos, por toda parte agitação, 
por toda parte desordem, e desordens muito 
mais violcnta.!5 quando se tratar de eleições. E 
porque '1 Poque, como jl\ dbse, nilo ha justica 
no paiz. A cabala, Sr. presidente, é um crime. 

O SR. FEa!U.z:- O suborno é crime, a cabala 
não. 

O SR. CAMPOs M.!i:LLo:-E' um crime ir alguem 
seduzir ou subornar outro para votar neste ou 
naquelle individuo; mas porque ninguem trata 
de applicar esta parte da nossa le~islaç:ão ? Por 
que é que sempre vemos em occasião de eleições 
praticar-se tantas fraudes, ns fraudes mais as
querosas, entretanto que uada ha a este respeito 
da parte da justiça publica? E' pela razão 
muito simples de qu<J os mais interes:;ados nas 
intrigas eleitoraes quasi sempre são aquelles 
mesmos a quem incumbe a applicação da lei 
penal. . 

UMA. Voz:-E' o governo. 
O Sa. CAMPOS MELLo:-0 governo não julga, o 

governo quando muito manda que os magistrados 
appliqucm a lei ao facto; mas ia eu dizendo, 
porque é que o não fazem ? A lei não prohibe 
quo oa cidadãos usem doa meios lic1tos para obter 
votos, mas a llli prohibo que aeduzão e c:orrompão. 

As accusações que app:1rec~rn por toda a parte, 
n<Jsta tribunf'l e fóra della, são imrnensas; mas 
não consta que urn só indiviJ11o s"ja punido ; e 
daqui o que resulta! A Jesmora!isaçiio publica. 
Eis porque todo o bom governo deve ter o maior 
iuteresse em que os magistrados que d<lvem 
appiicar cnm o vigor e imparciali..!ade. ss leis 
pe11aes estejão fóra àas lulas el~itoraes, estejão 
u1esmo muito aci.aa delLl~. E' por isto, Sr. pre
t'!'iúente, q11e a proposta do ;;overao nesta parte, 
<ligao o qu.e quizerem, tem e ha de ter muita 
sympathia popular, e ainda me~·mo que a não 
ttvesss, ara do dever da todo o homem que quer 
que no Sli!l paiz o systema represe11tativo seja 
uma realidade, propugnar por unl.l medida se
mellunte. e por wcta~ aquellas que nos possão 
dar realidade do ~yatema representativo. 

8t·. presidente, esta questão ha de ser em tempo 
d<Jsenvolvida mais convenieutsmente ; eu lamento 
que os nobres deputados estejão tão prevenidos, 
qutl de,;dcl agora levantem uma especíe do tu
multo. 

O Sa. FERRAZ dá um aparte que não ou
vimos. 

·o SR. G. nos SA.NTos:-Disse uma especie de 
tumulto. 

O Sa. C.A.:I!:Pos MELLO:-Eu disse uma eapecie 
de tumulto ; mas se a palavrc~ não é propria, estou 
prompto a retiral·'l, reparando porém que o nobre 
deputado ;:ào reparasse nas e:tpressões d~ que 
usou o nobre deputado pela Bab.ia, con~:lu1ndo o 
seu discarso para tambem notai-as. 

UMA. Voz:-Estão envenenando as palavras do 
nobre dep1.1tado pela Bahia. 

O Sa. CAMP,)S MELt.o:-Não as enveneno, toda 
u casa as ouvio ; e digo que todo o homem qui! 
tiver um amor-'I'.Mdadeiro.pdasnossas in.;tituições, 
e pela dignidade da camnra ha de bmentar esses 
eXCdSSOS. (Apoiados.) 

Sr. presidente, eu nunca pedi o encerramento 
de discussão algnmu., mu.s eu o vou pedir agora. 
Não se poderá diz.;r que os ilonrados deputados 
que se julgii<> o.!f,mdidos pelo discurso de houtern, 
fi.c:\o privados de responder, porque t.ratamos uni· 
camente da materia do primeiro artigo, e na 
continuação da discussão muitas occastões ~>e 
otf,;receráõ aos nobres daputados para ee deíen· 
dereru c0rao entenderem conveniente. 

Qaero demtds ver, Sr. presidente, se por ventura 
p.1ssa o urtigo primeiro da proposta ou não ; 
quero V•lr se o governo tem ou não te1n maiori o 
na camara (apoiados) ; quero ver om que ficamos : 
quero ver se o actual gabinettl deve continuar, ou 
so deve resignar u poder, 011 ••• 

U:\1:,\ Voz:-Nào e;,~tamos ainda nesse caRo. 
·O Sa. C.utPos 1\I:Et.Lo:-Entendo que estamos, 

porque oq o governo julga necessaria a propo:~ta, 
ou aão; se a não julga, não devia apresentai-a, 
e se a julga, deve f•IZill·a p:lSBllr ; e se a não 
~óde fa~er passar, deve retirar·se. 

(Ha v<1rios apartes.) 

O Sa. CAMPos 1\IELL-J:-Se o governo não jul
gasse a protlosta necessaria, não deveria vir ã 
carnara motivar ::j.uestões desta ordem, compro· 
metter seus amigos para depois recuar. (A.poiailos 
e não apoiados.) 

Et1 já disse, e repito, que de tudo quanto digo 
a responsabilidada é sómente minha ; não tenho 
ing~rencia com os nobres ministros, são opiniões 
minhas ; talvez esteja dizendo alguns absurdos, 
não importa ; ouso só dizer que não rscuaria. 

Sr. presidente, desde que vejo que a questão 
da incompatibilidade tem motivado esta tão grande 
discussão, entendo que eHa deve ser decidida, e 
dechlida por uma maneira honrosa para o governo, 
e honrosa para os nobres deputados que combatem 
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a pr.-,pcsta; v,,j&mos quem triu_mp~a: para mim_a 
Qlte,;tào do t:ncer~a~ento sena J:Í uma questao 
vitu.l; se eu fõru mw1stro, e nella agora derrotado, 
d><qui me•mo iria para S. Ch:rist<.lvão, e diri:l:
Souhor,·não devo U1ais continuar ... 

Portanto, Sr. presideute, se lla os discurs~1s que 
m~trca o · regimento, .;u peço o encerrau·1ento da 
discussão. 

Os Sr,;. ministros se retirão. 
Ü·Jl'l,;Ultada a camara, úà-se por encerrada a dís-

CUtisão por 48 votos. 
MUITOS S~::moRES:-Apoiado, apoiado. 
O Su. Uun.o~.l'o:-Agora, niio apoil).do. 
MuiTús SEMWR~>::>:-Apoindo. 
O Sa. URBANO :-Depois de estabelecida a ques· 

tão de gabinete, nao apoiad9. 
O SR. N. M:A.C!u.oo:-Ficou muito feio. 
O Sa. PRESIDENTE ;-Atteoção. 
Procede·sl:l á vd~ção do artigo por partes. 

A primeira parte é approvada por t:\l"a:tda 
maioria, e a segut~da por -10 votos contra 39. 

As emendas fi cão prejudicadas menos a do Sr. 
R~bouças, que é rejeitada quasi unanimemente. 

Entra em discussão o seguinte art. 2•: 
cc Serã exercida pelos juizes municipaes toda a 

jurisdicçfio que na fórtna do artigo autccedente 
deixão de ter os chefes da policia, ddegados e 
subdelegados, com recurso para o juiz de direito 
se a parte o interpuzer. » 
E' . ~~opoi~da. _ 
O art. 2° substitua--;~ pelo -ség(liiite: 
« Ao juiz do civel, de que trata o cap . 2•, ficará 

con1petind'' como juiz do crime toda a jurisdicçào 
que nn fôrma un artigo antecedente de1xiio de ter 
os cllefes de policia, deleg:ldos e subdelegados, 
com appellaçà•> ou recurso de pronuncia, se as 
partes o requererem, aquella p~ra o juiz de direito, 
nos caso$ do julgamento deti11itivo, e esto para 
a relação do districto nos casos de $imples pro· 
nuncia. 

a Não hnverá appellação das sentenças defini
tivas do juiz Jo crime, quando a pena não exceder 
à sua alçada, qu!l será de um mez de prisiio 
simph13 e multa até 64$000. ,, 

AJ.GUNS S~tNuoa~>s pedem a palavra. 
O Sa. PRESIDENTE lembra que a discussão tem 

de limitar-se sómente no art. 2•. 
o Sr. M~ndo• d.u. ounu.o.:-Sr. preiSidente, 

tenho failo um esforço commigo D)esmo, a ver se 
posso votar pela proposta ; mas debalde: não me 
posso vencer, porque a maior difficnldade que 
encontrei -no estudo da liogua latina foi mudar a 
oração da activa parn a passiva. Um dos nobres 
deputados pelo Rio de Janeiro já capitulou pre
cisamente os artigos que Iorão considerados pelos 
nobres deputados, ou por alguns delles .... de
fensores da proposta, àraconicos, sanguinarios, e 
não sei se alguma cousa mnis ; eu não chamarei 
nem draconi.:os, nem sanguinarios: alguns me 
parecerão pouco constitucionaes. Mas o nobre 
deputado não os capitulou para o fim de provar 
contra elles, mas pata arguir de incoherencia os 
nobres dfputados defensor-es da proposta. 

Ora, senhores, incoberencia não, eu chamaria 
antes mudança, porque a mullanc;a não é nem um 
crime nern uma injuria. (Apoiados.) O maior de 
todos de jurisconsultos romanos, o sabio Papi
niano, era o homem mais facil de mudar ue 
opinião, sempre que aa idéas de seus contrarias 
o convencião, e sendo arguido deste procedimento 
em occasião em que se~uia as idéas de Sabino, 
um jurisconsulto muito Inferior a elle respondeu 

sem demora : noõis aliquando placebat ; sed in 
cont,·arium me 'l.locat Sabini sententia. 

As idéas de meus contrario~ convencerão-me. 
Os nobre:! deputados defensores da proposta 
pnrec<:-me que quando appareceu a lei de 3 de 
Setembro não a julgárão com toda a reflexão 
(apoiados) ; mas depois da se fumilinrisarem com 
ella pvr espaço de cinco annos, cuid'l que tizeriio 
um e:;tudo mais acurado, e ent:i.o a acbárào pro
vdt:lsa. E quem é que diz ao nobre deputado 
peio Ril) de Janeiro, que o~ nobres deputados 
defen~ores d·.1 proposta, com ell11 na mão não 
ll:e podem dizer o mesmo que os j!Lizes do 
chancdl<>r Poyet a este magistrado: e ia, appro· 
v:~i-a, soflrei a lei que vós me.;,mo fizestes: patere 
legern quam tu ipse tule,·is '! Mas os nobres 
deputados ciosos de sua obra querem toda tão 
completa e tiio inteira como a fizerão: pelo 
menos reconheço qU•l não podem ser por isso 
arguidos de incoherentes. 

Porém, senhores, n:"ic me parece isto muit•' 
bom, é melhor ced~r alguu1a cousa porque o,; 
nobres deputados def~usores da proposta recebem 
toda a lei dos nobres deputados da opposição, 
o apenas exigem destes por amor d>l paz recebão 
po4uenas modificações, que não alterào o fundo, 
nem a essencia da causa. Não ouvilnos o nobre 
deputado por Minas Geraes dizer quEI era esta uma 
proposta par>l accr•aunvdar t·Jdos os p~ttidos ? 

Eu então lembrei-me da moe.ia em que Napoleão 
mandava gravar a efigie da republica para acalmar 
a irritação do:~ regicidas contra o seu mais pro
nunciado despotii:!lilO: é verdade qu!l sendo assim, 
podia vir a ser uma lei contraria aos interesses 
da n~çào; porqu'l incontest:~velmente uma lei de 
concessão a partidos, cujas doutrinas são contra· 
rias, dev!l ser _contradictoria em suas disposícões, 
segundo a natureza do quinhão que a cada um 
delles tocasse. · 

Todavia, se isto nos convém, como somos os 
representantes dR nação podemos transigir em 
nome cella, ainda que s~ja cor1tra elL.1, mas aão 
ba dll acontecel' assim; porque o que é certo é 
que a nação que (ri.çadas) assim nos diz o 
.\! ercantit, e quem póde resistir a esta doeu
m.:nto 1... Eu, Sr. pre~i<iente, á vista do Mercantil, 
que ti todo mercantil (risadas, a2>oiados), dese
jando saber me!bor a maneir11 de proceder l1e11ta 
proposta, e nilo descobrindo meio algum \IO.ra 
conholl.:er a vontade da nação, porque o nobre 
deputado o Sr. Antão não quiz inferir na sua 
i.ndictlção de reformas o art. 3-1 da proposta, e 
niio podando de.;cubrir de uma mane1ra paciflcll 
o legal a vontau~ da naçtlo, senão pelos tramites 
rn!lrcados na constituição fiz um h·íduo ao Sr. 
S. Beuto pedindo que me esclart~cesse sobro u 
modo por que devia votar sobre o artigo das 
cobras; e tivd em rt:sposta do veneravel patriarchat 
que n:io fizesse mal áR cobras que veJo. 

O Sa. M.l.lUNHo:- Peço a palavra. 
O Sa. l\I.&NDES DA CoNHA:- Qae temesse porém 

aquel!as QUP. e~tào occultas debaixo da 1·elva. 
Peça o nobre deputado a Dau~ que não seja 
mordido por alguma dellas; mas se acontecer 
desgraçadamente que sej:1 , pec;o-lbe que me 
consulte, porque tenho um remedio efficaz coutra 
a mordedura de cobras (1•isadas) ; e comquanto 
me não queira perguntar qual é, sempre lh'o 
quero · dizer : -é amar ao proximo como a nós 
tnesmos, e por cousequencia aos padres como os 
juizes. Ah I padres .•. padres .• . são os homens 
de quem tenho os maiores agg'ravos actualm~nte, 
porque dóe-me no coração ver-me tão mal cor
respJndido daquelles por quem todo morro de 
amores. 

0 Sa. PRESIDENTE:- 0 art. 2• é que está em 
discussão. 

O SR. MENDES DA CuNHA:- Eu estou no exor-



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:35- Página 11 de 16 

SESSÃO EM 18 DE AGOSTO DE 1846 575 
dio; o exordio pôde ser tirado de uma causa pendeneia dos juizes, como a princial garantia 
muito remota á materia, mas eu procurarei nexo. da justiça, võs derivais das relações de dependencia 
05 nobres deputados ecclesiasticos sabem muito dos juiz~s para com o governo as habilitações 
bem, e- melhor do que eu, quo pela razão de para uma jurisciicção exclusiva, excepcional e 
serem tJadres conscriptos uão deíxão de ser padres temporaria? 
cutholicos ' espero portanto que elles emendem Sr. presidente, difficil me fõra acreditar o~ 
a mão, e que por consequencia continuem a historiadores antigo~, se os factos presentes não 
amu-me como d'antes; mas deixemos as cobra,; fossem a melhor prova do que elles nos referem. 
e vamos ás cobrinhas. Aqui está, vê V. Ex. A historía não nos offerece um só exemplo, 
como eu descobri o nexo e co:~hi na;materia (risadas) ; nem de classes, nem de homens que, querendo 
e para poupar tempo, não fiz narração, nem estabelecer a sua dominação sobre bases dura-
proposição, nem dividi a materia da prova, e douras, n:io começasse por assenhorear-se da 
talvez que nem faça peroração. (Lé o m·t. 2•.) - vontade de todos, para se fazer senhor de tudo 

Log•), os ju1zes municipaes ficão privados do o mais. O que é uma jurisdicçâo excepcional, 
direito de jttlgar e formar culpa nos crimes da exclusiva e telllporaría? Seja o que fór no pensa-
competencia exclusiva dos chefes de policia. menta do nobre ministro; no meu pensamento 
Isto· não me parece conveniente, porque dado que vale uma exhumaçào disfarçada das antigas alçadas 
os juizes muntcipaes sejão competeutt:>s para formar do governo absoluto. (Apoiados.) Mas se disse:-
culpa, não podem deixar de formal-a em todos os niio é como as antigas alçada~ prnque o chefe de 
crimes indistinctamente; estabelecendo o parallelo policia é uma aut<Jridade permanente. O que era 
entre os juizes municipaes e chéfes dtl policia, uma alçada antiga? Era um tribunal composto de 
não vejo que se dê razão de differença em favor juizes escolhidos pelo governo para julgar certa 
destes, quanto ás habilitações para formar culpa ordem ue crimes, e que se dissolvia apenas satis-
aos delictos. Julgando a questão em abstracto, feita a commissào. 
vejo que uns e outroR são bachareis formados, e que Pergunto eu: quando o governo entender que 
não é nece.ssario maior habilitação do qu~ esta para o chefc3 de policia tal não é o mais proprio para 
formaçiio da culpa, e se algum:\ difiiculdade ha, satisfazer suas vistas. não terá o cuidado de o 
esta não vem da gravidade do d~licto, porém da dernittir e de nomear outro, e encarregai-o da 
apreciação das provas ; mas a aprecic.ção das commissão, e depois de sati..;feita uemittil-o : o 
provas póde ser tão diflicil nos crimes leves se fór accu~ado deste procedimento, não nos pôde 
como nos crimes graves. Uns e outros são da rasponder, sem que ning11em lhe possa retorquir: 
11orueação do governo ; e o governo não põde ser -estava em meu direito ?-E que garantias nos 
mais circumspecto e cauteloso na nomeação dos dais contra os males inevitaveis do r·xercicio deste 
chefes de policia, do que na nomeacão dos juizes direito ?-Mas o governo não fará isto-é a res-
municipaes ; porque a má escolhll daqueiles é posta que e~pero. 
de facil reforn1a, e a má escolha destes é de longo O projecto ainda se niio C<lnverteu em 1-.i, e por 
e dlilicil remedio, julgando a questão individual· isRo não podemos argumentar com exemplo da 
mente, a razão <te dlilrença não póJe ser senão pratica : eu portanto não es-tou accusando a exis-
em favor daquelle em que concon~n-~alidades- --tlincia dc.um-facto,...ma:l.-.IIlJlr.!ilsand.o_a_p_Qslli'till.iJiJ~~-
mais dignas, pelo seu talento, pela sua probidade de um facto, já com relação ao governo, já com 
e pela ind~pendencia d'.:l caracter; mas o talent<.l, rdaçiio á lei. CJm rehção ao governo ? Direi que 
a probidade, a indepenuencia de caracter não niuguem é tão máo, que queira ser máo, qunndo 
siio o patrlmonio excluSIVO dos chefes de policia: niio pó•Je guardar as apparencias .:ie bom (eu falto 
a tudo isto respondera o nobre ministro, como do goVtirno orn geral), salvo se tem renunciado tot.los 
nos &ffirma em sua proposta - que se dá aos os sentimentos de pudor, ou é impellido por mo-
chefes de policia maior força, mais prestigio.- ti vos que, segundo as causas ordinarias, não podem 
Eu não se1 de que força falia o nobre mim~tro ; servir de t·egra: Quando 611 obro de pllmo arbítrio, 
se falla da f<~rça legitima dir-lhe-hei que todo sem intervenção da lei, acho no meu amor proprio 
o juiz tem o dire1to a toda a força, a todos os o interesse de escapar á publica animadversão, 
recursos quo fôrem n·~cessarios par;1 bem julgar; porque então todo o bem vll todo o mal que ~e 
porque jurisàictio cohreret: inhreret et adhre1·et seguir refolre-se á minha pura vontade. Mas que 
imperio. S'l o nobre mmistro entende que não garantias ou correctivo contra a maldade quando 
tenio esta força, então é porque entende que ella o máo acha na mesma lei recursos para occultar 
Jhe $erá negada, e se entende que a força lhe a malícia? Nenhuma, absolutllmente nenhuma. 
strli. negada, suppõo o contrario daquillo q11e a Stlnhoros, o lep.islador não pôde prever todas as 
lei presume, o que uão póle servir de argumento. difiiculdade~ e inconvenientes de uma lei, ou todos 
E se não é esta a força de que falla, outra u:'io os abusos que possão commetter-sc contra a le-
póde ser senão a intimidaçi'io e o terror do chefe gíLima autoridade : isto é u01a verdade ; mas o 
de 'policia ; mas uma jurisdição que assenta sobre legit~ladoJ' t.love prevenir quanto é possível tudo 
a intimid •ção e o terror, não póde servir senão quanto póde prestar-st~ facilmeute ao abuso; aliás, 
de apoio a um processo iníquo e de um escolho pau que leis 'l Porque se é para dirigir os :no-
inevitavel ã innocencia tl á def~za. (Apoiados.) vimentos de um coração honesto, do uma vontade 

Tambem fallou no prestigio do chefe tie prJlicia. .iusta, sobt:jão regraa na moral. São tão raros os 
Não sei bem definir o que é prestigio ; mas se caS·JS em que a moral não ministra & todos indi:>tin-
eile é a consideração que resulta das qualidades ctameute uma guia segura, como são raros os 
pessoaes do individuo. então direi que maior casos em que uõs nos desviamos della por ignorar 
prestigio terá aquelle que mais merecimento ttver. os seus preceito<'. 
Talvez me respondão que o chefe de policia e Se eu fizesse estas observações fóra da discussão 
uma creatura de maior confiança do governo, o da p1oposta, ah 1... creio que muitos Srs. depu-
qual se não satisfizer dignamente suas funcções tados me darião seu assentamento sem hesitação, 
será· logo demittído. Ah I é aqui qus está o pois, meus senhores, o que é verdade o respeito 
peccado mortal, peccado para cuja absolvição tle uma jurisdicçào cullectiva não é menos ver·dade 
é miater que o conclave em Roma eonsumrue a respeito de UUla jurisdicçiio singular, se uma e 
a eleição do papa ; porque só o pap:\ o póde outra assentão sobre as me~mas bases e são 
absolver. susceptíveis dos mesmoi perigos. Ora, isto, disse 

Porque razão é ello da a:aior confiança do eu, suppoudo os juizes muuicipaes constitucional-
governo? Sem duvida porque o põde demittir mente creados; mas eu nego isto, e incumbir-me-
quando quizer. Poisquanao aconveniencia publica, hei da prova. 
·a razão universal, \odas as constituições livres, Sr. pre~idente, por maior que seja o meu res-
a nossa constiLuição política reclamão a incie- peit.o e consideração· para as theorias, eu reconh~ 
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que ellas niio podf·m ir além do ponto em que a 
pratica as póde tolerar ; mas en reconheço tambet,n 
que no meio de nóa só as theories podem servtr 
de guia segura a um coração honesto, porquP. _ _:;e 
a pratica pudesse entrar em linha de conta, entao 
ella FÓ serviria• para provar contra o governo re
presentativo no Brazil, contra toda.s as instituições 
livres, contra todas as leis, ainda as melhores, e 
mesmo tão boas como aquellas que forão escript~ts 
no Sinai. 

Qu~l é a lei no meio de nós que, :1penas 
promulgada, uão succumbe logo á fvrça ou ao 
interesse dos indivíduos, e em breve tempo se 
não converte em um instrumento de tyrannia pelo 
escandalo da impunidade 'l Qual é o homem entre 
nós, desue o ministro <le e~:<tado até o mais obscuro 
ino:!.ividuo que não ache na fraqueza de uns, na 
auda('.ia de outros, e na criminosa indifferença de 
muitos; para não Jizet· de guasi todos, um grande 
numero de recursos para doJlinquir impunemente? 
E sendo assim, já colhestes vós o fructo d11. ob
servancia das lEHS, para sobre elle calcular suas 
'l"antagens ou seus vícios, e com razão reclamar 
com o testemunbo d>t experiellcia e autoridade 
d:~. pratica, a snn ref1.1rma? Experiencia de que? 
Pois a experiencia, não digo j:\ dA abusos, mas 
de escandalosos attentados contra as leis p()dem 
servir de razãv par~ reclamar a refot·ma dellas? 
(Apoiados.) Portanto e•1 examinarei a tbeoria, e 
seguirei aquillo que ella der em resultado, porque 
a pratica não póde servir de modelo. 

A constituição, organisando o po.ier judicinrio 
e os tribunaes que compoem, definio a compotencia 
e o gráo de jurísdicção de cada um, donde concluo 
que deixou á legislatura ordlnaria apenas a fnl· 
cnld11.de de lhe daJ: desen-volviOJento pratico, es· 
pecificaod« as attribuições com prehensi v as na gP.
neralidade dvs termos em Que se r.nuneiou a lei 
fundamêntP>l. Peço a V. Ex.. que me mande o 
livrinho da const;tuiçào (i satisfeito: lê o a'·t. 51). 
D estas palavras coucluen. os n(llJres deputados que 
a C•J nstituiçãn pormitt<l que em outros casos se 
crea jurlsdicção te;nporaría, mas enLiiv o artigo 
fica assim (torna Zt!1· o m·tigo) : <( Nos ca~os, 
e pelo mollu que os ccHiigv::> determinarem (ex· 
cepLo no» caso~, e pelo modc que o::; coõigos 
determin11rem.)" Meu Deos da m111ha alma 1 St:. 
presidente, não comprehP-ndo a pretendida sigoi· 
ficação da p<.~lavra- ca~os- do art. 151 cem os 
<:AS'JS exceptivcs de uma jurisd!cçâo diversa, como 
se pn;teude, nem grammatical nem l·Jgicamente 
tomadfl, nem ahi vejo cousa que possa f:~.zer ma
l<:riu de duvida: duvide quem quizer, porquo o 
I'Sph"ilo humano sempre ba de distinguir o verda
deiro do falso, e dar c seu a~s~>ntimento a verdade; 
duvida em legislaçã-o não é uma palavra arbitraria 
nem um puro 5er da fantllSia; t.:m am sentido 
filto e det.,rmiuado, e a hermeneutica regras inva
riaveis e constantes susceptíveis de for111ar de:::i
sões um todos r,s casc•s: logo. não se póde dar ás 
palavras da lei uma intelligP.ncia contraria áq_uella 
gue resulLa d:l applicaç:'io da..~ regras da sciencia. 
Uma excep<;ão é uma dispnsíçii? contraria à regra 
nus cnsus em que esta não póde ser conveniente
mente applicada; logo, o característico da ex
cep~ão e " especilicaç:i.o d'ls casos excrptuados: 
altá:; onde esLá a .;xcep\~ii:o? Pürque não meneio· 
11ando a especie, nem declarando ~xpres~:amente 
os casos que sí\o materia da regra, 6 obv1n que 
deixav11 á legislatura ordinaria a Í<\Caldaúe nã(> de 
nentralisar, m:tS mesmo de absorver compieta· 
mente a regra na multiplicidade da casos que lhe 
aprouvesse de prescrever para as jurisdicções tem
porarias. Todos nós convin,os (e quem o negarll ?) 
que ::1 perpetuidade de juize>; é a base da iode
pendencia, e esta a principal garant.ia. da justiça, 
logo, a constituição »utorisava a !:reação de juizes 
sem garantia para a justiça. Mas a i!!lo se costuma 
a responder:- é só para os casos menos graves.
E eu respon~_Q ~em o mesmo argumento a que foi 

dada essa resposta: se a constituição não distin
guia casos graves de casos leve!'., segue se ainda 
que deixou á legislatura ordinaria, n. faculdade de 
crea.r juizes ternporarios pora todos os casos, 
fossem ou não graves; tl rlesta conc;equencia qn~ 
~esulta necessariamente da ioteltigcncia op!)osta 
e que veio !';Ptn duvida a abolição dos jttizes de 
direitos do civel para. sE:rem su.bstitutdos por 
jttize~ tcmponrios incumbidos este~ de julgar 
deliniti vamante todos os feitos cíveis sem d is
tincção de materia nem tia importancia e valor 
das caus!ls. Se nos c::~sos mais graves d:l-se um 
concurso de circumstancias c~paz d~ Rbalar o 
animo do juiz, se a garantia da p1:1rpetuidade não 
fosse, nos casos mflnos graves dá-se um concurso 
de circu'llstanciail cnpa'l: não só •je abalar, mas de 
vencer completamt:>nt._. o animo do juiz se a ga· 
rantia da pPrp'!tuidade niio fór. 

Nenhum juiz, p'lr mais pusilanime e miseravel 
que seja, dcixll de vacillar nos casos em quo de 
sua decisão podem segnir-se grandes males, ainda 
que a porpotuidado não fossfl, porque nestes casos 
a garantia moral do instincto de justiça e de 
equidade é um poderoso anltitiar; mas o juiz pusl
lanime e miseravel não vacilla, cede completr.meote, 
como já. diss~. n•)S casos em qut> de suas decisões 
apenas podem l'IP.guir-~e pequenos mal<ls, se a 
garantia tia pArpetuid>lde não fôr; porqu'l nestes 
cases a gar:~ntia moral da equidade apenas poderia 
servir para lhe deixar algrms momflntos de r'!· 
mMsos, e ~<u far!·i mais sensivel esta verdade com 
um exornplo. 8<1 o g:Jverno exigisse de um juiz 
a condemnação de um individuo accusado de 
crime de reoellião (se a este crime estivesse 
imposta ll pP.nB dll morte), ainda que contra elles 
não hou1·essem prova':l sufficientes, eu creio que 
nenhnm jo1iz (a niio ser u.m pel'verso consummado} 
d~iltarirl de queret· antes incorrer no odio do 
governo do qus cor>,:orrar para uma cala~nidade 
desta ordem ; mas o governo exigisse a conJ.em
nação de um in<iividuo accusado da um crime 
cuja pena n>ie> exceda a oito die.s de prisã:>, oh t 
então é provavel que eUe c<> n'frunLa~se os males 
q ne pnd~ss,., faz'3r eom a <'lla decis:io, com o m,tl 
que lhe podia fazer o governo, e nest., caso só a 
cert~za de q110 nenhum mal se lho seguiria pode 
c,mtrabalançar o intf)reSSt:! de offendet• a j u:stiça 
para "sr.apar á v\nJieta do poder, e esti.\ ct<rteza, 
deb!iixo da rel::lção política, só póde 11ascer da 
gartlntili <la perp•ltuidade. 

N:'io ha ca.,.os \~ves nem graves com rel:tçi'io à 
ner:e::osi<lade d·~ satisf::tz:er á ju:;tíça: a justiç•l é 
s;:.!llpnl a me.-m:\ do:: qualquer natureza que seja o 
cas<J, porque se ella só tem por fim d~tr a cada 
urn o q:te é sGu, tanto direito tem ao muito aquelle 
qu~ t •J nl muitc, como ao pouco aqu~üle que tem 
pouco. (Apoiados.) E é o que está de conforrni
dade com o nos~o coJigo penal, que, impondo 
penas ao fnrto e roubo, não graduou a. penalidade 
pelo valor da cousa furtnda. 

Mas Lambem se invocou o exemplo 1la França. 
onde (lS_ juizes de paz e os ma ires ju!gão os crimes 
de sim ple~ policia. Responderei aos nobres depu
tado$ que todo; os dias invúcã.o aqui a t:wtoridade 
dos codigos estrangeiros, que procurem na~ insti
tuições dos povus civilis:1do,; model•Js para e~tabe· 
ls~c~r >\S snas, ma!! não ex•,mpbs pttra violar as 
qae estão estabelecidas. Ou a constituição da 
.Fr:;ap autorba a creaç:io de juizes temp,.rarios, 
do que não tf\nho a menor duvida, ou não 
autnrisa. No primeiro caso, a que vem o r,x'lmplo 
da França, a nfio ""'r para provar cootra nól§? 
N'o segundo caso, a que vetn o exem{llo da França 
seoão para provar que vs franceZt!S abusâo drt sua 
con,;tituição? Mas não: os france:tes não o.busâo 
da sua. constituição, porque a constituição da 
França não organisou o poder judiciario ; a este 
1 espeito limitou-se a cinco ou "t>eis artigos, que 
mesmo não podem tõervir de base a uma organi
SIIÇào, mas só os prescreveu porque versão sobr~ 
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objectos tão essencialmente ligat.los á existencia 
do governo represeutativo, que a constituição não 
quiz deixar ~ntregues ás vaclllações e caprichos 
das l"gislaturas or.linarias. Um dos artigos é este: 
-Ficão conservados os triiJun!les txistentes, cs 
quaes &6 poderáõ ser mudados em virtude de 
lei. -Ora, quando se fez a constituição já existião 
os tribunaes de simples policia organisados como 
siio hoj6 ; logo, a mesa1a constituição os mandou 
conservar. Mas mostre-se um só arligú dfl nossa 
constituição que assim o determine E-xplícita ou 
i m p\icitarucnte . 

CtJmo eu fallei svbre a perpetuidade necessuria 
a todu o juiz, e estã em duvida ll intelligencla 
desta palavra, direi alguma cousa sobre ella para 
ver se com efhit.o os juizes devem ou não ser 
perp~tuos. 

Tem-se dito nest11 ca!la que- perpetuo- quer 
dizer continuo, sem iuterrupção, de modo que 
esta darido-se por qualquer motivo, cessa a per
petuidude. 

Ora, senboros, eu não sei como é qne sem M 
ter o privilegio de sonhar acordado (risadas) 
se pôde dar ás palavr11s da lei um sentido que 
se oppõe ás leis physicas da natureza e ás leis 
moraes da iMellig~ucia (apoiados) I pois que a 
natureza do homem não tem for~as para resistir . 
aos diverso3 :u.:cident~:s da vida que intenon1pem 

exercendo o rniuisterio sagrlld•l, não póde percebf!r 
os fructos, logo, fica interrompido este direito, 
qutJ é perpetuo. E' por isso que eu não vejo com 
as:;ento nesta casa o Sr. Marinho, que é conago, 
o Sr. Peixoto de Alencar e <lutros, que s::io pa
rochos. So vós disserdes que o dirllito pe1·petuo 
não é um direito pessotil do beneficiado, então 
segue-se que pôde elle ser Jemitlldo sem que se 
lhe faça injuria ; mas se elle não póde ser des
til.uido do beneficio, niio é senão em virtude da 
perpetuidade de seu direito. Ora, se a inter
rupção do ministt!rio stigrado interrompe a per
cepção dos fructos, e a interrupção deste dirdito, 
pCi r ser perpetuo, faz cessar a perpetuidade, 
segue-se qud a interrupção do ministerio sas;:rado 
taz cessar o beneficio. D ubald8 se me dirá
que o beneficiado uão é perpetuo, mas sim o 
direito ; porque se elle não é perpatuo em virtude 
de seu dire ito perpetuo, segue -se, o que já ob
servei, que .elle pôde ser demittido, comtanto que 
o direito vá ser exercido por outro. O juiz 
tambem não é perpE:tuo !'enão em virtude do seu 
direito perpetuo á judicatura : raeional po1 tanto 
da mesma sorte a respeit? delles. Sr. presidente, 
muito apoia<ia foi a idéa da- perpetuidade cou
tinua - por alguns dos nobres deputados que 
olbavão para o seu nobre autor como quem estav .t 
c.uvin<lo as resposta.; da Sibylla de Cuo:.as e •\o 
oraculo de Dodone. (Risadas.) Eu não entr tl 
agora na qu~stã:> da incompabilidade, poryue o 
Sr . presi.IPnte não ha de tolerar, r.em qu~ro fazer 
apphcação da perpetuidade ao artigo da consti· 
tuição, porque V. Ex. tambem o não ha de 
queror, e eu não quero brigar com o Exm. Sr. 
presidente, de quem sou muito amigo e muito 
camarada. 

Sr. president~>, de tudo quanto disse ácerca do 
art. 151 da constituição resulta que os juizes 
munícipaes não podem julgar nem formar culpa, 
porque não podem existir. Ninguam me dirá '10'~ 
o juiz preparador não profere decisõe~ inter!ocuto· 
rius, e que nestas decisões não ba applicação da 
lei ao facto : ninguem dirá que o juiz preparador 
não é aquelle que decide graves incidentes do 
processo; ninguem dirá que aquell~ que decide 
gray_es incidentes do processo não precisa ter 
tanto saber e tanta independencia como aquelle 
que !ulga definitivamente; porque ha incidentP.s 
cuja deci~ão para ser boa é necessario niil) pre
judicar o direito de uma partt~ nem prevenir a 
victoria Je outra. (Apoiados.) Nlnguem dirá 
que o juiz executor não é nquel\e que julga (1 8 
embargos que ver;;ão sobre o mudo da execução, 
e que uma das coüsas m~id difficeis no fóro ê 
disLinguir o que é prup:io do modo da ex~cução 
daquillo que .pertence · á materia. (Apoiados . ) 
Ninjl;aem dirá que aquelle que com seu julgamento 
condemua a seis mezes de prisão nã·) é um juiz 
tão inteiro como aquell e que condemna a d ez 
a:mos de galés (apoiados), e seis mezes de prisão 
é bagatela? E' o mesmo que jogar a espada 
preta e fazer m'•caquices ua cara da passarola. 
(Risadas). Pois não I 

o curso ordinariu das cousas humanas. (Apoiados.) 
Se um empregado perpetuo adoecer, a natureza 
não t~o1 for~a para o habilitar ao trabalho no 
tempo da enfermidade. (Apoiados.) Esta intelli
gencia pois vai contra as leis physicas da natu
r t! za, e é tambern contra as leis m.naes da 
intdligencia. A equidade é a condição natural de 
tod a1:1 as leis positivas. E a equidade quer que o 
juiz que serve por longo tempo possa ter dous ou 
lras mezes de licença, ou para descansar ou mesmo 
para tratar dos seus interesses le€itimos. Ninguem 
]Jóda contestar esta verdad~ , porque Sd dêve 
reputar como verdadt~ aquíllo E:m que assenta a 
razão universal. Em t .. dos os paize:~, em todas as 
fórmas de governo este úireílo é geralmente sentido 
e continuamente observado, não obstante todas 
as vicissitudes que tem abalado nos seus funda
mentos todas a:> instituições, todos os pri ncipio!~, 
todas as maximas e todas as ídéas que teuhiio a 
sancção das idtid\lS. Talvez qtte se me re5!ponda: 
-i~so é só nos casos que fórem justos,-logo, 
a lei natural repelle uma intelligencia que se 
se oppõe á justiça: logo, a questão r•;duz-se a saber 
S<l e JUsto ou não que o empngado perpetuo seja 
interrompido uo exercício de suus funcções quando 
a,;sim a justiça o reclamar, e de nenhum modo se a 
P• rpeluidade e du natur~zu que possa admittir in
to:rrupçõ~ s. Ninguem dirá de boa fé que o empre
ga·lo vitalício pôde deixar de exercer o seu emprego 
fóra dos casos de legitimo impedimento. Ora, se 
lltlstes casos vós não cout<:stais a lntenupçào do 
f:mpregalio perpetuo, que diffcrença fazeis entre 
perpetu? e vitalicio_ 't_ Esgotados os thesouros do 
rac10cimo, descobnrao o ult1mo recurso de sua 
anti-con11titucional e iníqua pretençâo na exotica 
c bizarra intelligencia de uma palavra. Jã se 
disse, e com ruzã'l, qu_e tudo tem_ sua _logica. 
A verdad11 tem sua log1ca, as patXOt s teot sua 
logica, o interesse tt.m sua ; porém a n;uis in
supportavel de todas é a logica dos partidos. 

Acrora me lembro de uma cousa. Não sei se os 
nob;es deputados ecclesiasticos estão presentes. 
Os nobres deputados devem conf~ssar que o 
direito canonico é a f..:.nte tio direito civil; ao 
menos foi o que corrigio todos os traços de harba
ritlade que lbe inllculára a philosophia dos pagãos. 

Ora, pelo direi to canonico os l..en~ficios da 
Igreja são pe!'petuo_s. v. g. os c_uratos. ~s ab
badias, as vtgarouJas, Q8 c·anom~at_os, sao be · 
mficlos. Ora, beneficio é um dtretto perpeLuo 
de perceber os fructos dos bens da iRreja, em 
consequencia do ministerio sagrado; logo, não 

Mas di rã:. :-Quem ba de preparar os feitos 
cíveis-? E11 respondo : - O.i mesmos que jnlgão 
definitivamente. -Não disse o Sr. ministro que 
era preciso augmentar o numero ·dos juizes de 
direito nas capitaes? Pois, em vez de 'lugmentar, 
restabeleça nellas o~ juizes de direito do cível, 
e nas comarcas do interio1· prepare o mesmo juiz 
que julga definitivamente. E o nobre ministr(.julga 
que não tem tempo para isso '! Pois um juiz de 
direito h'Jje, em uma comarca do Interior, li
mitado a presiJir o jnry uma ou dJJas vezetJ por 
anno, e e•n cada uma da~ Vl)Zes por espaço de 5 ou 6 
dias, qunndo l:t chega ... _ não tem tempo até 
para ler Carlos M.agno e dansar a polka (risad11s) , 
quantc mais para julgar proce55os crimes cuja 
pena não exceda a seis mezos de prisão? Mas 
dirão :-Quem ba de julgar d.-llniUvamente este:~ 

TO.liO U T~ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 14/01/201 5 15:35- Página 14 de 16 

578 SESSÃO EM 18 DE AGOSTO DE 18i6 

crimes-'l Os mesmos juizeR de direito, com 
appellação para a relação, porque assim se observa 
a constituiç:'io, vindo a relação ·a julgar em ultima 
insLancia.. . 

Quem ha da formar os corpos de deltct:J_? 
Aqui e~tá a difficuldade, mas eu a r~solvo. SeJaO 
os juizes de paz, segund~ o cod1go ant;,:;. da 
reforma. Não vuu, Sr. presulente, para os JUizes 
de pst.: por serem de eleição popular ; raro é 
aquclle que d.:riva da excellencia c.le sua crigem 
o empenho ue cumprir os s eus deveres. {Apoiados.) 

.Se o gov.;rno nomêa mal, _tambem ~ povo escolhe 
n:al muiLas vezes. (Apo1ados.) E Y'!rd~de que 
a constituição os creou para a conc1haçao, e se 
houvusse outro remedio, podia-se limitar a isto 
sómente. . . 

Os ioglezes é o.llemiies entendem a JUStiça de 
paz diz Jofroy, como o fim supremo da paz, e 
por' consequeucia habilitado para tudo que res
peita á paz, seju. judiciario ou policial, com
tanto que não exceda n sua capacidade. E ~e 
não é um juiz perpetuo, é sem <;!uvi~a _const1: 
tuciooalmente . cr~ado, e a duraçao hm1tada e 
uma cxcepção constitucionalmente feita. 

Fallou-se aqui na distancia dos termos, e sa 
perount.ou em uma comarca quem ha de formar 
pro~essos ? Senhores. não tomemos por typ., 
de tudo a proviucia de Minas, cujos termos 
são muito longos. Qual é a comarca de outra 
qualquer província que têm mais de dous ter· 
mos 'l E se tem m•lis, o que resulta dabi 't 
Divide -se. Não se póda alterar o principio para 
lllndir as difficuldades da execução. 

Se, par~ satisfazer á justi~a •. é_precis? illudir a 
constituiçao, a melhQr consttt~u;ao serta _aq_u.ella 
que dissesse ao povo:_-:-.:vos nao tendes d1re1tos ; 
os vossos dir;,ítos resullão, nà? da vossa c-:~n
stituíç:io, mas da força que vos constrange á 
observancia da nossa vontade, que vól-os conc'lde 
ou vôl ·os n&ga COllfornHl a b_ulla das círcumsta~
cias; porque, quandv so d1~s~r ao povo:-Voi 
não tendes mais taes e taiJs d1rettos-, E\lle obrará. 
de confor:'!l.idade com aquelles que lha são tirados. 
E então nin~uem _Pecc~irá por ignnrancia de 
cau·Hl, e todo o cast1go será merec1do. . 

O Sr. ministro declarou que da pronuncta do,; 
juizes dtl paz hs t·ecurso para o juiz 1d direito. 
.Muito bem: este recurso já foi e•tabelocido ptlla 
lei de 3 de Dezamhro. P0rém o Sr. ministro 
não se lembrou ·de al~uns inconvenientes que 
tê•" appareci.:to sobre os elleitos desto recurso. 

Ha um aviso cuj'1 data parece ser de 2:3 de 
Julho da 1843, o qual diz que os réos ·!Ue 
recorrerem do juiz municipal para o juiz de 
dirl:llto em caso:> de crimes ínafiançaveis não 
podem usar do recurso sem se recc>ll!erem á prisão, 
e doi como razão que quando o recurso é .julgado 
procedents em favor do réo, importa isto uma 
plena absorvição. Este aviso contém um grande 
fundo de s~tbedoria, porque a constit11ição apenas 
diz que se livre solto aquelte cuja pena não ex.ced:1 
a seis mezes de prisão, e como é que se ha de 
livrar solto um ladrão, um assassino, o qual, 
logo que sabe que o seu recurso foi julgado im· 
procedente, e conhece que não tem matcri~ para 
defesa no jury, não comparece m'lís para res
ponder pilr seu delicto? (ApoiaàCis.) E então o 
maior mal não é a impunidade do delicto que 
já commetteu, mas de outros attentados que vai 
commettor. (Apoiados.) Não era possi vel isto ; 
mas assim o quer o nobre ministro oo art. 15 
de sua proposta, estabelecendo recutso por pro
curação sem dlstincção de crimes, esteja o réo 
preso, afiançado ou ause'ftte. 

Vamos ás duvidas que têm apparecido, deltu· 
zidas da razão do avis~, isto é, que a proce
dencia d<l recurso importava plena absolvição. 
Dizem alguns:-Niio pó.ie ser uma plena absol
vição, porq11e o eodigo autorisa a repetição ·das 

~llnunelas, e assim ficaria in•!tilisado este di-

reit, cio dt!nuncia •lt". Ora, St!nhores, primeira
m~nte ciirei a esses basbaques, que mentem 
completamente: não ha nm só artigo lio codli'(O 
que autorisa isto. Um diz que emquanto se não 
formar culpa, póde-S<l formar a todo o tempo até 
a época da prescripção. Isto o qull quer dizer ? 
Q..:e se põde formar a todo o tem !lO, atli a época da 
pr.:..>cripção, se não sa tiver !ormadu, mas não 
qu :r dizer que se forme tres on q natro vezes. 
Os outros artigos tiizem:-Se o juiz de paz pela~ 
prim.:;ras dili~encias não descobrir o ;lelinquente, 
poder.i. !)roceder n ellas em toJo o tempo até à 
época da prtJscripção, e accrescentão alguns
emquanto não fór desGoberto o deliquente: sem 
duvida, porque se o não descobrir.~m as pri
meiras diligencias, póuem ellas ser repetidas. 
Isto não é perseguição. Além disto, uma das 
condições para legitimar a denU ·lCia é a decla
ração do nome do delinquenttl, ou signaes ca· 
racteristicos de!le. Ora, os artigos a que se 
referem os meus adversarios suppoem o delin· 
qu-:nte não descoberto: logo, não suppoem a 
deouncía. 

:li-Ias supponhamos que subsiste o direito de 
intentar segun.ia denuncia; o juiz de direito não 
póde recebll r senão denunci~s de crime Õtl res
ponsabilidade ; logo, ha de ser perante o juiz 
municipal, e p;r con,;equeucia fiei\ o juiz inferior 
autorisado para nullificar uma decisão do juiz 
superhr, n que é contruverter a ordem estabelecida 
na gerarchia judiciaria. Ma,; a isto re,;pondem os 
magunões que a repetição da denuncia póde ser 
base ;~da e1u uovos c;1rgos. Mas pergunto-lhes eu: 
donde vê.n este!:! novos cargvs 'l Do codigo francez, 
respondem elles. Pois, senhores, podem se dar 
argumentod da a tlalogia qna:do estes prncedem 
contra o l'éo? E sttppondo-se assim, pôde proceder 
n analogia en~ra um codigo estrangeiro e o codig11 
naci0nal? :\fa5 é, 81·. pre:;identtl, com a llWSIOa 
l~gislação franccza que eu respondo. A legislação 
d~ Franç~ autorisa até segu11da denuncia sobre 
C<)rta e det.:rmin:1da pessoa; mas prevenindo tudo 
quanto estava da parte do l11gislador. sabiam eu te 
a~~resceutou- sob a condição de novos cargos
e niio ccmtentd de t~r eshbelecido o direito con
dicional, para que SP. niio cvnvertesse elle em 
mera pP.rseguição, definia o que são novos cargo~ . 
Mas as no~sas leis do processo, dada a hypothese 
de autorisarem a rl!petiçào das d.euuncias, não 
estahelflcen•lo C•JO •:lições nem quanto á clausula . de 
car:;os novos, nem quanto ao numero de vezes 
que se póJe denunciar, s·:gu~-se que não só se 
!JÓde denunciar sea1 n•wos cargo><, mas repetir a 
d:muncia tant>ls vezes qua"t 1s forem O;> dias 
cvmprehensivos do espaço de 20 anu.;s, porque 
o dit-ei to só é limit 1•ll á épvca da pre~cripção. 
O silnples enunciado dest11 tyrannia prov!l mais 
qutl longos di~curs•>s a situação desPsperada da 
um homem Íllllll •J ia.tio a est•J s '1crificio perenne: 
l\Ias o cndigo de França &inda deu outras pro
viJencias: elle a.ccrescenta que no caso de :;e
gunda denuncia em crirn~s que já tivessem si~o 
submettidos á côrte üe accusttç:'io, não poder1a 
mais ser levada ao conhecimento da camara do 
conselho, por ser €Sta inferior á1_uella, e que na 
hypothaso fi~urad.a. seria a segunda denuncia di· 
r.,ctamente levada à côrte de accusaçào. Mas enlre 
nós, corno já disse, o juiz de direito não póde 
receh"r denuncia~ fóra dos crimes de responsa
lidaJe. Julgo po_is que a _difficuldade resolvia:se 
declarando·se a mtelhgenc1a dos artigos do ccd1go 
do processo em que se fundão .:.,:; meus adver
sarios. Eu nã? peço a declaração porque netles 
entenda que ha razão de duviJar ; mas para pôr 
termo ás duvidas qua a malicia ou a ignorancia 
tem podido suscitar. 

(Ha um apo.rte que não ouvimos.) 
O Sn. MENDES DA CuNnA:-Poi:; eu quero pre

cedentes '1 Se en f :ssfl julgar ó negocio pelos 
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precedentes estabelecidos nas relações, ah l men 
Dous l causaria isto aqui um espanto geral. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, eu concluo faz i.mdo·me cargo 
de explicar ainda como entendo a palavra -
casos - do srt. 151 da constituição do imperio. 
(U o artigo.) 

Elt ent0nd_o, Sr. prAsidente, que esta palavra
caso~- aqm é relativa á distincção d:\S diversas 
~ompetencias - •!os jur&dos para o facto - dos 
)u~z~s par_a o direito, e entre este:> ri:> juizu cível 
e Jl_liZO c!tme; porque a nenhum juiz compett'l a 
des1goaçao das mat'ólrias de sua cornpetP.ncia nem 
o grão de jurí~dicção e attribui<;:ões comprehensivas. 
Nellc, em caJa uma d~s compe.tencias, ha di
v~rsas jerarchias, diversos gráo:> de jurisllicçilo, 
J 1 versas qu!\ lificaçõ~~. divarsa; instancias, di v<J rsos 
modo~ de pr•> ceder, e até tempos tliverS•>S. O juiz 
do cnmP, por exemplo, não pódfl julgar crime o 
facto que assim lhe parecur por oti~nsivo á moral; 
porque só o legislador é cllmpet•mte para imprimir 
n os factos o cnract~or d!l\ictuoso ; o damno, -p<'r 
exemplo, e a banca-rota talvez não fossem consi
dera,los na ordem de materias criminaes se o 
legisl><clor nssim nlio o tivo~so prescripto ; a re
paração do damno proveniente do delicto niio 
seria hoje considerada nn classe das matarias 
civeis se a lei de 3 dP. Dezembro uão tivesse 
deroga.lo a dispnsiçiio do codit::o do processo qne 
a submettia á acçào criminal. Nenhuma autoridade 
civel judiciaria se julgaril habil para formar culpa 
aos qne servem perante ella, pnr ser materia por 
sua natureza crime, se a lei o não autorisasse 
expres~nmente. 

Portanto nenhum juiz pócle julgar senão pelo modo 
-rre~~ri!JlO na lei e nos casos por ella expressamente 
prcv1stos, e é ao que se referem as palavras-casos 
e. modos-do art. 151 dl\ constituição. Este prin
Cipio é ~acramental, e de uma necessidade irrevo
gavel em materia crime; mas no cível pôde 
ter uma excepção, 88 fôr expressamente de· 
clarado por lei co:no entre nós pela lei de 18 
lie Agosto, e entre os fr~ncezes pelo art. 4o do 
seu codigo civil. 

Ainda recorro ao ~ 4° do art. 179- todos 
pvdam comnlUnicar os seus pensamentos por 
p&lavra e por escripto, uma vt~z qua respondão 
pPlos abu:sos ncs casos e pelu fórma que a lei 
estabdecer.- Logo, dc3ta palavra -casos -se se 
tira;;se lambem umR excepção, qual seria? (L~ 
o arligo.) A excepção seria- mas ba ca~os em 
que sa pôde communicar o pe:~.samento sem 
depeudenc1a de ctlnsura, sem responder p<llos 
abus~s; porque a condição- comtanto que res
pc>ndRO pelos abusos- á uma condição essencial 
d<l diretto de communicar o pensamento sem 
dependencia de censura previa. (Apoiados.) Isto 
o qua Q';ler d;zcr T Que se póda em outros casos 
commumcar o pensamento sem respond.Jr pelos 
abusos? Niio: quer di:~:er que só ha abusos nos 
casos presr.riptos na lc~i. Assim é no outro 
artigo: só ha juizes nos casos e pelo moda que 
a lei determiu!l. Ttlnho coocluido. 

l~ta posto, voto contra elite artigo, e creio que 
votarei contra todo::! : ao tnenos é esta a minha 
delibt:ração actual. 

O Sn. NoN&S MACH~oo c~de a pala-vra. 
o Sr. Souza Franco: -Proponho-me a 

defender o srtigo na parte em que acho possivel 
defendei-o. e •·esponder ao honrado deputado 
que o combateu. Diz o artigo (l~) : « Será exercida 
pelus juizes municipaee to<Ja a jurisdicção que, 
na fórma do artigo antecedente, deixão de ter 
os chefes de po!tcia; delega•los e subdelegados 
com recurso para o juiz de direito se a parto o 
interpuzer. » 

Supi'onho primeiramente obrigação nos que 
tiverem de combater este artigo, a substituição 
da doutrina que lhe preferem, pois que, tando-se 

pela votação do art. lo tirado aos chefes de 
policia, delegados e subdelegados a attribuição 
de julgar os crimes do S) 7• do art. 12 do codígo 
do processo, é de necessidade determinar quem 
exercerã d'ora em diante esta attdbuição. Quiz 
a_ ca~ara tiral -a áquelles empregados, e é obe
d1eoc1a no votado aceitar esta decisão, e substituir 
outro_s empr.,gados áquelles, para que não fique 
o pau: sem autoridades incumbidas deste julga
mento. O honrado deputado por Pernambuco 
pare~~-me que deixava esta attribuição acs juizes 
da a1re1to. 

O Sa. UnBANo:- DissP.-o expressatnente. 
O Sa. S:>oz& FnA.Nco:- Disse-o expressament11: 

bem, e eu devo declarar qu~ p~rtilbo até cP.rto 
pontcJ a opinião do honrado deputado, e já disse 
n~ casa que quaria juizes que no interior reu
n!ssom todas as attribuições jttdiciarias ; e repito-o 
111nda, e lenho notado ao lado do artigo na 
pr?po<;tl\ uma emenda tendendo a conferir aos 
JUtZc:~ _de direito estas attrlbuiçõe,;, a aos juizes 
mume1paes em os lugares em que não estejiio 
pr_esentes aqudles Admitto pois a creaçiio doa 
)lllZes municipaes do art. 2•, porótn eomo sub
stttutos dos de direito. no crime e como seus 
prepar!ldores no cível, mas só nos lugares em 
q•te aquelle n!io esteja presente. 

E' nes_t0 ponto que me pareca estar a divergencia. 
entrtl m!m e o honrado deputado, que eu admitto 
a creaçno de juizes municipaes substitut,Js, e que 
ella os não admitte. A argumentação do honrado 
deputado, que é sempre mui solida, e propria 
de. magístrRdo. da tanto talento, m~ pareceu que 
fot pouco mats ou menos a segumte, e tirada 
da. constituição do imperio e topographia do 
pa1z. 

Segundo a constituição do imperio, diz o hon
rado _?e{lu~~<io que não admitte outros juizes 
que nao 1\e]ao os perpetuas, e nem mesmo como 
pr6paradores. Não admitte a escala de crimes 
maiores e menore.s em relação ao julgam,;nto, 
e que dah.i . se tirem argumentos para a maior 
força nos JUtzes. Este modo de considerar os 
netos iguaes em face da justiça, toda a mentira, 
por exemplo, como igu11l, todo o peccado como 
Igualmente contrario á lei, tem sido mais admit· 
tido no fõro interno. (Apoiados.) No fóro externo 
os crimes têm a gradRção que rGsulla de seus 
n1aiores ou menores efl<litos sobre a sociedade, 
e como ta(:s são classificados nos codigos, e se 
lhes dão diver~as alçadas. E se a força dos 
juizaQ fosse igual entre todos, e niio sómente 
igual em cada gerarchia, seguir-se-hia que não 
podem existir iostaucias àivt!raas. 

Eu entendo o art. 151 da constltuiçii.o do imperio 
em principio geral, e como referindo-se aos crimes 
propriamentes taes. Porém ha actos que até na 
classificação ordiuaria são excluldoa da classe dos 
crimes para entrar, por exemplo, na das faltas 
{npoiados), e poderemos enLender a conslituição 
como deixando fiO menos a liberdade de sujeitar 
a juizes temporarios seu julgamento para não nos 
vormos embaraçados com as clrcumstanciu pe· 
culiJres do pa!z. 

Admitto com o honrado deputado a importancia 
do prepuatorio dos processos, e comtudo não 
acho tão grande analogia e semelhança entre o 
julgamento final, verdadeira appllcação da lei 
na parte que dá 011 tira direitos, e impõe 011 
não penas, e os despachos chamados interlocuto
rios, em que se prepárão os autos para a final 
applicação da lei. Este é que é o verdadeiro 
otlicio de jul~dor, porque da outra (:>Specis . de 
•lpplicação da lei lla muitos casos que não são nem 
i uJ ici arios. 

A topographia do nosso paiz oppõe-se ainda 
mais a esta intelligencia da constltuição,"e tenho 
sentimento em notar que o honrado deputado 
citasse a provincia de Minas como ' aqWllla -em 
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qne as distancias nbst:io ao emprego de juizes 
perpetuas, quando ó precisamellte :1 província de 
Minas a 'Jlte t•Hn nt•,lhor repartida sua populi\çào. 
(Apoíttdos.) NãcJ conheço dd \"ista tlsta p.nJ viacia, 
mas veju dos muppas que a~ 15,01)0 leguus qua
<lra.rlas que lhe dão està·J todas quasi igualmente 
povoadas e distribuiJus e:a 42 municípios ·}Ue 
têm menos distancia entre si do que os municípios 
dR ruór parbl de outras províncias, e especialmente 
dv ~;;eu interior. 

E tom6·Se qual província se queira, vet·-se-ha 
quo para dar juiz~s perp~tuos a todos os districtos, 
e de sor~e a tial.i•f.lzcrem suas obdgai}ÕP.S, seria 
preciso dar um, p0h meno~. a cada município, o 
mais de um a muitos mttnicipios. E municipios 
cl!nheço no imperiv, por exemplo, o da Ega, na 
província do P..uá, Alto·Atnazonas, que c<nttém 
!<trreno du«s vezes maior que toda a pr.:Jvincia 
do Rio de Jantiro, e quantos juizes de direito 
sarão prccis•H para tomar conhet:imenlo de todos 
os factc.s praticados nas duas extremidades e 
t"rrenos intermcdios ? E ,;mquanto percorria o juiz 
de direito, a dar-se um para este muuicipio, as 
habitações da fror.teira no Alto-Amazonas on 
s,·,limõP.s, corr.ü acudiria elle a 150 leguas de 
di-5tancia Ill extre:11a que divi.ie o municiphl do 
qne lhe fica vizinho a villa da Barra d'l Rio Negro? 

O •1ue se diz do Pará, p:un IJUPm netn 50 juiz,~s 
de direitn bastarião se elles e só elli>s tomassem 
conh·~citnent•l da iodos os actos criminosos da~de 
a formação da culna até jugamento final, tem 
.lpplicnc<i<> ás oulr!\s províncias em propor•:õ~s 
mais limitada~, por~m tm todas ella~ a distancia 
u fqltn de meios para pagar a tantos juiz-3s per
pHuos e de pessoas habtlitadas para bem pre· 
~nchet· O'l lugares, torna necassaria a creação de 
JUizes munieipaes. E qui!m substituirá os juizes 
de direito em suas faltas e impedimento~ ?-·S~rã 
possivP.l que cada juiz de direit'l tenha outro para 
substituto p·'rpetno, e bem retribuído? E se niio 
é possivel, ao menos par., estas faltas Hão indis
pensaveis os juiz~s municipaes que de fórma 
alg~ma podern ser p<'trpetun;;, e é por isso ooees· 
s~tono e•tt~nder a constittüçiio e•n termns babeis, 
e de sorte a salvar estas difficuldaJes nascidas 
d~s circum~tancinl! do paiz, o que era alias 
conhPcicto pelo legislador c.mstitucionRl. .A opinião 
COJttraria tornaril\ necessaria a creaçi'i.o ele mais 
de óOO juizas p~rpetuos, sem fallar nos <Ubstitntos; 
pnrque não é possivl'l que menor numero possa 
tomru· con!Jecimeuto do~ factos todos pr'lticados 
por uma pr.pulaçiio que, eiltbora pouco numerosa, 
est.:\ •li~peran. na irnmen~a superficie de pArto da 
21-!0.000 leguas quadrl\das. 

O tAmpo que se tom"·ll como unlca base para 
cnn<:lnlr qu.~ os juiZ'3S de direito pode<n tomar 
C•'nb.:cilnento de todos os factos que precisem 
B~a intervençii.o judit:laria, t1ii.o é objecto do. ques
tao. Muito tempo sobr& aos juizes do int•Jrior, 
e é por esta raziio tambem que se lhes póde sem 
risco a<".cutnular a jurisdfcçiio criminal, a cível e 
a orplumolcgica. A q•1~st:io verdadeira é a dao; 
d!Rtancias, e é porque são ímmensas as distaucias 
que, além do augment" dos juizes perpetuas, é 
precisu erear tRntbem juizes temporarios que os 
11uhstituão e ajudem em certos trabalhos. 

Ha um ladú por que se possa considerar estes 
juizes munieipae>~ cread·ls pelo art. 2o da lei, e 
é em sua comparação com os juizes municipaes 
letr.ados da lei de 3 de Dazembro, e nãtJ serei 
mu1to longo a este respeito ; porque ainda desta 
vez me tocou fallar n•• ultima hora da sessão. 
Notarei porém que os juiz;,s municipaes letrados 
da lei de 3 de Dezembro são contrarias á consti
tuição, e dispenssve!s considerados como magis
tratura ordinaria do paiz e instancia nova que a 
constituiçã" desconhece, a que os juizes munieipaes 
da proposta são indispensaveis como substi· 
tutos dos juizes de direito em sua falta 011 
ausencia do lugar. 

Quanto ás razões de rnaior hlbilita~ãu q~e 
podi~o a·iquirir estes juizes para da~emp~nhar 
d~po1s as obrigaç~cs Ud juizes porpetuos, já se 
d;sse qu.J_ se eHe_s ~e.11 <1 cap~cida•l<! precis<l para 
a~ fu~Jc~oes de JUizes mumc1paes Julgadores, que 
~a? ta~ Import~ntt;s _como as u<JS juizes de dirQito, 
e mutu t:ste tlroc1n1 '• e OdUIItuna razão resta 
em que _se apoie _a couservaçiio desta magistt o.
lura, CUJ~S fuocçoJs podem, com utt-lhore" garan
~tus, e nau maior despeza, ser exerciJas por 
JUiz~s perpet11os da coustit11iÇão. Quanto aos 
JUtzes muni<:ipaes noio p.1gos, e tão sómente pre
paradores . dos processos, sfio indispeusaves em. 
quc.nto mews •1131S abundant!>S não permittiren1 
que juiz_cs perpettlos haja sufticiente,; para tod•.1s 
os JI:;trtcto~, ou augrnentado o numero 011 abro
viadas as couunnnicações. 

O Ss. F.R4N<10 DE S4. dá. urn aparte. 
U SR. SouZA FRA.NCO:-E entã:J quem substituirá. 

?~ juizes de direito nlb havendo s•Jnào e~t.!,; e 
Juizes de paz? · 

O Sa. F.a,\NCO D& S.\.:-Crea outros juizes letrados 
com divers~s attrtbuições. 

O SR. SouzA FsANC·'=-E' simples questão de 
nome, se estes juizes fõre:n de direito perpetnos 
e em lugar em que rliio estejii.o juizes de direito' 
e vale melhor augmentar o numero destes: sé 
porém são para os lugP..res em qus ha juizes de 
direito, e o honrado tloputado os 4uer tambern 
angmentados, fleg11e-se q11e, 011 ficaráõ sendo :nal 
p~gos estes, uu haverá grande excesso de des
IJeza para augmeotar o numero das actuaes 
comarcas o crear mais outra classe de juizes 
letrad~os. Att~nda o honrado deputaJo que a 
questa'l se resolve afinal em questão de meios e 
hR.bilitações. 

UMA V<JZ:-Não apoiad.,. 
O SR. SouzA Fa~Nco:··-l?ois creia que é esta 

a verdadeu·a _qu~sta;o_ o1:1 a ques~ito diffidl, por
que a ques~ao )Ucitctana nã•l e de muita difii· 
c~ldad<l em si. P"nha-se de parte a p•)litica, e 
nau se entenda que a llrganisação judicinria •ieve 
ser com vistas de sustentar partidos (.zpoiados), 6 
Vlr·Sd·ha a conhecer que a difficuldadil intrinseca 
eotá na acquisi-.ão dos dinheiros precisos para. 
bem pllg<'r tantos juizes perpetuo!!, que na fõrrna 
da constituição jo.lguem todas as cao.sas cíveis 
a crrrnes do paiz, >H:ompanhaJos de jurados no~ 
casos que os codigos ordenarem ; e na exiF:tencia 
de pessoas habilitadas para d<>sempenhar tão 
alt~s. funcções. Assim pois, a não ser a questi\o 
p.,ltttca, toda ella SE:! reduz a. questão de meios e 
habilitaçõas. 

En hei _do .aeresentar uma el;llenda pela qual 
estas attr1buJ<;oes passam aus Jllizes de direito 
e aos municipaes só como substitut••s dostes 01~ 
sua falta 011 ausencla do lugar, e então votarei 
pdo artigo;_ e declaro ainda Ut'Q!l vez que ent1·o 
n<lstas qtle~to~s com toda a calma e imparciali· 
da.le: voto pelos artigos que me parecem bons 
e pelos outros com emendas, e não rejeito 0 
que é bom porque h.1ja disposições que ou re· 
provo. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão pelas 3 horas. 
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S"ssAo em t 9 de Agosto 

l'llESIDENClA DO SR. MUNtZ TA V,\RES 

SuMMAar.J.-Negocios de P.;t.,.opolis. Discurso do 
S1·. Nu,!es .l:[ttchado. -Fabrica. de prortuctos 
chimicos. Discw·,;os rtos S1·s. Ba.rr"s Pünentei. 
e Fran.;a Leite.-Refm·ma judicia1·ia. Questllo 
calc.I'Osa. Discu1·so~ dos S1·s . D ... vfanoel, Santos 
Barreto, Brll·ros Pimentel, Urbano, Fernandes 
Torres, Ferra:. e Gonçalves ,\fal·tins. 

A's 10 horas e tres quartos d•1 ma"l.di abre-se 
a ~ess:lo, lê-so e approva-se a acta da ant~ce· 
•.ltmte. 

EXPEI..:IENTE 

Um cfficio do Sr. mini8tro do imperio, cor.-,. 
municando qu,; na data de 14 do corrente se 
expedira nv1so ao vice-presidente da provincia do 
Rio de Jat:P.iro para enviar c,•m urg•<nCÍt\ á ijecre· 
taria d.; estado dos 11egocios do imperio un1a 
r•' presentnção da assembléa da dita província, 
r<:~lativa á questão de limites entt'e 6Sta pt·ovincia 
e a de S. Paulo.-Fica a cumara inteirada.· 

Do mesmo ministro, remEttendo o autographo 
da lei re~ulamentar das eleições deste imperío, 
na qual Su'" ll.'lag3sla<le o I111perador c.:.nsente.
P;jra o arcbivo, c c; n~municano1o-se a <) :wnado. 

Do mcsm .. ministr,J, transmittindn uma cópia 
da co11sulta da SPCçã•l do cun:;fllho de estado do~ 
ncgocios d[) imp~rio sobre uma l~i da assembléa 
de Sergipe ácerca do modo da se pagarea1 as 
d!arlas de Reus membros.-.<\' commi:;s ;"io de assem
bléas provinciaes. 

Não ha mais expediente. 
E' approvado o seguinte parecer da commissiio 

de pe!isões e ordenados: 
a José Antonio Damazio, official aposentado da 

secretaria de estado dtJS nngocios da guerra diz 
em sua petição dirigida a esta camara, que tendo 
mais de 21 .. uno~ da serviço, e achando-se incapaz 
dt! continuar no emprego, por virtude de nwle:1tias, 
pedira a sua npos~ntadoria, que esta lhe fóra 
concedida no anno de 1831 com o ordenado de 
200S, quando devia ter o ordenado propor~ional 
aos annos <1e exercil:io Regttndo a lei de 4 de 
Outubro de 1831, qUf! rl!lluerl\ndo immediatBn1ento 
ao governo do S. M. lmp::rinl, a reJJ••ruçlio da 
iujustiça que se llle ll11via ftlito, só obt(lve uuta 
decisão ftlvoravel no anno do 184! sob con~ulta do 
conselho supremo militar, e quH devendo por 
forç11 de$ta res.oluçà<) reccbtlr o~ ordona.tos, que 
lhe compet.•m d"sdt~ o dia da apos.<ntadorla, t~m 
lhe sido nt~gadus a pretexto de ser a repsra~ã<J 
da injustiça um molhoramtlnto de apoRousador1a, 
e pede que estn cnmara, por sua deliberação 
autorise o p11gumcnto d~ sous ordenados na fôrma 
rcquGridn. 

• A commit'são de pensões e ordenados entenda 
que a pratençiio do t~upplicante depende inteira· 
mente da decisão do governo a quem deverá 
recorrer, e que neste senttdo se deve deferir o 
s€u requerimento. 

~ Sala das commissõP.s, 16 de Agosto de 1846. 
-Peixoto de Brito.- T. A, de n.lve~renga.- M. 
J. Valdeta1·o. >> 

Lê-se o seguinte da 3• commissão de orça
ment<l: 

a A 3• commissão de orçamento tomou de novo 
em consideração o requerimento do pagador da 
pagadotia das tropas desta cõrt~, Manoel José 
A!vcs da F vnsecõl, pedindo uma elevâçào de 4008 
no seu actual ordenado de 1:600S, ou o angmeoto 
de 600S na gratificação de outra igual quantia, 
que ora percebe par!' quebras. 

u Allega o s•~pphcante que os seo.s actuaes 
vencimentos ain.ia são os meswos que percebia 

quando a pagadoria Jas tropas era simplesmente 
pngad.Jriil do arsor.al ue gullrra: q~e quando se 
f r, z a u'ltima· org:1n isao;ão Jaqu~;l!a p;.tgaJoria, foi 
" unico empregaJo que não teve i;.ugmentc de ,;eus 
\'enct:ne<ltlls, ao passo que t8ve excessivo aug•uento 
de serviço, e que por cons ·l~uinte os vencim•:ntos, 
que então p~ rc"b ia, e que aioJa hoje pt:rceb<:~, n>io 
guar!ào pr<,porç;1o, nem cotn o penoso sPrviço a 
seu cargo, uem ..:om a gran.:l,! res[lonsabilid~de, a 
ri:<co~ que sobre clle pesão, tc'lldo de prc•cessnr 
anuualmente mais de 8,000 r!ocumentc;s .de des· 
pilza, na importancia dtJ p<lrto de 3,000:0COg. 
Juuto . ao ;·equerimeuto do suyplic>t::l.te se achão 
exhara:.lo'i os pareceres do procurador c.la corôa, 
e d.•l contador geral da guerra, aUl!Jos concordM 
ua j11stiça desta pretençào, fundando-se ua con
veni~ncia de fixar or.lenados sufficieutcs a esta 
espdci<:~ de empregau<Js, subr.!tudo pdo H rri~c<luo 
tiX•,rcicio de .taos empregos, em ttUe :~:io inevitavtiis 
as perdas proveuitJntes de tmgar1os nos multipli. 
cados pagam~ntos, e sobr.; a Leg!llidade da u1oetla. 
E a 3& commissào de orçamento, acbando atten
dh·eis as atle :pções Jo suppli .-anttl, e confor
mando-se com os pareceres do procurador da 
coró:1. ·, e conta<i •,r geral, passa a offerecer 11. 
segll.inte resolução: 

<< Arligo unico. E' fixado eu1 2:000$ o ordenado 
annual dü pagad·>r <la pagadcria das tropas da 
córte, além da gratifica•;ão u.:J COOU destinada ptHa 
quoJbras , ficando revogadas as Jísposições em 
contrario. 

<< Paço da camara dos dei)utados, em 19 de 
Agosto de 18-lô.- Olituit·a Lisboa.- Coelho. 
Getulio.» 

O projecto é julgado objecto de deliberação. 

NEGOCIOS Db: PETROPOLIS 

Continúa a ·discussão do requerim<:~nto -do --Sr. 
Silva. 

O Sr. Nunes Machudo:-Estou bem longe 
de ir contra as iJ<ias Jo nobre deputado autor 
do requeri •uento, poquo tambem com elle entendo 
qu~ niio pó·.!tl hav ;, r vc~r.la•leira fdicitlade neste 
mundo e uo uutro som a pratica da roligião de 
no:~sos pais; tarnbem entendo com elle que, 
d·•sde qutl a co1tstitt1ição do imperio garantio a 
r::ligi:iol Jo estndo, clla dtlve ser acatada, o não 
Stl póde c:ms.:ntir o exercido Je outros cultos de 
Utll woJo ·tal que vffenda ô de~enci .\ e produza 
o escauolah1. EntretanLo, Sr. presidente, não 
posso v.:.tar p.;lo re ,luerimento, pQrque receio que 
"lle pro.Juzn .,ff.,itos que talv~z o nobre depu
taJo não tivesse em vi::~t >l qusndu o apres<~ntou. 

O .t:i.UI principal porque o uobre deputado offere
ceu o s11u re,luerirnflnto .i á. elle o tem conseguido, 
quo é despertar a attenoilo do governo e do digno 
prelado clio.;dsano, 11ara que tratem de exarnwar 
esst1s factos que occvrrem, e que eu nã(, tenho 
razão para contestar nem para affirmaL·, e todos dêm 
aq!lellas providencias que estiverem a seu alcanctl, 
afim de cortar o mal em seu começo. 

Mas, Sr. presidente, o que se póde conseguir 
exigindo -se do governo as informações que o nobre 
deputado pede? Se é o effeito moral, esse já foi 
conseguido, e os esforços, quaesqu.er que possão 
ser, não lhe podem dar incremento, antes se deve 
recoiar effeitos muito prejudiciaes. 

Mal interprehdas as vistas do nobre deputado, 
mal interpretadas as vistas da camar,., votando 
o requerimento, póde a sua passagem compro· 
metter urn estabelecimento cujas vantagens o nobre 
de!?utado não póde contestar. 

lSr. presidente, ou.;o dizer que um dos maiores 
estorvos que apparecem na Europa para vir colo
Aos ao Brazil é correr por alli que nós somos 
intolerantes em m:~.terías de religião ; portanto, 
como disse, . eu me receio de que a votação da 
casa em favor do requerimento possa ser enten-
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dida do um modo que vá confirmar na Europa 
esses boatos que iuju;,tantente correm a nosso 
r~speito ; e por isso eu nté_ rog<1va ao n •;b~e 
deputado que se servisse rettrar o s~u requen· 

ms:,~,;ores, eu ni\o p i•SS•) acreditar que o z~lo 
catholico do digno dioce~ano que te:n a;;s,;nto nesta 
c,.sa não o tenha levado a tomar tantas quantas 
provi•l•!ncias est~jão a seu _alc~nce a res_peit-> Jo 
qno:l se diz ~x;stlr_ na colot~ta ae Pctropolls. Se o 
1 , vbr~ d>'puta•10 nao qne•· smcHantf.nte outra ccuso. 
~;eniio 4'ue desappareçiio o qne elle chama-escan· 
dalos-,e que mais não ~P. repitiio, o nobre _deputado 
t em consf"Uí..iC' o seu fim; para qc l' po1s querer 
com o stu"re<pH:rimento produzir .. utros resultados 
que eu enxergo e ele qne t<'n h o . medo ? . 

Tut.lo o noutr.1o sabe, Sr. prestJ.cnte, as dlfficul
datles cotn q"F" tem lutado a colonia de Petropcolis; 
para que pois ir addicionar-lhe mais uma dfficul· 
dada ? Para que ir ttlli plantar um !'cisnta? Qu.e· 
rer:í o 1oo1Jre dc!putado levar a acçíio da justiça á 
colonía •.\e Pdropoli,;? Quererá gue o governo 
mande instaur"r um processo criminal 'l ~erá i~to 
prudente 'l Eu !'ntendo Que o negocio é m_Ulto seno, 
que o govern,J deve, é V• rdnd~, exammar tiSt~s 
factos, deve tratar de acautelar que S tJ elles nao 
t·epitão, se vcr..tado>.ir<)S são ; devemos confiar nas 
!Jrovid<lllcias do digno dio~esano, de quem ess~n· 
cia\mente entendo que depende o remed to a esses 
males aqui deplorados. Em mntcri~H dtl reli?:ião, 
em negocios desta ordem, ente11do que só as 
dillgeucit\s, as providencias partidas da igreja 
poJo;m acautelar ta .. s males. 

Voto contra o requeriUJento. 

ORDEM DO DIA 

FÁBRic.U:i-r; PBODUCTOS CHIMICOS 

Entra em df.;cus$;\1) a r~so!ução que atttorísa .o 
estabel<~ciment'-' de uma hbrlca de productos cht· 
micos. 

E' apoiada a &eguinte emenda: 
« Sllpprima se o art. 2•. 
« o art. 3• que passa a set 2• redija-se sssím: 

No caso de niio cht>Rnr a installar-se a ft~brica, t•u 
de cP.ssar de trall•tlhar por mais ~e tres maze~, 
depois da installada, os _emprezanos serão !Jbrt· 
gados a restituir a quantu\ emprestada, com Juro:~ 
de oito por cenio ao auno, e o governo poderá 
esli~ular u imiJObÍç!to do multas dt: 500S a 2:0008 
para Nt ca~o" dP. hlta d<~ prcetu:himento de alguma 
ou algumas das con•lio;ões do c•mtracto. 

c Artigo additivo. O governo pnderâ modificar 
as CbiJdiçõtJs Jll quE> tra.Liio os ~§ 7•, 8• e 9o do 
art. 1•, substituindo·as por out.-as que julp;ue 
necessadas para realisaçã.o da ~::mpreza, e sutll· 
cienLes aos inter~ases nacionaes. 

« Paço dil camara dos deptttados, Pm 19 de 
A~osto de 1846.- Oliveira.- J. Antflo.- Rodri· 
gues dos Santos.- Torre:> I:lomem.-Dr. Franço 
Leite. 11 

preciso bP.m. examinar o que pedem estes dou!l 
e!ltr:mgeiros, e ver se o paiz está em estado de 
fazer o sacnficio que delle se exige. 

Prét>Judem estes d<>us senhores quo o governo 
lh~s empreste uma ·qul\ntia para estabelecer uma 
fabrica normal de productos chimicos. Priuleira· 
m.mte devemos inda:;:ar a .eXP.·11libiltdade da pro· 
messa. e eul se:;:undo lugar a possibi!idad<l em 
quo estamos de satisfazer o petlit.lo do emprestir:.o. 

Por mliis e.;;forços que tt)nha feito para descobrir 
uma fac·; da possibilidade do esblbelecimerlto de 
irtdustrias reunidas, nàfl posso d!J maneiril ne
nhuma ch.ogo\r ao resultado qne de!"' r, java llara 
est:n de accc.rdo com il il\u~tro commissão e com 
os impetrantes; porqu,mt•), Sr. ~resíden te, são 
tuntct.q us coa.~as que nos prom ~ltflm os peticio· 
narios, que, por mais combinaçii.o qne fnç~, por 
tnais exame que apras;,n te ,;obre a >lOIIlogta dos 
diff•; rentes pruJuct!)S que querem fabricar, niio 
posso cheg:•r á convicção de qne serão satisfüitas 
tedas as coadi~õ r,s pron1••ttid:1s p~los dou.;; illustres 
lr-ancezes. Prome!L<'In ·nvs o . estabt<leciment'> de 
trinta e duas industri,,s novas no paiz ; e cu, 
lançando um simpl"~ olhar sobre tã.:> ,gigant.;sca 
prom~s;:a, llito pos,;o deixar ds chegar n este re
sulta•:lo- que é impnssivel que se realisem t:lo 
bolloo;; sonho!<-. E' pcssive:, Sr. presidentP., que 
estsheled.ia. u!!'a inrlustria, traga -:Jla a npp>~tiçiio 
de outra e outra; mas que a i ntroducção de uma 
~<Ó traga crlmsigo n consequem~a de trinta (l _duas, 
é difficil. Faco esta c <ltl~ideraça<J pat"a destr•ur um 
fun · lam,~nt.,>, ou uma razão que querem dar os prtl.: 
cionario~ da f11cilidaàe com qne elles desenvolverão 
todas estas promessas. 

Primeirnr:nente, Sr. presidente, perguntarei :-
é este o meio mais proprio para implantarmos no 
paiz a industria? E' t~&rmittindo a uma sociedade 
um exclusivo por espaço maior do que elle pediG - 
para f<ibricar ess& immensidade de preoductos á 
custa do p11iz, é que vós pretendeis desenvolver 
a industria,? Sr. presidente, ~>~t dCJsejaria que a 
camara facilitasse uma industri" nascente, " 11j11· 
dasse, désS•l·lhe R mão, niio a deixasse p&rec.;r 
no seu nascimento; r:nas que o governo entl"ell:ue 
um capital tão forte a dou~ individuus para ser.!m 
dl~s os dil"•!Ctoro!i dos no!lso;; fundGI!, para ~crllm 
elles, por IUSimdízcr, O:\ dir•'ctorea da nossa indus
tria pot· espaço do duze annos, é pouco prudeoLe, 
é pouco r11zoavel. 

Pt>ut>1n os Sra. d·Arcet e Drcyrus a quantia do 
33:3:0008 para ~sLabelt•cer umu •ndustr1a nova no 
paiz: ma<J é rorec1so indagt~r 8\l é poastvel montar 
11P.melbante eslabt!lo>cimento eom esta quantia, e 
metuno com o dobro, com o triplo ou quadrupl"i 
se é post.~ivel Cúm a quantia dos truR milhões 
estabelecer em urn p11.iz novo onde nllo ha certos 
opeNrios, tmde nàu ha utensilios, neu1 qnem 08 
faça, uma fabtica tão complicada ou t1~11ta~ fa· 
bricas? Esta é uma pergunta !!. que deseJarei q~e 
os nobres ~u::~tentadores do pro]ecto m11 respondao 
logo, porque acho tíio grantlA a e!I!_preza, que 
concluo que não ha homem por ma10r esphera 
que tenha que possa leval·a .ao cabo. 

o Sr. Barros Piln.entel:-Sr. presidente, 
nenhuma il'ltenção tinha de pedir a p11lavra sobre · 
a materia ; mas 'V ~:ndo que ella ia ser 'Votada sem 
discussão, resolvi-me a pedil-n mais para suscitar 
um debate do que verdadeiramente para impugnar 
a preteoção destes dous illu:stres franceus ..•. 

Niio cl esta a unica arma que pretendo em· 
pragar contra o projecto. Quaes são as inJustrias 
que se quarem implantar no paiz? Ar.bo real
mente muitas matarias de nm emprego muito 
ordinario; mas, Sr. presidente, permitta-me V.Ex. 
qu~ faça uma compKração. Muito empr~>gaveis 
são todos os objectos que se encontrão n'uma 
botica; mas sP.ria . bem desarrazoado estab11lecar 
uma bvtica em um lugar onde não houvPsse 
medicos. Os peticionari.os querem arriscar uma 
em preza que na actualidade não póde ser vantajosa 
senão para elles, porque, quaes são os provei&os 
immediatos que possa tirar o paiz do fabrico de 
tantos proJ.uctos! 

O Sa. M.ooBA MAGALHÃES : - Havi!l de haver 
quem !allassé. 

O SB. B. PI'M:Elll'"TEL :-Se soub .. sse disto, tinha , 
deixado ao nobre d.~putado a tardfa de começar a 
discussão. 

Principiarei, Sr. presidente, dizendo que de 
nenhuma sorte sou opposto á introducção de novas. 
industrias no paiz, e julgo que nenhum mP-mbro : 
cksta . C<\mara partilha id~as · contrarias ; ruas é · 

o SB. FRANÇA. LEITE:- Pois o nobre deputado 
· não conhece 1 · 
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O Sn. BAIIROS PIMENTEL : - Immediatos não 

conheço nem um. Qual á o emprego que tem no 
pa1z actualmente o acido sulphurico 't Qual é o 
emprego do acido nitrico? Se fôr a esmerilhar 
pehs pequenas industrias no paiz, acharei urna 
1•nça, uma oitava, um litro ; não é tão grande 
o seu empregv que autorise um estabelAcimanto 
tão. 15igan.tesco como aquelle que pretendem os 
pett•:tonanos. 

Eu quereria fazer uma analyse dos differeutes 
corpos que pretendem apresentar est~s senhores; 
acho até poetica · a promP-ssa, achll-a bella; se 
por ventura eu me visile em urn paiz or;de 
estivesse montudo um tal complexo de fabricas, 
onde todos estes productos ~assem feitos com 
pt~rfeiçào • t:u me con~ideraria em um mundo 
muito feliz, me julgaria em um paiz grande
mente adiantado. Eu estive em Paris, nesse 
grande centro industrial, estudei um pouco de 
chiuw:a, visitei alguns estabelecimentvs, e não vi 
um só que compreh~:ndesse tantos e tão variados 
ramos. 

Poderáõ os peticionarias explorar o seu ·pri
vilegios em um artigo qualquer ; poderáõ, por 
exemplo, curtit• muito ccuro, p<>derâõ fazer grande 
emprego de nossos oleos, ile nossas resinas, de 
nossa~ tio tas; mas vir se offerecer á camara d 
creação de cousa<~ que nos são actualmente 
inteiramente inutei:o para com a gra11deza da 
emprezr. ou da prome>sa mover-nos a despen
dermos tão desmarcada quantia 1 Eu, Sr. presi
<.lente, seria o primeiro a votar por urna quantia 
proporcionada ás nossas circumstancias, se se 
tratasse de um1! industria nascente, que para 
medrar carecesse de algum sacrificio da parte do 
paiz; mas para se estabelecer ab ovo e confiar 
o governo tão avultada som ma a dous particulares, 
não acbo acertado. Muito tr.ais conve niente seria 

- ·--·que- o governo decretasse a creaçào de um con 
servatorio de artes, e flUe faz.;ndo-lbe muitas 
vantagens, !JUZesse o muito enteadido M. d'Arcot 
~ sua testa, que para o · em pregar no ensino o 
con$ervasse, t·osse qual fosse o sa.:rificio, no 
imperio, onde carecemos tanto de hom ens de tão 
aquilatado nler&cíD.lento. 

Ora._dir·me-hão o,; senhores da commissão qne 
o Sr. d'Ar~et comprOiilett~·se a abrir um curso 
dtl chimico. Mas, meu:; senhores, como podeni 
o Sr. d'Arcilt r.lUltiplícar-se para d irigir 32 ramos 
.lo indus tria e ~ nsiuar 'l Não seria melbor qua 
o 8r. d'Arcet, eusiuando chim1ca, se compro
metes~e para col!l n gov.:.rno 11 explorar as uossas 
mmas perdidas que temus? Qlle o p;overno o 
P.mprep;astle no cunhccimeuto de Lautas riquezas 
d"sprézadas? Nàt> seria conveniente que lizes~e 
vir as mat~rias prima~ do nos; os sor tõos, lanlns 
rc~iu!ls, tantas gowmas, tantos n:inem'ils, para 
que elle, an .. lysando-as, moatrasse ao gov~Jruo a 
sua utilidade ? 

Eu direi mais, é c~m algum con~trangimento 
quu !ullo nesta matena, porque vejo tauto apoio 
na cnmara, aprecio em tão alto gráo o mereci• 
mento de M. d' Arcet, estou t<io cel'to que 
elle vai fazer sacrificio não só de sua pessoa 
como de seus bens, que, 11 não ser o desejo 
de que não se vá arriscnr uma quantia tão con
:::Hderavel, eu por certo não me abalançaria a 
pedir a palavra._ .. 

Ulii Sa. DEFOrA.DO :-E- as garantias ? 

O Sa. BARRI)l! PUtli:NT.&L: - Vuu a ella~. Pe
dem·se 333:000SOOO, e o!Ierece-se a garaulia de 
45:000$000. . 

O Sa. FRANÇA LEI'l"& ~- Então "G ão leu o pro
jecto. 

O Sa. G. oos SANTos:- E' pouca generosidade 
atacar o lJrojecto sem o ter lido. 

O Sa. B.t.BllOS Pu.m~T.I!L :-O nvbre deputado 
ha dfl me permiitir que Ih!! diga que quaudo 

avanc~i esta proposição foi convencido do que 
dizia a verdade, e PSta convi.:ção é tirada da 
leitura do projecto. Vou mostrar que a unica 
garantia effectiva e real que r•fJ:erecem os peti· 
cionarios é a de 45:0008000. 

Pedem elles que se lhes adiantem 180:000$, ao 
par, A que est11 quantia lhes sejli dada por presta
ÇÕIJS. Ern compensação, offerecem logo poucos dias 
depoiR da pa~sagem da resolução 40 e tantos 
cout•Js, os quaes serão depositados no thesouro ; 
mas <jual é a guantia da S'lgunda prestação T 

O Sa. F. LIJ:LTE : - A-> machinas. e tndo quaralo 
trouxerem. 

O Sa. B. PntP.NTEL : - Ora, saberâõ os nobrPS 
deputados avaliar perfeitamente essas rnaehinas e 
tudo quant'l trouxerem estes senhores? A terce :ra 
e quarta prestações, qu'lndo estes senhores n ã o 
carecem mais de dinheiro, sera féit11 s em nenhuma 
outra garantia •.•. 

UM Sa. DEPUTADO : - Ha bypolheca. 
O Sa. B . PIMENTEL : - A questiio é se precisão 

ou não dos 180:000S fortes para montarem o 
estabelecimento; ·e se têm meios para offectiva
ment~ gatantil-os; se têm, porque nii.o offerecem 
outro além dos fortuitos que apre>"~Antiio, como 
casa do primeiro estabelecimento e utensílios ? O 
Sr. Dreyfus dizem · que, ó homem aba,tado, l) 

Sr. d' Arcet tem ba:;tante do seu, porque não 
apreseotão Jirmlls desta pra<;a •..• 

O Sa. M:EIRELt.Es : - P edirão-se informações 
ao gQverno. 

O Sa. B. Prua:NTEL : - Diz o nobre deput11do 
que se pedirà<> infor,n açõE-s no governo ; sim 
pedirão-se informações ao governo, porque a 
nobre conlmis9li.•> não se julgou hllhilitada P"ra 
fliZfl r esta conces:;ào ; ma~ qual toi a respo~ta do 
govern o ? Caminhou á d ireita A á esquerd11, 
re,.;ponden : -mandem-me o,; ~:~e .. hor~s a re>~•>
lução, que cu me nin<>tarei e.1m os "lllPl'oZll.rio~. 
-A camara, para po<ltJr votar eow conhecirwmto 
de cau,ul, de v íu. . exigir do ~ovurno q uuus t~ i\u as 
g.ua:1tias que elle pretendd que dêm <lK pod
ci<>uari<>s; ln<i:l o gov<Jrno se escusou ·1<~ rosponder ; 
ba por c<>nse•JliOncia alguma diOil!ulJal•J om v.> LAr 
e:;tl\ r es<>luçiio.... _ 

O Sa. ~b:m&LL&s : - Lên n paroct!r do oliroclor 
do rnusõo. 

'O Sn. B. Pl:at:ENTiíL : - Ma3 o 'l ue Jiz este 
senll•1r? Qu~ é tHUpre;m muiLo utd, que della 
proviri'&Õ 1nuit•>S hen•1llcios ao p•liz, etc, etc. ; u1as 
ciua'!11 l! :io estas rnatArintt 1)1111 \·ii~ des.,nv .• lvet· 
tJCcB~;:;Bl'lll.mente a inda~tri11 ·1 Pois é !azrlnJo ·iit! 
uci•io llUiphuric<>, acjJ,, nítrico, um ou outro 
reagente chirnic<l que se prov.,ca o oascirneuto da 
industria ? Depoill dellas llll.iCMem tl s .. c-ouh(:CAt 
a necessidade dos d:ff<Jrent t!s productos é que S t! 

deve promover fabrico desstls product<~s, mas querer 
esses prodaclos antes de se crear a índustria creio 
que é andar o carro adiante dos bois. 

Sr . presidente, cu limito por ora aqui :~.s minhas 
ob:>erva<;Õtls ; ma:; não posso deixar de pronunciar 
minha admiração pelos conhecimentos cio Sr. 
d' Arcet ; faço votos mP.snto para que, qurmdo a 
camara não approve a resolução, o govflrno con
tracte Cl\m este senhor de qual:Juer modo . que 
seja, por ~uc seria uma perda para o paiz a sua 
sahida. Tal é o 11pceço que faço de seiJ mereci· 
menta. 

o Sr. França Lel-te :.- Tllrei pouco a 
dizer sobre o proiecto em discussão. A admiração 
que causou-me a opposição do nobre deputado 
excitou-me a di:rer algruna eousa sobre o projecto 
em discuuão. O nobre deputado oppõe-se ao pro
jacto por dous argument<>s principaes ; primeiro, 
porque o emprego do acido sulphurico não Unha 
uma applicação immediata entre nós, e por ie~ 
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não exigia o sacrificio da nossa parte para esta· 
bel~>cer um laboratorio dEsta natureza: segundo, 
que ;;eria melbor qu~ o governo estnbe\ece•se unl 
conservatorio de artAs, pois que com este estabe· 
leci.nento p<'derí" o governo supprir as çantagrns 
que se esperlio do tstabelecimento que . faz o 
objecto do projecto nm dl.,;cussão. Accre~c~nt(lu 
em terceiro lugar o nobre deput:ldo quo_. Px:gmd~
se da nossa partê um grande sacnfi.cw·, toda>la 
não s~ nos offere~ião garantias que pudessem ter 
appuenc\a de um resultado vant,•joso, ou pelo 
menC's salvar o grande prejuízo do sacrificio. Eu 
me occuparei unicamente destes tres ponto;;. 

O nobre deputado disae que dla linha estudado 
ehimica, e por iss~, Sr. pn._,ident~, ó ll~Jbre de
putado se acha numa_ pcsiçao musto nHns vanl~· 
josa que cu, porque nao tenbo a tn~nor cer~moma 
de declarar á camara que não tenho C~1to am 
estudo particular da chimica : apc:zar ue que me 
agradão muito todas as sciencias Oll)turaes, apenas 
tenho da chimica alguu;as idéas geraes, e por 
isso não me acho na posiçáo do nubre deputado, 
qu<~, se toão _ó pr.:.fi.ssion_al, ao ll)llliOS tem cunhe
cimentos Ol&IS systematlC-05 do qUe I':U. 0 Oubre 
dt:putado p~rém l!a d.; J!Crmittir que lhe ~i!la. que 
uão é pt·S~ivd hal'u S0ctedade alguma clVlhSada 
eu1 qutl v acido ~ulphurico 11lio. t~nba. um . im~e
diato eolpl'Eg·'·. Se esta propos~ç~o é verdadesra, 
já ,;e >ê que e falsa a propos1çao do nubre de
pulado qua:.do disse que o acido sulphurico &ntr~ 
nós não tinha applicaçào io1U1ediat.a. Eu ebamarea 
ao nobre deputadv para qualquer botica ; per
gunte a qualquer medico quautos remedio:> se 
compoem de uciúo sulphurico. Ora, se nós lamos 
muitas boticas no Rio <.te Janeiro, veja-se quanto 
cn1prego immedill.to não tem o acido sulphurico. 

O Stt. BARROS PlMENTJU. :-Si'~ ha esta facíli· 
dade, porque um particular não o fabrica á sua 
t:u~ta '? 

O Sa. FRANÇA. LEITE :- Sr. presidente, uma 
cou><a estâ em f"br:car <m pequP.nO ponto para 
su..,prir a uma neccssillade immedmta, e outnt 
cuus11 est:'l. em fubri<:ar em blto ponto, em grande 
esc~>ia p .. ra sup,rir a muilas necessidades d .\ 
viua hum!•na, ria villa social. Eu não tenuo 
n':uhum recdo dt~ av~•".;ar que l:\em ll. industria 
que se discute ne::.Le t>tojectiJ as •·utras industnas 
110 paiz s..rilo sc1upre acanhadas , não terão 
deseuvulvim~=:nlo ...• 

O 8a. ~1EtnELI.ES :- Apoiado. 
O Sn. FnANCA LEITE:- C•tarei um exet.,plo no 

nobr" uepul11d <•: e11~a f"brica de papAl cllotra a 
quat uinlia <outro dia sll f•lll•)U aqui na ca~tl por 
não ter ccrrP.-punJi·io A:l tSpt•ra cas d>\ cnttlllra 
quando lho conceút)U !o!eriaR, como pódr: pro,.peral· 
ne uão tem acido sulphurico com fo~cilidade p3ra 
brnnqut:jar o papel? A•JUi tomos uma industria, 
e industría muito nec-3ssaria, que está patr.ly~ada 
por falta •leste produclo. Cit11rei outro : todos 
~abeto que no lt!mp,) do Sr. D. P~dro I. uma 
c•Jmpanliia se formou para fabr1co das chita~; 
esta companhia fEz um grande edificlo ; procurou 
macltioas, mas acllOU·Se em P.4ado de não poder 
avançar, e cahío, e por que? p.,rque lhe faltav:lo 
os elementos que erão n'3ces~arit•s para desen· 
volvimento desta industria, '!lementos que este 
estabelecimento otr~rece ...• 

O Ss. BA.B.I<OS Px:-.n::sT.~o:L :- l{;io era o acído sut
flblll'ÍCO que llle faltav~. enio os Cllpitacs. 

este generv e transportal-o. Ora, se por ventura 
tiv~rmos um estabelecimento desta natureza, não 
poderetnc•s transportar para o estrangeiro o cúuro 
preparado 'f 

Ainda mah;; tu dos os a o nos votamos aqui 
grande quantia para compra e remessa do páo · 
brazil, pagamos um grande frete que podiawos 
d11ixar de !az.:;r, porq ua do páo-brat:il extrabe-~e 
unieatnente · a tinta, tinta que podia ir daqui t-m 
granJ.e porçii-1 com frete muito menor .•.• 

O SR. B.o\.naos PlMENT~>L :-E com isto reme· 
dêa·se o 11111! ? 

O Sa. FI>ANÇ.A. LEITE:- Sem duvida, porque 
só póde ex.trahir a tinta. Ainda mais, q•1anto 
não pãganJOs C()nstantemente, quantos capitaes 
não se retirão do paiz e•n tinta de escrever l 
Pegue se nas tabella~ das alfandegas, e veja-se 
quanto se emprega d!!ste genero no palz vindo 
do estrangeiro ; e por qu~? Porqull não temos o 
sulphato de ferro, e por c0nsegulnte o acido 
sulphurici>. 

Agora considere a camara que, sendo o acído 
sulphurico essencial ao desenvolvimer.to e pro· 
gr.:s:;o de todns as industrias, é de muit(• porigo 
o seu transporte, o por isso não vem senão em 
pequenas porcões e por preço extraflrdinario .. 
Aqui temo:> nós que por este lado nãiJ poderemos 
(az<:r li~lle u •n hugo emprego nas industrías do 
paíz, primo, porque é Cilro, secundo, porq Uli é 
raro; f<lbricado no paíz, elle baratenrà cte preço, 
virá abundaocias; a industria '}tte ;;e serve de lle 
em muitos casos achará um desenvolvimento, 
uma protecção muito grande. 

Fall!!.rei mestno das · nossas províncias que 
tecem o algodão. T,Jdos <abem que hoje ~111 
Minas se f•zem gran.te<~ trab;~lhos em nlgodiio, 
trubalbos apreciaveis, trabtllhos que ou tenh•) 
muito pruzer em os ter muitas vezes em minha 
casa; o acido sulphuric0 f! essencial, não só 
para as tintas, mas para bran1u•jar. Ora, agora 
cousidet'tt ·se •J d~senvolvim~;nt<l quu t.:rá esta 
industda, t.-ndo um el ~mento necessario para o 
seu aperfeiçoamento. Oreiào os n•lbres doputad···s 
q Ull ~< ftlSpeit(• da industr1a .;u não olho est11 nu 
aquella provinc1a, est•J on nq:1elle cnnto; V•cta 
fi. iudnstritt d'l paiz, e~teja eu1 q•te província 
e;div~:r, terá o meu Vt~to de apoio. (Apoiados.) Digo 
mais : se f.~rem neces.;at·ios sa.:rili.::ioo pP.S!Ioses, 
eu os tac;o, nà·l recuo dianttl>'~ delltl.-, não recuo 
diaute dll s~t!:rilicios quando se me apresenta uma 
in<iuMtrill, cujas vnntngen~ t'lnho c,;lcul,ldv. Esta 
indusLria cu a julgo ml<i d<1 t•ld:1s as inl\ustria~; 
!lfllll t:lla, n:io pvderettHlS jámnis concorrer com 
''utros plliZ('S, sem ella, a nossa Situação serà 
sempre muato atrazada e mesquinha. 

Eu lemllurei a·' nobre deputado o que di:~se 
um autor de chimica, que o acido sulpliul"ico 
toma o homem social uo seu nascimento e o 
conduz até alêm do tumulo . Um elem&nto desta 
nalurezll merece que se fo1ção sacrificios pura que 
se e&Lbb~.;lera. DD paiz. 

O uvbre deputallo disse que era necessario 
qut: o governo ostl!helccesse ~m conservatoriü de 
nrtcs. Sr. pre~ià,;nte, llão estamos em escada 
de queror todas as cousns ao mesmo t~;_mpo ; e 
por isso devtlmos principiar P•Jr aqulllo que 
sll1isfaz a muitas ueccssiciades. Além disto, o 
, onservaloa i o de artes não poderia prosperllr se 
pnr ventura não tive~;st>. a facilidade do projeeto 
que discutimos ... 

O Sa. FB.AN"ÇA. LElTE :-Creia o nobre deputado 
que nlio se fazem pinturas em panoos sem o 
emprPgo do acido sulphuríto. 

Por outro llldn, nioguem ignora a grande ~X· 
portação que fazemos do couro em brutl) ; o 
estrangeiro recebe, e de nov(• nol·o introduz por 
alto preço, e por que? Porque tem facilidad'3 
nos eletnbntos ebímicos necessarios para preparar 

o sa. B. PI!ot&NTa.:L:- Pois não. 
O Sa. F. 1..-EJTE : - Ea lhe mostrarei. Se o 

nobre deputado quer um conservatorio de artes 
no seu verdlldeiro pé, não o ha de fner com 
11uantia menor do que aqui se pede no projecto ; 
e além disto, este conservatorio não satisfaz 
âs necessidades que satisfaz o project.o em dis· 
cussão. 
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Sr. presidente, eu já toquei de leve nas grandes 

vantagens .de um grande eslabelecim;,nto cllimieo, 
que, dando os elementos necessarios para o 
desenvolvime11to da~> industrias do paiz, possa 
tambem sustentar o commer<lio, e por conse
quencia offerecer mais uma protecção á nossa 
na vege.ção. Nós felizmente ~.stamos rodca<ios de 
nações que estão em muitos sentidos mais e.tra
zadas do que nós; se nós não nos aproveitarmos 
deste. posição pare. tirar della as vantagens que 
nos offarecem, então estamos muito atrazados 
na política de um gJverno illustradv. Eu ..::rei 
ao n•Jbre deputado que sem estes Racrificios não 
teremos industria alguma vantajosa no paiz; não 
J)ense o nobre d~oputado que os capitaes na 
Enropa, onde achão bastante emprego, posto qne 
não muito vantajoso, mr.s em compensação acnão 
ba8tanto garantia, venbão sem sacri6.cio nosso 
derramar-se no nosso paíz sem garantia.<J. Já 
tive occasião de dizer o anno passado que se 
houvesse uma conflagração gorai na E11ropa, en 
tinha esperança de ver aqui capitaes e, população 
em abundancia; mas felizmente para os europêos, 
elles gozão de summa tranquill\dade ; a civili
sação tem adoçado o rigor das suas institniçõFOs, 
hoje por toda a parte se acha liberdade de 
industria, libP.rdade de pessoa mesmo nos governos 
despoticos. Por consP. quencia não se faz uma 
mudança de emprego de capitaes sem haver uma 
esperança de. gantio, uma garantia de realisaçiio, 
11 esta não existe ; é necessario pois que nós, 
para podermos conseg11ir alguma cousa, façamos 
11Igum sacrificio. Não responderP.i ao argumento 
do nobre deputado a respeitv da blta de garantias 
da parte dos emprezarios : porque por um apute 
meu elle foi obrigad•> a encontrar no projecto as 
garantias que desejava, e por isso não tomarei mais 

O SR. PaEsiDENTE: -0 que está em discussão é 
o art. 2•. 

o tempo da camara. 
A discussão fica adiada pela hora . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

:kEFOIUl'.A J'UDICJARU 

Continú•l a discussão do art. 2o da proposta. 
o Sr. D. Manoel:- Sr. presidente, forte 

da minha cons::iencia, coberente com os meus 
principias, eu continuo a emittir a minha opinião 
acerca da proposta que se discute, sem me 
embaraçar com immundos e asquerosos artigos 
que uma f0lba ousa publicar cor.tra uma porção 
respoitavel ãe membros desta casa. sem me 
importar mesmo com os ftilaos boatos adrede 
espt\lhiidos pata ae conseguir que eu rt!cue, que 
parca a coragem que Deos tne deu para coD· 
tinuar a fallar com fre.nqu•1za neste augusto 
recinto. 

Principiarei, senhores, ref<~rindo o sP.guinte 
· facto. Dirigio-se um reqnerente á casa do conde 
de Linh.1res, que, como a camara sabe, foi 
ministro do Sr. D. João Vl, e queixon-se amar
gamente de ter sido indefendo um requerimento 
em que pedia ao monarcba certa graça ; reli· 
pondeu-lhe o conde:- Sr. fnl :u~o, não se queixe 
de S. A. Real ; S. A. Real não f~tz senão bem ; 
quesxe-se de mim ; eu sou a. causa unica de ter 
sido indeferido o seu requerimento . - Passados 
tempos, foi á casa do conde de Linbares outra 
parte agradecer-lhe a commend.a da ordem ~e 
L:bristo com que tinha sido aguc1ado ; mas entao 
dissP. o conde de Linbares-:5r. fulano, 7á beijar 
a mão ao prineipe regente, pcrque esta gra~a 
foi unicamente dada por S. A. Real, eu não fiz 
mais do que cumprir as suas reaes ordens. 
Refiro este facto, e espero que alguem f11ça delle 
a appllcaçiio que julgar conveniente . 

O Sa. MnusTao D.l JosTJÇ.l:-Eete é dever do 
ministro. 

'1'0110 D 

O Sa. D. MA.NOEL:-V. EJC. á posteriori conhe
cerá que tudo quanto vou dizer tem a maior con
nexão com a proposta •••• 

O SR. MtNlSTRO DA. JusTIÇA. : - Tt~lvez haja 
outros ministros que tenbão praticado o mesmo. 

O SR. D. MANOEL:- Não principiem a inter
romper-me, porque se o Sr. ministro dá apart.:s 
com o fl.m de provocar discussão, en~ão pe
direi licP-nça a V. Ex:. para responder a estes 
ap11rtes .• 

O Sa. PRESIDENTE:- En não permítto discussão 
senão S<Jbre o artigo. 

O Sa. D. MANOEL: -Mas V. Ex. verá depois 
que tudo quanto vou dizer tem coonexão com o 
artigo. 

O Sa. MINISTRO DA. JusTIÇA:- O aparte não é 
offór.sivo. · 

O Sa. D . M4NOEL: -Não digo que seja offensivo; 
sómente digo que se quizerem e-ntrar em discussão, 
então pedirei licença ao Sr. presidente para 
responcfer-lbes: cito estes factos porque são ver
dadeiros ; moralisem como quizerem, e fação a 
applicação que julgarem conveniente . 

A discussão que tem havido na case. deve ter 
convencido ao ministerio de uma verdade que 
eu disse, e que parec~n um pouco amargá, isto 
é, · que a proposta se resentia de alguma preci
pitação, que a proposta era filha da convicção do 
nobre ministro da jnstiça, mas que a proposta 
não merecia em ponto:> muito esse nciaes o assenso 
daquelles mesmos com qu.em o nobre ministro 
esta estreitamente lig,.do ; d~tquelles mesmos a 

. que~ o nobre ministro cbama seus co-religionarios 
pollttcos·.---~--·-- -----· ··-- ·· -------~ 

Sen~.ores . . quasi todos os. nobres deputados que 
tomárao a s1 a tarefa de aJudarem ao nobre mi
nistro na sustentação da sua proposta conc•;rdârão 
em que na proposta ha dontrinas que até offendem 
a constituição • •• 

ALGONS SE~HORES:-Niio apoiado. 
O Sa. D. MANOEL:-Por exemplo, o nobre de

pntado pela provincia do M~ranhão reconheceu 
que a entidade-jnizes municipaes- não podia 
existir á vista da con5lituição . Um Sr. deputado 
por S. Paulo qne não está presente, claramente 
reconheceu no seu discurso isto, den bem a en· 

. tender que se via assaz embaraçado âcerca do 
Brtigo da proposta que trata da divisão judiciaria ; 
entretanto é tambem um dos Srs. deputados qne 
sustentão a propoijta. Outros nobres deputados 
que eettio mais ligados com o nobre ministro têm 
combatido a proposta de tal maneira que neces· 
sariamente devem pôr em grande embaraço o 
nobre ministro. · 

Mas, senhores, são só o;, discursos que provão 
que esta proposta se resente de precipitação ? 
Não: é a vota-ção de hontem ; veja o nobre 
mini!ltro que ·a segunda parte do art. to, que 
contém doutrina importantissima, passou apenas 
por um voto ; veja que os que mais combatem 
esta segnuda parte são os seus mais decidiJ.os 
amigos .•• 

O Sa. PaestDENTE:-lsto não tem conn·exão 
alguma com a materia. 

O Ss. D~ MAN>ltL:-V. Ex. depois' verão que 
eu vou fazer:· permitta-me V. Ex. que eu con
tinue, que acttará muita connexão •.• 

O Sa. P&E~JD&NT.B::-Mas eu não sei que tenha 
eonnexão com a materia que ae diacute .o dizer-se 
que foi precipitada e propo~ta, que a votação que 
liontem houve o demonstra. 

O Sa. D. lrúMoBL:-Tado iato i para filada· 
'74 
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mentar um requerimento que vou mandar á mesa. O Sa. D. MANOEL : - • . • que deve cahír, 
A votação de bontem, repito, devia convencer ao dizem muitus senb.ores do lad-J do nobre deputado 
nobre miuistrv qua o seu triumpllo foi ephemero, qae agora me dá o aparte : eu não digo tanto, 
pcrqucl passar a disposição da um artigo tão porque já declarei que ~lsuns art1gos ha aos 
1mportante por um só vvto importa o mesmo que quaes hei de dar o meu voto. Mas tudo isto 
a sua quéda... prova, Sr. p1·esidente, a necessidade de retirar 

a proposta da discu>sãü, até porque, tendo nós 
O SB. L. G.I.MA:-A culpa tiverão os praiei· um objecto de summa importancia, a resolução 

ros. qu ;; veio do senado sobre o meio circulante, é 
O Sa. D. MANOEL,-Ora, senhores, desprezem melhor tratarmos deste objecto, QUe é de muito 

soberamente tanto o artigo do Mercantil como mais i ltlllOrtancia que o da. propo~ta, tanto mais 
quem o escreveu... quanto nd:o é t>ossivel que ella passe este anno; 

o Sa. UaB!N<>:-Dasprezamos tanto a intriga ao m~nos assim nos asseverou o nobre d6putado 
como 0 intri!!s.nte. por Minas, relator dn commissão de justiça 

~ criminnl. 
O SR. D. MANoEL :-F.:~tão commigo. Mas, se- Senhores , eu digo mais ainda; hoje tenho 

nhores, quereis mais uma prova do que digo? persuasão, senão Ctluvicção, de que esta é a idéa 
Offerece-m'a o nobre mini~tro. S. Ex. contentou· do ministerío; o ministerio, Astou persul\dido 
se com um discurso, em verdade mui laconico ; terá summa satisfação d!i se ver livre desta c~rga 
discurso em que não ha uma sõ idéa q•le não pe::adissirna, a QUal póde acabrunhai-o. Qual é 
esteja na proposta; o nubre ministro veio á casa a prova que tenho em abono desta .minha as-
differentes vezes com tentão de f11.1la~ ; ma!!. recuou, serção? O comportamento do ministerio. Se o 
assustüu·se, não com os nos;;os discursos, mas nobre ministro da justiça quizesse que passasse 
com os discursos, com o procedimento dd seus a proposta, certamente a discussão do primeiro 
co-religionarios . artigo não teria consumido 14 ou 15 dias ; os 

Com effeito, senhores, é preciso ter uma coragem seus amig<:ls tarião v otado pelo encerramento, e 
quasl. sobrehumana para não se assustar quat!do a.c:;siln dado occasião a qu" se discutissem os 
se vê uwa disp~sição tão importante comba~lda outros artigos; mas o nobre ministro não deu um 
pelo!l seus mais decididos, mais intimas am1gos só passo; deixou inteira liberdade á camara; e 
poiiticos... isto o que prova? Que o ministerio não tem o 

O Sll.. C. SILVA :-Mas têm a força da con- menor empenho em que passe a proposta. 
· - Quereis ainda outra prova mais 1 Vós a en-

Vlcçao. contrnreis em um dos discursos do nobre ministro 
O Sa. P. D& ALENCAR :-E têm a libardade do da fazenda no senado; o que disse elle? -Se· 

pensamento. nhorlls, abreviemos quanto ser possa a discussão 
O s~: :D. 1\úNol;:i. :..:.Não duvido ; mas do que . do orçamet1to, porquu o tempo da sessão está 

só ha exemplo neste parla.mantü. acabado"'-. Isto quP- quer dizer? Q11e o go-.;:erno 

O sa. B. PJMEl';TEL :-Não apoiadc; na Iogla- uão tem tenção de prorogar a sessão, e tudo isto 
•• são provas de aue o ministerio não tem o menor 

terra os ba. empenho em que passe a proposta. 
O SR. D. MANOEL :-NãCl em negocias desta Ainda outra prova eu encontr() no compor-

ordem, nãu ; uma proposta do governo, _combatida tamento de alguns nobres co-religionarios do 
com s. maior forç>t pelo~ amigos mais wtrmos do honrado ministro da justiça. O que disserão elles 
governo, creio que o n')bre dep11~ado. apezar de no senado? Q1.1.e esta propo,;ta não poiia ser 
toda a sua erudiç5o na histor1a parlamentar, approvada como estã, que .nas suas bases tem 
difficilmente me apresentará um facto desta or- vícios radicaes. 
dem... Tudo isto, s~nhores, o que prova 1 Que não é 

,,.. d t- esta proposta a que póde convir ao paiz. S11 
O Sn.. B. PIME~TEL :-•• Luito mo er'10• a ques ao huntem não cahio a segunda parte do art. 1•, o 

dos cere'le::!. nobre ministro a si proprio o attribua, quero 
V:~r Sk. llEI'UTAI>O :-Não vem n:1da para o dizer, sttribua·J a alguns d~ seus amigos, quE~, 

caso. reconhP.c~ndo que isto importava uma derrota do 
o sa.. PnESIDE="TE : _ Eu torno a allvertir ao. governo, fizerão um esforço p:tra dar o seu V•lto, 

Sr. deputado que J.cve cingir-se á materia. pürque, senhores, votarão tendo atacatlo a ~~ gunda 
pa.rt~ do arti11o ; mesmo assim, vtlja V. Ex. que 

O Sa. O. MANOEL:- L"i vou: quero mostrar a se~lltldii parte apenl\s passou por um voto. 
a necessidllde de adiat"·S9 a msteria; quero Esse voto nat.llralmente havia de ser o do Sr. 
mostrar que sou um verdadeiro ministerial ne~te ministro da guerra, qu"' est ova na casa. Mas, 
caso, quero ajudar ao Sr. ministro da justiça, já senhores, eu creio que o n1inisterio, tendo como 
que o seu nobre collega da guerra não tem feito se disse, em vista fazer pas~ar a proposta, devia 
o que se esperava. aprel!entar-se, se não tcdo, ao menos parte delle, 

Quer·se mais uma prova, senhores? E' o E!S· nesta casa, para sustent.al-!l; e con1 ~ffeito eu 
tado de agitação em que a cam11ra se tem achado, suppuz, qua :1 do na sexta-feira passada aqui 
estado de agitação que sem rtuvida é pouco con- apparecêrão tres membros do ministerio , eu 
f<>rme com o acerto das deliberações , estado suppuz, digo, que elles vinbão todos sustentar a 
de agitação que ao governo convém e convém prop:>sta, que vinhlio em auxilio do nobre ministra 
muito fazer cessar; este l'emedio eu o vou apre- da j ustir.a, que estava quasi desfallecendo (não 
sentar. apoiadosj, tanto mais que estes nobres ministros 

UM Sa. DEPUTADO dã um aparte. vião que o nobre ministro da guerra, cujo talento 
e instrucção eu sou o primeiro a reconhecer, 

O SR. D. MA.NOEL: - Não ha agitação na não tem prestado soccorro algum ao seu collega; 
camar2l 1 Hontem foi isto dito pelo Sr. deputado não ~em dado ao se,1 collega 0 auxilio que con· 
de S. Paulo, que disse que era n·~cel!sario fazer tinuamente invoca para livrar o paiz do jugo dos 
cessl\r esta agitação para bem do paiz, ào parla- magistrados. Eu desejava que 0 nobre ministro 
mento e ttté du ministerio. da guerra prestasse o seu poderc•so auxilio, 

Ora, tudo quanto acabo de dizer o que prova! erguesse a sua eloquente voz para sustentar as 
Q1.1.e " proposta deve necessariamente ser de novo doutrinas da proposh, porque estou convencido 
examiuada, deve necessariamente retirar-se por que o nobre ministro <la guerra não é sómente 
algum tempo da discussão. •· eminente em sua profissão, é tambem em outras 

iiiiii&iiiiil?illll?illllii'fllliiiW•.l'i'tiS&PiJ'Wl"~~u~m~a~p:a~r~te~.==----~m=a~t~er~i~a~s,~e~p~rincipalmente na doutrina do art. 
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34, e eu creio que a este respeito o nobre ministro 
da guerra tem feito maior estudo do que nós 
todos (risadas), porque é hoje uma mofina que 
pArsegue o nobre ministro da guerra dia e noite, 
e crt1iO que até pouco descauça, só pensando no 
art. 3:!. l Risadas.) Ora, Sr. presidente, achando
se a proposta no estado em que eu acabo de 
descrf.vêl-a, o que nos cumpre fazer? Não preterir 
tt·ubalhus dP. Lnaior importancia, enviai -a às 
commissões de constituição , jÚstiça criminal c 
civil, 11fim de que ellas reunidas pcssào interpôr 
o seu parecer ácerca: 1°, se é n ~; cessario • ,_ 
f<>rmar a lei de 3 de Dezembro de 1841 : 2", 
qullo3S (I S poutos de!la que carecem dll alteração ; 
e 3o, se a proposta co!ltéul doutrinas contrariHs 
á consti tuiçi!o. Eu creio qutJ as nobres commis>Õcs 
pod;;m ew pnucüs dias apra:;. entar algum trabalho, 
e se o t!abalho fór tão vantajoso como eu con
sidero que d;;ve ser, porque será confeccionado 
pur pes::.o:;.s ntuito respeitaveis da casa, o nobre 
ministro entã0 se decidirá a pedir á corô~> a 
prorogação da sessão para discutir este trabalho. 
En creio que a respeito do adiamento os nobres 
ministros tambcm podem interpôr a sua opiniíi:o; 
não sei se o nobre ministro da justiça approva 
o meu requerimento. 

O SR. MINISTRo DA JusTIÇA faz signal ne
gativo. 

O SR. D. MANoEL:- Sinto muito, porque era 
um juizo muito valioso, e certamente muitos dos 
honrados deputados co-religionarios do nobre 
ministro tambem sust~ntarião o meu requeri
mento. 

E' lido, apoiado e entra em discussão o st>guinte 
requerimento de adiamento : 

« Requeiro· que a proposta do goverM seja 
remettida ás commíssões de constituição, justiça 
civil e criminal, alim de que reunidas examinem 
a mesma proposta, e ofl'ereção o seu parecer ácerca 
dos segui11tes pontos: 1°, se é necessario -reformar 
a lei de 3 de Dezembro . de 1841: 2°, quaes os 
pontos della que carecem de alteração : 3•, se a 
proposta contém doutrinas contrarias á consti
tuição.- S. R.- 19 de Agosto de 1846.- D. M. 
.A. Mascarenhas.» 

O Sr. San.t;os Barreto (ministro da 
guerra):- Sr. presidente, levanto-me pa.ra oppór
me ao requerimento que se acaba de ler, V. Ex. e 
a camara me permittiráõ que eu tambem divague 
antes de entrar na materia. 

O nobre deputado, pera sustentar o seu reque· 
rimento, ans.lysou novamente a proposta, repetia 
as mesmas razões por eHe dadas quando a 
principio a combateu. E' verdade que elle hoje 
não usou daquellas expressões de que se servio 
quando tachou de faccioso , e ate mesmo de 
traidor á coróa o ministerio que apresentàra 
uma proposta, na qual se vião tantas infracções 
da constituição. 

O Sa. D. MANOEL:- Não disse tal. 
O Sa. Mnu:;TRo DA GoEaa.&. :- Disse. (ApoiG

dos.) 
O Sa. D. MANOEL (com (orçtJ ) ·:- Não disse 

tal. 
O Sa. MINISTRO D.&. Guxaru. (com forca):- Estê. 

escrirto. 
O nobre deputado hoje repetio que meu nobre 

collega tinha sido precipitado quando apreaentou 
a proposta, aliás o fructo de uma medttaçilo 
muito acurada do meu nobre collega; e de prtn· 
cípios que elle ha muito tempo tem proclamado 
nesta casa. O nobre deputado tambem disse 
que o meu nobre collega devia ter em attenção 
a maneira por que t!e praticou hot1tem a votação 
da segunda pnte do art. 1• da proposta; tambem 
o nobre deputado iocre;>ou-me de achar-me pre-

senta ás discussões sobre aquelle artigo, e não 
ter corrido em auxilio do meu nobre co!lega, 
que elle já considerava como que desanimado, 
assustado e at6rrado com a discussão. Disse mais 
que elle devia tomar cautelall, que devia prever 
a sensação que iria produzir no paíz o modo por 
que pa,:sou a segunda parte daquelle artigo 
unicamente por um voto, e que este voto era 
sem du vid:~ devido ao ministro da guerra, que 
estava pr~s•mte. Eu direj ao nobre deputado que 
não comprehendeu bem a maneira por que foi 
votada a segunda parte do a~t. lo : direi que os 
amigos do ministerio não têm combatido a 
proposta como e!le julga, e que os nossos nmigos 
que votãriio contra a excercão dese.iavão votar 
pela emendl!, pnr lhe:> parecer que ella era mais 
consentr.nea C•im o espírito da proposta. (Muitos 
apoiados.) Se o ministerio quizesse prevalecer-se 
de sua infiuencia para obter votos, procetiendo 
como algum já praticára, o que não julgo digno 
de um ministerio honesto, b.lvez fosse outro o 
rasultado da votação. (Não apoiados.) 

_ Sa. D. MANOEL :- E' um insulto. 
O Sa. MINISTRO DA GuERRA.: - Retiro a ex

pressão. 
O nobre ministro da justiça tem-se apresentado 

nesta discussão como um verdadeiro ministro 
con:;titucional. (Muitos apoiados.) Elle entendeu 
que beneficiava o paiz apresentando uma lei por 
meio da qual tem de se evitar os funestos acon- · 
tecimentos e clamores que de todos os pQntos do 
imperio repercutem nesta casa. A adm!Distração 
da justiça necessita de uma reforma urgentíssima, 
e é esta reforma que o nobre ministN da justiça, 
resistindo a suas affeições, desprezando 11eus 
proprios interesses, tendo em vista as necessidades 
do paiz, teve a coragem de apresentar na camara. 
(Apoiados.) 

o- nobra--deputado chamou-me a esta dis;cussão • 
elle disse:-Eu reconheço no nobre ministro da 
guerra, não sómente conhecimentos na sua pro
ftHsão, mas tambem em outras matarias, e admiro
me de que não se tenba apresentado (apoiados) 
para ajudar o seu collega nesta discu~:;slio.-Como 
é possivel que o nobre deputado se retracte tão 
depressa T Ha poucos dias disse o nobre deputado: 
- Querem retirar os magistrados daqui para 
sentarem·se oestes banc~s os pobres de espírito. 

O Sa. D. MANOEL:-Eu não disse isto. 
O Sa. ML'UsTao DA GuEaB.&.:-Disse. 
O Sa. MANoEL:-Não ha tal. 
O Sa. B. PDIENTEL:- Retirou a expressão, 

basta. 
O Sa. MINISTRO DA GoEaRA:- Se retirou a ex

pressão, está · acabado; não sou menos generoso 
do que o nobre deputado. 

O Sa. B. PnmNTn:L:-Mu!to bem. 
O Sa. MINISTRO DA. GuERRA : -Disse mais o 

nobre deputado que era neeessario parar-se na 
diacussão deste projecto, porque tinha vindo do 
senado uma lei importantíssima, como era a do 
melhoramento do meio circulante. Eu não esperava 
que o nobre deputado, tão illuetrado como é, 
preferisse á lei que se discute esse. que veio do 
senado. A lei que velo do senado é verdade que 
tende B proteger a fortuna publica e particular, 
ma11 a lei que se discute protege, não só a fortuna 
publica e particular, como a tranquillidade pu
blica, garantindo 011 direitos de prcpriedade e 
eegurança individual: logo. é esta propos~a. no 
meu concell.o • no conceito doa homens cooseíen
ciosoe, de multo malelnteraue du quo a proposta 
do meio elreul .. nte. (ApoíadOI.) 

O nobre deputado tamb11m qul1 &Jirllentar·me 
como um coryphêo do artl!fo Si, • até dlue-eate 
artigo é a molina do miDLI&l'O ela l~&arra, eU• Dio 
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dorme, elle não pensa em outra cousa senão no 
artirro 34.-A isto r llsponderia : se h" mofina, 
se J~a pesad.;lo, é para o nobre deputado esse 
&rtigo 84. 

O SR. D. MA.NOI::L:-Apoiado. 
O Sn. MrNI3TRo DA GuERRA:-E!le não pensa 

em outra cousa; seja qual fôr a questão, ahi vem 
o artigo 34. 

O Sa. D. MANOEL:-Apoiado. 
O :;a. B. PlM&:ST.EL: -E' por isto que faz op

posiçiio á ld. 

intimamente convencida de que a lei de 3 de 
Dezembro precisa ser reformada. Para que pois 
pedir-se o parecer de duas commissões para saber 
se é precisa e:~ta reforma ? 

O segundo fim do requerimento é para que 
estas commissõ~s apresentem um trabalho á casa. 
Eu creio que o:> trabalhos das commissões não 
podem ter n1aior ~ta.rantia de perfeição do que a 
pr .. posta, e nem pôde ter tanta probabilidade de 
ter em s~u favur o assentirnento da maior parte 
do:! membros de que se compõa a casa. (Apoiados.) 
Negocios de tanta transcendencia nunca podem 
ser favoravelruentll decididos senão quand·) o 
governo se põe ã sn!l frente. Como podem as 
commissões da constituição e poderes e rlil justiça 
criminal e civil ter esperança de que o seu 

O SR. MINISTRO DA GuERRA.:- Quer o nobre 
deput~do que lhe falle com franqueza 't Se não 
fosse o arli~to 34, o nobre deputado teria votado 
pelo artigo 1. o 

O SR. D. MANOEL:-Está muito enganado. 
0 SR. MINISTao DA GU!illRA:·-E' opinião minha. 
Senhores, considerando bem as conveniencias 

· trabalho terá mais prssLigio e força. na casa du 
qua uu1a proposta do governo? Portanto, Sr. 
presidante, eu voto contra o requerimento. 

do momento, sem que seja por espírito de querer 
fazer opposição ao nobre deputado, eu pedirei 
que seja rejeitado este requerimento, porque 
delle nenhuma vantagem se colhe. O nobre depu
tado, que tem tanta esperança de que e.;ta 
pronosta não passe, deve !ler um dos que queirão 
accêiernr a discussão para chegar brevemente á · 
sua mofina; e eu até pediria que se apresentasse 
um requerimenLo propondo a discussão por ca
·pitulos ..•• · 

O SR. B. Pnu:NTEL:-Já estâ feito. 
O SR. MINISTRO DA GuERIU. : - . . • • porque 

talvez assim fique tempo para se votar neste 
anno a lei de melhoramento do meio circulante. 
Dc•st'arte fica o nobre deputado satisfeito e tambem 
nó~ que desejamos a refurma-.- - - ---

Pnrece·xne que tenho respondido ao desafio que 
me fez o nobre deputado ; entretanto voto contra 
o adiamento. 

O Sr. :oa_rros Ph:n.entol.:-Sr. presidente, 
pedi a palavra, não tanto para cotnbat~r o re
querimGnto do nobre deputado, como para satis
fazer ás suas intençõ~s e d<i!sejos. A' vista do 
eloquente discurso do nobra ministr0 da guerra .•• 

O Sa. D. MütoEL:-Apoiado. 
O Sa . .BARRos PIMENTEL : - . .. eu nada ac

crt:Jcentarei contra r.s expressões constantemente 
forte~, constantemente calorosas, do nobre depu
tado pela provincia de Goye.z. Eu me limito 
sól!lente a satisfazer utn deet:oj<> do nobre deputado, 
que n.lo occultou o seu intimo per1samento, de 
que faz oppnsição ao projecto mais pelo arligo 34 
do que pelos seu:i de:ettos, pedindo que se <!iscuta 
a proposta por capitulas, . po~do-s.e de parte o 
anigo 3-1, que será depo1s d1scut1do. E11 creio 
que assint a discussão será mais rapida, mais 
bcnefica, mais prorria do decóro da camara. 
Eis-aqui o requerimento substitutivo. 

o ~R. PRES1DENTE:-Este requerimento só pôde 
ser discutido se p9ssar ou. não pas~ar o requeri
mento de adiamento. 

o Sr. Urbano : -Sr. presidente, pedi a 
palavra para me oppôr ao requerimento em dis
cussão. 

O nobre deputado quer que as commissões de 
constituição e poderes e de justiça criminal e 
civil interponhão o seu parecer st,-bre o seguinte : 
se· a lei de 3 de D.;zembro precisa ser reformada. 
E' este um ponto sobre o qual a eamara conhece 
a opinião de todos os membros da commissão de 
constituição e poderes, de justiça criminal e civil. 
Jfl no anno passado estas commiesões apresentàrão 
uma proposta para reformar a lei de 3 de De
z~mbro, e é sabido por eonsequencla qual seria 
o parecer das commissões sobre e&Le ··ponto. Nem 
en preciso isto, porque a maioria da camara estâ 

Sr. presidente, foi por necessidade que eu tomei 
a palavra nesta questão. Nasta discussão, Sr. 
presidente, tem-se dado occunencias e circum
stancias muito dolorosas para mim. Eu estimo 

· mnito que o nobre ministro da guerra se ex
primisse hoje de maneira a fazer até certo ponto 
desmerecer este sentimeuto de dôr que eu tinha 
tido (apoiados); parece Sr. presidente, que nunca 
poderia entrar em duvida que eu e meus collegas 
queremos que se reforme a lei de 3 de Dezembro, 
e pôr-se isto em duvida é offender-nos, porqu~, 
senhores, ainda quando perdessemoe toda a 
confiauça e eympathia para com o ministerio, 
nossos principié)S continuarião os mesmos. (Apoía-
àos.) · 

O Sa. N. MACHADo:- Apoiadissimo. 
O SP.. UaBANO:- Sr. preoidente, admira ainda 

mais que-tal-sas~tS----ten.h&.-.n.asci.do__q.uand.o __ o _ _ 
aprt~santante da proposta é o nobre ministro da 
justiça, porque elle e o seu collega, o nobre 
ministro da guerra, sabem que é principalmente 
em atteução a suas pessoas que nós apoiamos o 
ministerio actual, e por consequencia não havia
mos de aproveitar a occasiiio para .:ornprornetter 
o nobre ministro dajustiça. (Apoiados.) 

O SR. PEIXOTO J:>E Barro : - Não- se póde ser 
maí;; franco. 

O Sa. UaBA.NO:-Sr. presidente, infelizmente 
na deputação de Pernambuco existem alguns 
ruagistrados, e eis-aqui o motivo de toda a 
suspeita, de toda a dt~scontiança: -hão de ser por 
força contra a propo~ta, porque a proposta inclue 
o art. 3i ;-mas, senhores, será a proposta unica
mente o art. S.J. 1 

Uu Sn. DEPOT.A.Do:-De certo que não. 
O Sa. UaBANO:-Eu, Sr. pr'lsidente, voto pela 

proposta com modificac;ões em um ou outro artigo, 
e não se estranhe Í:itO em nós quando outros 
membros da maioria votãrã.o contra a excepção do 
art. lo. O reparo é sómente para nós; isto é 
injusto e iniquo. 

Não é sem razão que alguns membros da 
maioria votárão por essa excepção, porque o nobre 
ministro ~justiça, se re1le:tir, ha de convir que 
es;a excepc;ão destr6~ o systema adaptado ; porque. 
se a lei tem por fim tirar aos agentes da policia a 
faculdade de processar e julgar, deixando subsistir 
esta faculdade nos crimes graves, e cooprehen
dendo-se em crimes graves qnasi todos os crimes, 
e até alguns ferimentos, é deixar ao governo a 
faculdade de processllr com a policia todas as 
vezes que quizess~: foi por isso que votámos 
contra esta excepçao. 

O Sa. SouZA 1\ú:aTINS:-Ao menos os senhores 
forão consequentes com os seus principias. 

O SA. URBA.llo:-Sr. presidente. repito que vo
tarei pela proposta com modificaçõea, mas não 
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poderei votar pelo art. 34. Eu reconheço que a 
idéa da incompatibilidade é uma idéa nobre 
(apviados), é uma doutrina quase tem apresentado 
em parlamentos, e que tem sido sustentada, mas 
a idéa da exclusão d<l uma só classe é certamente 
ridicu!a. (Jfuttos apoiados.) 

A casa compõtJ-Se de grande numero de empre
gados publicas; tod0s sustentão seus iuteresses, 
entretanto sejão esmagados sómente os magis
trados. Se se tivesse apresentado a idéa da iu
compa~ibilidade em todo o seu desenvolvimento, 
eu a respeitaria muito ; mas, quando vejo que a 
iudignação é sómente contra uma clas3e, quanJo 
vejo que se querem dar de suspeitos túdos aqualles 
que votão contra esse artigo, sómente pelo facto 
de serem magistradú,;, não pL•Sso deixar de sen
tir- me desse procedimento. O despeito tem chegado 
a ponto·:que (eu refiro-me a uma folha que passa 
p0r official), o despeit•) tem chegado a ponto (são 
cousinhas ridículas, mas, C•.lffiO não me dizem 
respeito, eu tocarei nellas), o despeito tem che
gado a ponto de fazerem-.se sómente elogios 
áquelles oradores que fallao a favor do art. 3!. 

O Sa. NuNEs MAcru.no: ....;.. Eu desprezo isto 
soberanamente, firme em minha consciencia. E 
não trafico com a politica. 

O Sa. UanANo:-0 Sr. Limpo de Abreu não 
meraceu as honras da commemoração. Eu não 
attribuo isto ao governo; não acredito que o 
governo dê de suspeitos a todos os magistrados 
pertencentes á maiOria. 

O Sa. B. PrMENTEL:-Ha juizes ~ue votão pelo 
art. 34 ••• 

O Sa. N. MACHADo:-Respeite a consciencia dos 
outros para se respeitar a sua. 

O Sa. UauNo:-Eu n~o duvido que haja; pMe 
ser·que-algum- pense as::mn-,-ma&-eU-votar.ei--eontra,-
porque acho inconstitucional ; a idéa proposta o 
anno passado era inconstitucional relativamente ao 
corpo legislativo; hoje é inconstitucional relativa
mente ã orgsnisação do poder judiciario. Se a 
consti~uição diz que os magistrados são perpetuas, 
que nao podem pe~der ~seu lugar sem uma som
tença condemnator1a, d1zer que elles perderáõ o 
seu lugar entrando para o corpo legisla.tivo é 
considorar o diploma de deputado como sente~ça 
condemnatoria. 

O Sa. PaE5IDENTE:-·Est!la razões terão lugar 
quando se tratar do art. 34. 

O Sa. URBANo:-Eu pedi a palavra para declarar 
que voto contra o requerimento.... '. 

O Sa. D. MA.NOEL:-Peço a palavra pars res
ponder. 

O Sa. URBANO:-••• como tambem para desva
necer as suspeitaR, as intrigas que existem; quando 
nós entendermos que devemos declarar-nos em 
opposição, nós nos d"lclararemos (apoiados) ; não 
se precisa interpretar tnrtuosamente o nosso pro
cedimento. 

UM Sa. DEPUTADO:-Isto traz agua no bico. 
O Sr. D. Manoel :-Sr. presidente, pedi 

a palavra para dar uma resposta satisfactoria ao 
nobre minisiro <:ia guerra, para dizer a S. Ex. que 
está perfeitamente em equivoco quando me em
prestou palavras que eu não disse na cata. E' 
verdade que eu disse que se q11eria a exclusão 
dos. ~agistradoa pari\ se dar lugar aos pobres de 
eapmto. Já se vê que eu nio me referia, nem 
me podia referir a Dllnbum membro da casa. Eu 
disse mais que por ora se queria só a exclusão 
dos magistrados, que ao depois se iria às demais 
classes, e que emftm se iria a todas aquellas 
pessoas que, pela sua importancia, seieneia e in
dependencia, fossem capazes de. oppõr barreira 
aos planos de uma facção. Já se vê portanto 

que eu não tinha em vista referir-me a nenhum 
m~mbro da casa. Portanto não aceito a repre
heosão do nobre ministro da guerra. 

_O Sa. l\ImisTno DA GuERRA : - Reprehensão, 
nao. 

O Sa. D. M~~OEL:- Censura: m~•s o nobre 
ministro foi muito adiant<J. Eu nf! verdade 
tt::nho d!to e repito que estou persua~ido que o 
art. 34 e o pesadelo C•>nstanto; do nobre ministro. 

O Sa. UtNISTn.o DA. GUERRA:- Está enganado. 
. O Sa. D. J'.:IA::-.oEL:-0 nobre ministro da guerra 

dtsse que este 11ra. o meu pest>delo ; eu dei-lhe 
nessa occasião um apoiado, e é uma verdade. Um 
no~re deput"do por Minas Geraes disse que este 
:ll't:g? ecntém U;ma ':fledida de grande alcance 
poht1co ; ea fm mais long\l do que o nobre 
deputad? ; ~xprimi-me C(Jill franqueza ; e quando 
este arttgo e de um alcance politieo extraúrdinario 
quando eu disse que reputava a magistratura com~ 
um rlo3 mais fortes ba.luat·tes em favor da mo
narchia, não queria o nobra ministro que eu 
constantemente me occupas~e com t:ste artirro? 
Por ~im pessoalmente não me importa que passe 
ou detxe de passar o arL- 3!. 

O Sa. N. MACHADO:-Apoiado. 
O Sa. D. MA.."'úEL:-Estou disposto talvüz em 

breve tempo a abandonar a carreira publica -
parn mim é indifferente que passe o art. 34 ; 
mas o que me não é indiflerente é este immenso 
alcance politico que r;u enxt'lrguei, e que confirmo a 
~ !JObre deputadil por Minas . Geraes, alcance po
htlco que elle nos ba de expl;car mais detalhada
mente qnando se entrar na discussão deste tnesmo 
artigo. Portanto já vê V. Ex. que eu com razão 
me oceupo dia e noite com o art. 34,. Saiba a 
camara que para mim pessoalmente é da maio·r 
indifferenç'l qne passe_o_u_q_u_e __ dªi~~--d.tUJassar o 
art. 34. ---·-

0 Sa. CAMPos MELLO:- Parece que morrendo 
esse homem não ha mais monarchia. 

O Sa. D. MA..~OEL:-Eu sou de certo um dos 
mais fortes e constantes àefensores da monarchia, 
do que não ha um sõ facto em contrario: como 
defensor da monarchia é que eu tenho tomado 
na verdade tanto calor. não só contra o art. 31, 
mas tambem contra a proposta em geral, porque, 
coberente com os meus princípios, não quero 
que ministerio algum do meu paiz tenha menos 
força do que a que lhe dã a lei de 3 de Dezen1bro 
d".l 1841. 

O nobre ministro da guerra disse em seu dis· 
curso para combater o meu requerimento que 
não ha nada n1ais urgente do que a propo<>ta que 
se diseate, e que, apezar de reconhecer a immensa 
importaneia da resolulião d() senado sobre o me· 
lhoramento do meio circulante, a rtlforma judiciaria 
era de muito maior iwporta11cia. Mas S. Ex. não 
respondeu ás minhas reflexões, e são estas: tendo 
sido a proposta já discutida por espaço de 16 
dias, e sendo de suppôr que esta discussão se 
prolongue muito, e não possa passar a proposta 
nesta sessão, digo mais que me parece que o 
minist~riu não está muito decidid.> a pedir á corôa 
a prorogação da sessão para este fim, e eu provo 
esta minlla asserção com os discursos do nobre 
se11.ador q11e é miniiitro da fazenda e da marinha, 
pela pressa com que elle pede que se Jiscuta o 
orçamento, e eu pude julgar por isto que com 
et!eito o ministerio de:~eja que este trabalho mais 
necessario esteja concluído em tempo de ae poder 
fechar a sessão no dia m.ucado pela constituição. 

O nobre ministro disse:-para irdes coherentea 
com os noasos prineipios melhor seria que se 
discutisse a proposta por capítulos. Se a camara 
em sua ~abedoria rejeitou o requerimento do nobre 
deputado pelo Ceará, como agora a camara julgará 
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co.,veuienle a lembrança do nobre ministro? D epois, 
como posso eu qu .o rer isto, eu que desejo que a 
proposta se C:iscuta tanto q~:alJto fõr possivd, eu 
que des<'jO que o ministerio por honra sua off,rcça 
trabalho que nãn soffra discussão de seu;; nulis 
iutimos e nlais d~:dicados amigüs, como hei de 
'Votar por semelh :>:~ te idéa? O nobr '3 ministro, tão 
conhecedor como é da historia parla~entar, sabe 
perfeitamente que uma proposta de><ta ordel!l não 
S<l pôde discutir no r>arlame_nttJ sem conhec:r_ne':lto 
prévio dos membros ma•s :nfluentes d.::~ mawna-

0 Sa. MI:sis·rno DA GUERRA.: -Vou aprendendo. 
O Sa. D. MANOEL:-~1albor; então tenho muita 

honra e gloria de dar lições. Confesso que tenho 
aprendido muitas vcze:o. do nobre ministro. 

O Sa. Mua::sTRO DA. GvEIUU:- Sirviio-lh13 as 
lições. 

O SR. D. MANOEL:-Então haverá reciorocidade 
de aprendizagem. Mas, sAnbores, a proposta que 
é assim apresentada é fillla de convicções intimas 
do nobre ministro da justiça, assim o disse o 
nobre ministro da guArra, e não disse que era 
do ministerio nem o pôde dizer. . 

O Ss. MilusTRo DA GuERRA: -Posso dizer. 
O Sa. D. }1ANOEL:-Não póde dizer. 
UM Sa. DEPUTAl>o:-Esta é boa. 
O Ss. ].fr:NzsTRO DA GUEBRA:-E' d:> ministerio. 
O SR .. D. MASOEL:- Em occ:1s:ao opportuna 

entrarei nesta discussão. O nobre minis tro sabe 
perfHitarner.te que niio bastR que um mini•tro da 
corôa, em u:u governo constitucional, tenha uma 
opinii:o conscienciosa para offerncei-a á neliberação 
do corpo legislativo ; é necessario mutto mais do 
que isto, é necessa.rio para :\presentar uma pro· 
posta ter a acquiesc'.lncia da maioria qlle o sustenta. 

O Sa. MINISTRO DA GoERR-4-:- Lêa a proposta. 
O Sn. D. MAN•)EL:-Li-a pelo manos tão bem 

como o nobre miaistru. M:1s digo eu:-não basta 
esta opinià,l conscienciosa qtle reconheço e res
peito no nobre ministro da justiça, que foi meu 
companheiro de esttJdo3 em Coimbra ; é necessario 
tambem a ac·1ui<scencia da maioria. do corpo le· 
gislativo, e esta maioria o n vbre ministro não a 
ti3VB. 

UM Sa. DEPOTADo:-Está enganado. 
O Sa. D. MANOEL: -Or11., eu que assim penso, 

posl!!o a\)provar semelhante idéa do nobre minis
tro da guerra ! 

Mas, senhores, o nobre ministro da guerra me 
fez a mais injusta accusação, e espero que, 
ou.vindo-me, se l""e eractecompletamente. Senhores , 
eu appeHo para casa e para ambos os discursos 
que proferi na occasião em qus esteve em dis· 
cussão o art. 1• da proposta. Disse eu que o 
ministerio era. traidor ao monarcha ? 

O SR. ML.-.rSTRO DA GuEatu.:-Peço a V. Ex.. que 
mande vir os discursos do nobre deputado. 

O Sa. D. MANOEL :-Venhão os metts discursos, 
eu os esp<,ro, porqua quero responder. 

O Sa. Pru;:o.xDENTE:-Peço ao nobra deputado 
que se cinja á materia. 

O SR. D. M&NOEL:-Pelo anior de Deus, Sr. 
presidente, pois eu não hei de responder á accu
saçào mais grave e injusta que Jámais se tem 
feito a um deputad0 ? S. Ex. pede os meus dis
cursos, eu não posso prescindir disto, porque não 
tenho mais a palavra. 

O Sa. PRESIDENTE:- Já se mandárão buscar. 

O S.a. D. M.L..,OEL:-Apontai os discursos em 
que eu disse que o mi nisterlo era traidor á 
corôa. 

0 SR. Gu!ou,;,; DOS SANTOS: -0 nobre deputado 
não o dis::;e de cert01, mas é a consequencia 
necessaria. 

O .sa. D. .M~~OEL:_-Sr. ministro da guerra, 
manae um pr.:senttl hoJe ao nobre deputado pela 
interpr.::t!l.ç:lo. (!Usadas.) 

O Sa. PRESIDESTE:-Ea ni\o posso permittir 
a discu.ssã.o por est~ maneira. (Apoiados.) 

O Sa. C. SILVA:-A discussão não tem a::; vestee 
parlamenw.res. 

o Sa - n_ 'JI.:IANOEL:-No Ceará é que hil as 
verdll.d<:iras \·estes parhuilentare;;. (Hila'l"id·Jde 
prolongada.) 

(Um continuo entrega ao Sr. ministro da 
guerra a. collecção do J oraal. O orador esjle1·a 
em pé que S. Ex. faça a l:Jitura a que allu· 
dio.) 

O Sa. Mr:-::rsor&o Do\. Gu.eRRA levantando-s tJ , 
lê o seguiute t re.:ho Jc uo:1 discur;;o elo ;:)r. D. 
Manoel: 

,, Só digo que admiro a coragem do Sr. mi· 
nistro, e muit') mais admirei quando vi que um 
miuístro, em uma proposta . quo tratll de re
formar o systema judiciario, consignasse uma 
idéa tão anti -constitucional como a que já tinha 
sido &prese~ltada. no corpú legislativo, idé11. só 
filha de uma facçã~. . . » 

O SR. D. l\IANOEL:-Está. direito. 
O Sa. Mr~rs:rao DA. GuERRA (continuando a 

Ur): -« ... iàéa em fim que faz parte de um plano 
pl""emc.ditado de alluir vs alict.rces do govarno 
monarchico. l) 

Nfio preciS<> mais. (Apoiados.) 

o- s~. D. MANoEL.2-~spere pela resposta. : 
aqu1 so vence a razao. Senhor(ls, o que disse 
Bit ! Que a idêa de exclliir a magistratura dl) 
corpo legislativo era uma idéa qu6 tinha um 
alcance tal que com ella uma facção pretendia 
alluir os alic&rces do throno ; mas pôde-se daqui 
deduzir que, porque o ministerio apresentou 
esta idéa, é traidc.r ao throno 1 Isto só enxergou 
o Sr. ministro da guerra, qu~ tem uma ima
ginação vivíssima, os hom"ns de talento, que 
têm uma imaginac;fio vivíssima, de repente con
ceb~m uma i.iéa tia qual com difficuldade pres· 
cwdtlm depois. Ha h omens de bem, homens 
honrados e de instrucção no paiz que são da 
opiaião das inc.:lmpatibilidades ; mas uem por 
isso se seg11e que nao haja uma. facção que tenba 
esta idea ; homens que têm esta idéa por muitas 
d!if~rentes razões, elles a. têm porque entendem 
que a magistratura deve ser de tal maneira in· 
dep~ndenttl que nem deve precisar do voto do 
povo ; a facção vai pelo lado justamente con · 
traria: eomo a magistratura tom in:fluencia no 
paiz e no parlarueato, é necessario arrancat-a 
do parlamento. Logo, lla uma grande differença, 
eu não podia dizE>r nem disse que o mmisterio 
era traidor á corôa, porque se eu tivesse essa 
idéa, se eu Livessa factos para. proval-o, eu lhe 
teria feito a m11.is forte opposição nesta casa. 

O Sa. BAssos Pl~ENT.S:L:-Ainda mais f 
O Sa. D. 1\IL.'<Ozu:.:-Eu não tenho esta idéa ; 

pf'l\J contrario, dei todas as medidas que o mi
nisterio pedio, mesmo uma da maior confiança, 
eu dou mais do que o governo quer. 

Uu Sa. DEPUTADO:- Do que permitte a con· 
stituição. · 

O Sa. D. 1\úNoll.L.-Por consequencia jil vê 
V. Ex. que não podia ter est<l idéa, e se a 
tivesse, eu me teria apresentado nesta casa fa
zendo opposição a mais forte ao ministerio. 

Léa-se com imparcialidade os meus discursos, 
e ver-se-ba que não chamei 11,0 miniaterio de 
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traidor ao monareha, como quer fazer acreditar 
o Sr. ministro da guerra. 

O Sr. deputado) por S. Paul•J tem !=Ontrah_i~o 
commigo dividas cujo pagamento !ler de ex1g1r 
em occasiào opportuna. 

Sr. presidente, o nobre ministro disse nos que 
e~tava na sua mão fazer pas~ar a proposta por 
maior numero · dP. votos (não digo a segw:~da 
parte, porque o Sr. ministro a retirou). Eu d1go 
ao Sr. ministro que se nas suas mãos estava 
parlamentar e decentemente fazer passar a pro· 
posta por maior numero de votos, então desconhece 
ad obrigações de ministro. Em caso_s desta ordem, 
a obriaação do ministro de estado e apresentar-se 
no p;rlamento , mostrando as vantagens de 
qualquer proposta que oflerece, ê convencer aos 
seus amigos principalmente das vantagens da 
proposta : são estes os meios legaes e parlam_en
tares; e se o Sr. ministro empregou taes me1os, 
se S. Ex. não fez o que se esperava que 
fizesse que era ajadar o seu collega, então 
permitta qne lhe diga que faltou aos seus deveres, 
porque nenhum ministerio quer que um ponto 
Importante da proposta passe por um voto, e ~ste 
voto daclo pelo Sr. ministro da gt1erra. Por 1s~o 
permitta que lhe diga que ntlsta part~ . nao 
cumprio inteiramente com os deveres de mmrstro 
da corôa. _ 

Eu não sei, Sr. presideute, que mais reftexoes 
produzia S. Ex. contra o meu requ~rimanto, nem 
mesmo contra a minha opinião. E' verdade que 
no principio de seu discurso me fez uma cens~ra, 
porque eu combati a proposta de uma manAira, 
creio que elle disse, VIOlenta. Ora, eu confesso 
que em verdadu combati a proposta com algum 
calor, e hei de continuar a combatel·a natural
manta com este mesmo calor. Meus senhores, 
guew não tem o dom que ~ Providencia concedeu 

----a;r-noore deputado de Mmas-,--de--um-sangue 
frio pouco commum e de uma presença _de e~piri~o 
extraordioaria, o que póde fazer senao d1scut1r 
com calor? Não se repare pois que eu cootiuue 
a tex- este calor, porque não esta em ~linhas 
mãos. Saiba mais a camara que o nobre mm1stro 
da gu,;rra foi o nte~mo que parece que me ju;ti
ficou, porque na verdade elle fallou . tambem 
com um calor, com um ar qu<! o nobre deputado 
por Sergipe chamotl EO!oquente .•. Ora, eu tambero 
queria ao menos que chamass~m asta mm~a 
força , este calor com que fa"lo , eloquenc1a. 
(risadas) ; mas o nobre deputado p<Jr Pernambuco, 
que ha pouco publicou uma excülen~e obra, 
pareco-me que nã.o reconhece. esse calor, e~s" ar, 
como uma prova de eloquencra. Ora, se o n~bre 
ministro, que tem mais idade do que eu, n10da 
se apresP-nta com este calor, que chamarei ma~cial 1 
pro~c•rio do guerreiro 9ue combate, que. mmto e 
que eu que sou rr.a1s moço, me exprrma com 
calor? Eu noto que este defeito se observa em 
grandes homens de estado. Eu conheci UI}) dos 
mlliores homens de estado t:a França que fallava 
com muito mais calor do ,que eu, que cheg~va 
a escumar de raiva, ·como dizião seus adversar~os, 
quando era coi_nbs.tido. Era _este U!D dos defeitos 
que lhe arguiao seus propnos amrgos. En fallo 
do Sr. Casimir Perritr, que às vezes ficava em tal 
estado de facliga, que pedia licença para descansar. 
Foi esta fadiga que tal vez concor1·eu pa~a a sua 
morte prtlmatura; fo1 este calor excess1vo que 
abreviou os dias do general Foy, pox-que a 
tribuna devora os oradores conscienciosos. Este 
calor só é proprio daquellot~ quo_ têm uma con· 
sciencia OIUllo tranqullls, conv1cçoa~ muno pro· 
fundas. · · t 

Parece que tenho respondido ao Sr. mm1s ro 
da guerra. 

o Sr. Fernaude• Torres (ministro da 
justica) :-Levanto-me para dizer algumas palavras 
contra o adiamento. 

Na discussão desta adiamento têm os nobr.;s 
deputados divagado e outra vez. ent~a~o na 
discussão das materias e diversas d1spos1çoes da 
propo3ta, e por isso n1e permittirá tambem V. Ex. 
e a casa que eu responda ao nob!e de~>_uta?o, e 
combata as proposiçoes com que -!UlZ elle JUstificar 
o adiamento. 

Julga o nobre deputado que se deve adiar a 
proposta, porque o governo não tem o apoio da 
maioria para a fazer passar, e produz como 
prova desta falta ·de apoio o ter-se a discussão 
do art. 1o prolongado por tantos dias. Não 
esperava eu que esta circumstanci9:, nascida do 
sincero desejo da camara de discutir largamente 
materia tão imoortante como a da proposta, 
nascida de um desejo que o governo soube devi
damente apreciar,_ pudesse ser P!Odnzida como 
prov11 a favor do adiamento; ma1s natural era 
que se reconhecesse nisto a franqueza com que o 
governo e seus amigos da. maioria deixáriio 
correr a discussão do art. 1°, no qual largamt'nte 
se comprehendeu o debate, e tambem a defesa 
de todos os demais artigos da proposta, e em 
consequencia parece-me que deve!ia se~ outra a 
conclusão do nobre deputado, 1sto e, que a 
discussão dever-se-hia a1;ora resumir quanto aos 
demais artigoto, cuja mataria já tanto sa ventilou 
no art. 1°. 

Disse mais o nobre deputado que o governo 
deveria estar desanimado, e parecia qnerer recuar, 
porque a maioria doi cam~ra havi11 patenteado 
divergencias sobre as doutnn!ls. da propost~. E11 
estou porsuadido qlle a mawna deseJa tao ar
dentemente como o governo a lei que se discute 
(numerosos apoiados); nos princípios essenciaes 
da proposta ha perf<>Ita concordia entre a maioria 
e o governo. (A1>_oiados.j Senhores, .ui!' dos. prin
cipaes fins da le1 é separar o adrnm_rs~ratlv_o do 
juJiciaric é tirar das autoridades admm1stratlvas, 
os a"'ent~s e fiscaes do executivo, o direito de 
julga~, que se acha confundido na lei de 3 de 
Deztlmbro (apoiados) ; a propostll .tem por fi!Il 
dar ao poder judiciario a devida mdependencJI\ 
que a nossa CQnstituição sabiamente prescreve. 
(Apoiados.) 

(Ha. um aparte que nãa ouvimo.~.) 

O Sa. MINtSTRO DA JusTiç., :-Com os juizes 
municipaes, sim, senhor. Q11ando entrarmo" na 
discussão dos artigos que trati'io dos juizes mu· 
nicipaes, me empe_nharei _pa_ra roostr&r qne dfl 
maneira por q11<:~ ~ao coustJtuJdos, ou antes com 
as attribrtições que lhes dá a proposta. fica, 
quanto a esta part~ gous.nt~dl;\ quanto é pc~
sivel a independenc1a dvs JUizes, A em con· 
sequencia o rectidào de su:\!l decisões. ~ob!e a 
materia prin!:ipal da proposta ha, como Jli ~~s~e, 
verdadeira concordia entre o governo e a ma1ona, 
e nem outro. cousa se póde concluir da votaçàr1 
de hoatem, porq11e o art. lo, na sua primeira 
partoJ, que é a mais essencial, passou _por uma 
grande maiOria e o mesmo acontecena á se
gunda parte se' não fora a emenda que estava 
sobre a mesa, pela qual querião votar muit~s 
membros da maioria, e comquanto o governo nao 
tivesse declaudo que aceitava essa emenda, e 
mesr'IO julgasse melhor e mais conveniente á 
doutrina do artigo, não havia comtudo aberta
mente declarado sua opinião contra ella ; de 
maneira qntl quando mesmo tivtsse cabido a 
segunda parte do artigo, e passado a emenda, 
não deixaria de ficar provinciado o caso da exe
cução, e por isso nem ainda as.sim se P«?derra 
dizer que o governo tinha pe!d1do C? aporo_ da. 
maioria para a proposta : nao . que1ra pots. o 
nobre deputado tirar consequenc1a alguma 1m· 
p<lrtante contra a proposta. das d_ivtlrgenc:ias que 
por ventura tenhão apparec1do, dive~gencJaS nas
cidas do desejo de aperfeiçoar a ler, q~ando _o 
governo desde principio declarou a sna mtençao 
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de aceitar emendatz que pela diseussil:o conhecesse razão de oppór-se a nma lei que era contraria á 
deverem ser admittide.s. constituição do imperio, e que eslauelecia principias 

Não se póde tambem sustentar o adiamento com q~e não erão compativ,-,is com n% conveniencias 
0 argumento de pouca importancia da proposta ; publicas. Então se disse que o projecto da com-
pelo contr&rio, é ella de summa import.a~ci~, _tr~t?. missão era incompleto, e que a camara tinha o 
principalmente de melhorar o poder JU(hclano, compromisso de fazer uma reforma completa, e que 
poder que tem :mal~ inftu~ncia qu~ ne~bu_m outro por consequencia o :ministerio trahiria seus deveres, 
na sociedade, porque sua mftuenc1a d1ar1a e de se acaso deixasse passar um projecto assim in-
todos os momentos sobre as acções dos cidadãos eompleto, contra o compromisso da eamara, contra 
tem muito prepooderancia nos costumes da nação, o compromisso da sua maioria. 
e a~;sim se o poder judici,;rio, - pelos .vicias ~e sua Serão estas por certo as circumstaucias em que 
organisaçii.o, não goza de independenc1a, se nao as· actualmente nos achamos. Pôde acaso esta proposta 
segura aos cidadãos a rectidlio dus juizes, se por passar na presente sessão ? O mesmo noore 
sua constituição póde causar receios, póde causar ministro da justiça, nas ultimas palavras que 
terror mesmo antes do que a confiança devida proferia, reconheceu que não. Será. e \la completa f 
aos cidadãos, os costumes podem por isso só ser A mesma commissão reconheceu que não no trecho 
corrompidos e depnvados, embora contP.nb!i a 2o do seu relatorio. \Apoiados . l Pois se toda a 
constituição do e&tado garantias políticas. A' vista maioria reconhece, se muitos de seus membros 
disto, send•l na !illinba opinião os defeitos ca!diaes reconhecem que esta proposta nilo é completa; 
da lei de 3 de Dezembro os que resultao da se estamos nas mesmas circumstaocias em que nos 
maneira por que nessa lei se creárão alguns achavamos collocados no anno passado, neste 
empregados da ordem judiciaria, e das. attribuições mesmo mez : SG o mesmo nobre ministro · reconhece 
que se lhes deu, ao que pela propos~a estou 6U que set\ trabalho nàv é completo, tanto que se 
convencido que se remedêa, ja vê a camara e os offerec.: a adoptar todas e quaesquer emendas ... 
uobres deputados a importaucia que considero ter O SR. MINISTRO DA GoERBA :- Está enganado: 
a proposta e a razão por que não julgo que possa para mim é completo. 
e lia ser adiada, e espero que a camara, convAneida 0 , :i.\f J dá t 
da necessidade de se discutir a lei, não approvará SR. r~1ISTRO DA osTtÇA um apar e que 
o adiamento, a se empenhará na discussão, que não ouvimos. 
poáerá agora ser menos vaga ern cada um de O SR. FERRAz : - St~nhores, . isto é uma quet~tão 
seus artigos, podendo assim passar ~lla ainda mais particular: se a proposta é completa ou não 
nesta sessão. é completa, não é questão que o ministerio possa 

O L 
decidir a SilU favor, não é questão que o ministerio 

SR. UIPO DE ABREU cede a palavra. possa decidir se é ou não contraria á constituição 
o Sr. Ferra><:-Sr. presidente, eu não me do imperio, em vist11 das razÕ•3S que produzi. 

havia decidido antes de tomar a palavra a approvar Como eu jã apresentei sobre este topico as minhas 
o adiamento proposto polo nobre deputa!iD_.J)or _ __ :razões e motivo~, espero primeiram~nte que o 
Gozaz, meu honrado collega, nem fui ouvido <'U con· Sr. ministro d~strua-assas- - razões,.esees....motjyos, 
soltado sobre a conveniencia de sua apresentação; vhto que não tomou a p11!avra n:< primeira discus-
e até mesmo não estava resolvido a tomar parta são; espero primeiramente que o Sr. ministro 
nes~a discus.;ão, porque eu desejava que a materiR destrua a CJbservação que fiz d~ que pela proposta 
do art. 2o fosqe votada depois de uma discussão niio ficiio a juizos perpetues commettidos certo>J 
mndura e esclarecida qual aquP.Jla que houve sobre julgamentos dP-fiaitivos, como sejão de contrabando; 
o lo artigo: estava roe!'lmo .persuadido de que a que os juizes municipae!. conlinuào a julgar 
discussã~ sobre o art .• 2o seria breve, circumscripta definitamente os casos e questões provenientes 
á doutrina tio mesn10 artigo; e não podendo por do contracto de locação de sgrviço, cujo jul~tamento 
maneira aigu.na os honrados memhros da casa fin1\l compete aos juizes de paz, que não são 
divagar, porque a mater1a é positiva, entendia perpetuas, itoportandn o j•1lgamento rlestes cR~os 
que ella devia ser breve. a irnposiçáo dtl pe11a até dous annos de prisão com 

A pass3gcm d,, ndiam11nto era-me indiífarente, trobalho. DcstrH.a isto, e ent.io eu com toJa a 
porque tinha já tomado o propoiito do apresr.ntar f>~cilidade prestarei o meu \'•.•to ã su" propo'!ta, e 
as minhas idéas subre alguns artigos que eu creio convenc~r-me-bei de que estti persuadido de que 
incompl6tos, e que 11 mesutn comn1it<são con~id ~<rou a sua proposta é eompl&ta. 
a::;sim; mas o discurso do Sr. ministro (ht. guerrA, Se pois, Sr. presidente, a proposta não é com· 
pro r~riJo ha poucos momentl)s, dcspF>rtou-me do pl<lta, Sll o Sr. ministro ..,fferecH aceitar tuda e 
lP.lhargo em que me achava, e fez-me eabir do qualquer emeoda para a tornar m'!lhor, como é 
proposito que eu tinha de não occupar a tribuna. que o adiamento não póde passar? Não sabe o 

Eu desconheci o Sr. ministro, eu desconheci Sr. minis tro qual é o perigo das emendas 
mesmo que naquella hora fallasse ante a camora, apresentadas em segunda discussão? Não conhece 
ar.te o paiz, .um ministro constitucional, e em que -uma emenda póde alterar todo o systema 
consequencia disto, áepois dt< protestar contra as de um projecto ? r-;ão vio qua se não pnssasse 
sua~ expressões, eu pedi a palavra, e tomando-a, esta ex::epção do art.. 1•, o se1l syst~ma estavn 
Sr. presidente, para sustfl n~ar o adiamento, me todo por terra, e que era uma disposição muito 
vejo na necessidade de h•ncar mão dos pri11cipios importante ? Não conhece tudo isto ? 
com que o annu passado foi proposto a adiamento Mas, Sr. pre~idente, não sendo este o fim 
igual pí·ojecto dali commissões de justiça criminal principal por qull tomei a palavra, vejo-me 
e de constituição ; V>-Jjo-me na necessidade de na necessidade de pedir agora ao Sr. minbtro 
repetir agora aquellas razões dadas pelo mini4 erio da guerra que aceite uma consideração que lhe 
de 2 de F evereiro, para que aquelle projecto fosse · faço. 
adiado e melbor elaborado. Primeiramente tendo aqui nesta casa sido 

Então, senhores, se disse que a sessão estava proclamada a obediencia passiva dos empregados 
tão avantajada {tratámos desta questão em 4 a 7 publicas, especialmeute dos magistrados ; tendo 
de Agosto), que a sessão estava tão adiantada, que ate estes sido reprehlmdíd;,s porque fallavão ás 
e!a impossível que a lei pas, asse naquella sessão vezes cQntra as intenções e doutrinas do nobre 
(o projecto das commissões foi copiado em muitas ministro da justiça, porc;ue não reconhecem o 
partes ipsis verbis p_ela proposta do governo). poder do mesmo ministro dentro desta casa, 
~ntão se dizia qu_e nao era PO!\Sivel que o p~o-~ e não se curvão ao seu menor aceno, devo decla-
)ecto passasse, nao só nesta cam~r&:, c?mo pnn- rar que como deputadotenllo direitos muito fortes, 
ctpalmente no senado, porque nao nav1a tempo. e que nunca me curvarei aos acenos de um 
Então se dizia que o ministerio tinha toda a ministerio qualquer que elle eeja. (ApoiadO-'•) 
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Devo declar:1r (]Ue cnmo juiz, o minlsterio 

n iio será capaz d~ me arrancar uma dt-eisào 
ou sent1·nca que eu cnnsictere injusta (apoia
dos), e que não me sujeito a essa autor1dade 
que n nobre deputado das Alagõas, dest'vnbP.cedor 
de todos 0s princípios cs mais triviaes do sys
tema rl'presentstivo, quiz aqui proclamar. (Apoia
dos.) llomo deputado, enteudo que não tenho 
superior algum sobre a terra ; como magistrado 
no ex~rcicio do rlireit•J de juTgar, só conheço Deus, 
a lei e os dictsmes da mi1•ha consciencia. (Muito~ 
apoiados.) Assim respondo ao nobre deputado 
pelas Alagôas, que parece alheio de todss as dou
trinas ait:da as mais comezinhas da independencia 
do poder legislativo judiciario. · 

Agora permitta o Sr. ministro qU:e eu faça 
Rlgumas rdiPxões ; se eu nellas me desliRsr, creia 
que não é minha intenção dirigir a S. Ex. pala
vras menos comGdidas. 

Eu disse que desconheci o Sr. ministro no 
momento em que fallava ; todos conhecem seus 
principio.; aqui apresentados na sessão do anno 
pa:;sado ; todos conhecem suas mrweiras tão 
uruanas, e o modo porque el!e se comporta com 
todos os seus collegas ; assim me sorprendeu o 
mais possivel o modo por que S. Ex. se !louve 
para comnosco, dizendo que se acaso o ministerio 
tivesse querido Lançar mão de todos os meios a 
seu di~pór, teria apresentado muito maior numero 
a favor da propoota. 

O SR. MINISTRO DA GuEBRA:-Eu retirei a ex
pressão. 

O Slt. EERRAZ:-Ha proposições que nunca se 
retirào, 11ue ficão impressas, e que é necessario 
que sejão rebatidas. 

O Sa. PaESJDENTE:-Uma nz que foi retirada 
-nàO--.ten1s.alor__alg11m. ·-

0 SR • .i!'EaRAz (depois de alguma hesitação):
Pois bem ... O Sr. ministro está convencido de 
que uunca em um p:.rle.met.to a um min1stro é 
licito d1zP.r que se quizesse lançar mi<o de todos 
os meios ao seu dispôr p<,deTia t~>r obtido mudar 
a opinià<J de seus membros, e assim conseguir 
uma grande maioria: pois bem ... O Sr. ministro 
reconbP.Cflu isto: não irei por diante no meu 
intento. 

Mas o Sr. ministro não retirou a parte offensiva 
ao men digno coll~gn deputado por Goyaz: o nobre 
ministro disse que se não fossi'J o a;t, 34, o meu 
di~ttao collega votava pela proposta. Sr. ministro, 
rllspeitu a conscie11cin dos que se sontào nestes 
bancos. l:'ois póde V. Ex. attribuir intenções 
dPstas a um deputado, a um membro da camara 
qunndo apresenta razõet~ tão fortes contra a 
meL11da quues as que apresentou o meu honrado 
collega 'l Eu não posso attribuir est'' acmsação 
sex:ào a um pesadelo muito grande que aca
brunhava ao Sr. ministro no acto de fallar. 
Quando assim acabrunhaJo somos por uma idéa 
fixa, pelo desejo de levar a eff<Jito certas rnedidas, 
ás vezes perdemos até o qne de melhor possui
mos, e o resultado. é quasi sempre desviarmo
uos do pro.:;~dimento que constantemente temos 
tido. 

Como a casa vin, eu não endeoso a lei de 3 
de Dozembro; eu conheço que ·algumas lacunas 
t~m, e seus proprios autores conh.,cem que :tella 
existem la.:un11s e vicio:; que podem ser rectifica
dos: ora, uo que é essencia1, muitas lacunas, 
vicias e defditos não são att,~ndidos. não fazem 
objecto da pruposts. Aquelles que têm a pratica 
necessaria, a~uelles que têm med\tado pot basta" te 
temp~, e com circ~mspecção, sobre o nosso systema 
judiciario, cünven.:er-se·hão disto, e por conse
quencia na udopção de un1a reforma, estes que 
assim o reconhecem têm direito de se apartar 
.::a proposta, que não remedêa estes males 
ou rs TPmedêa dP tlma m;m<;irn tão imper-

T\'~.' XI 

feita, que não é posslvel que possa melhorar 
o estado do paiz. E' por este motivo que 
hei de votar contra muitos dos artigos da 
proposta. Honten1 a casa vio o meu proceJi
mento : eu não aJmitto a excepção do art. lo, 
emquanto existirem 11elle as palavras- crimes 
graves,-e a faculdadE'! de o governo ile:<ignar o 
ch~fe de policia que vá aqui ou alli faz<r pro· 
cessos. Assim votei para que a medida estabe· 
Iec1da pela proposta seja rectifi.cada em terceira 
di8cu:;são, e se tire este poder discricionario do 
governo, supprimi .. do-se estas palavras. Vê pois 
o Sr. ministro que os que se sentão nestes bancos 
não têm esse desejo de atacar o proposta e de 
votar contra ella só porque o ministerio nos 
concede a graça de uma aposentadoria quando 
nós tivermos de éMrcer o direito de representar 
as nossas pNvincias, qaando nós quízermos 
exercer esta grande vantagem do sy:;tem,~ repre
Stóntativo, Ílós quizermos occupar um dos lugares 
mais proeminentes da representação nacional. 
Núo é pela graça que o ministerio nos qur::r fazer, 
porque, em vez de ser a favor do publico, a 
favor do psiz, é pelo contrario pe::~ada, e sobre
modo pesada ; em vez de promover os fins que 
o ministerio quer, ao contrario é inteiramente •.. 
não digo bem ... não póde ser exequivel, não 
póde trazer vantagens. 

Devo comtudo declarar que, seja qual fôr a 
sorte do artigo, pr.ra mim é elle indifierente. 
p,)j,; por ventura o Sr. ministro pensa que aquelles 
magistrados que se sentão nesta casa, que podem 
competir com qualquer que t~nba triRta e dous 
anno:; de pratica de fôro em 4ualquer coucurso 
publico, e nos seu:; lugares, têm mostrado não 
só inteireza, mas a instrucçào conveniente, possão 
acaso sujeitar se a essa medida tyrannica, e 
conservar-se na magbtratura, tendo talento neste 
paiz, quJ)_tjl_m__ tantas proporçõ~s para alimentar 
os talentos 'l Dlgãõ õ que quizerem ___ de- nós; 
que aqui temos assento, e de nossa capaci· 
dade ; eu só em resposta direi que o homem 
de talento e de i:Jslrucção . nunca despre?.a 
os homens de talento, nunca os maltrata de 
maneira nenhuma: d~ exemplo esse celebre 
paulista, sempre lembrado, qua tanto tempo 
esteve com assento entre nós, comuatia-nos 
sobre a mesma muteria, discutill comnusco, ás 
TeZ<!S agoniava-se, affi.igia-se ; mas 11unca mal· 
tratou-nus, animava o homem de talento; por
que, como hvmem douto, sabia conhecél-o, apre
ciai-o e. bem aquilatai-o: de outro mudo procedem 
os que o não sào •.• Sr. presidente, eu não sei o 
que diga: o homem de talento sempre afaga e 
anima o talento. (Apoiados.) 

Julga-se discuti<\!) o adtamonto, que é rej citado 
por gr .• nde maioria. 

E' apoiado, e entra em discussão o requeri
mento dü Sr. B•rros Pimentel, para que o 
projecto se discuta por capítulos menos o 
art. 3!. 

o Sr. o. Manoel:-Sr. presidente, eu não 
descubro motivo plausivel para ser aprovado o 
requerimento do nobre depulado por Sergipe; creio 
mesmo qne o illustre deputado aproveitou uma 
das idéas do discurso elo·~uente do Sr. 111inistro 
da guerra para ofierecer este requerimento. 

O SR. BARROS PIMENTI::L:-Já estava feito. 
O SR. D. MANOEL:-Suppuz. 
E•atão creio mesmo que fui de proposito com

binado o requerimento para illudir o que eu 
havia apresentado â c'1sa ; mas, antes de entrar na 
discussão <lo requerimento, desejo que V. Ex. me 
informe se elle podia ter lugar á lace do regimento, 
e que se digne mandar ler o artigo do regimentv 
n este respeito, porque não estou ben• certo 
nelle . 

O SR. PRESIDE!(TE: -Todas as vezA.e qu~ se 
i5 
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trllta de materia de ordem, podem ser reprodu
zidos oa mesma sessão "s mesu:os rl!querimentos, 
apez»r d~ ter havido votsçiio contraria.. O que 
prllbibe o regimento é qt<e. »endo rejeitado qual
quer pn•jecto em uma sessão, se reproduza na 
mesma s;,ssão. 

O SR. D. 1\:I.AN<·EL:- Não qnero por ora com
bater a opin1ào cte V. Ex. ; ruas peço se digne 
mandAr ler o artigo do r.,gimento. 

O SR. 1• SECRETARIO ·inforota que não ha artigo 
expresso no regimento. 

O SR. D. MANOEL: -Quero cuncor<iar em qt!e 
não ha arti~o no regiwento expresso a este 
respeito ; ma~ desr•java saber os precedentes, se 
na mesma sessiio se póde apresentar o mesmo 
requerimento, embora elle já tenhtt s•do rejeitadf'. 
porque ent:lr• v"u daqui a pouco prnpõr outro 
requerimento de adiamento. E•1 pergunto se , 
depois de rejeitado o adiamento, se póde na 
mesma sessão apr~sental-o de novo. 

O Sa. PRESIDENTE:- Póde. 

e~g0t:.da ; não está, porque ha mnit•JS artigos da 
l.1r0p':sta sobre os quae:> se não disse uma palavra; 
dema1s, nenhuma palavra ~e disse ácerca das 
eme~das feit .. s pela illt1stre commis>1àO de justiça 
cramnal , algumas das quaes são dll grande im· 
P•'rtanci:~.. Ora, sen_do isto assim, porqu., se quer 
h;lressar a dtscu~sno da proposta? Não acho 
nio>t•l a m<~nor utilidade, tauto mais quunto todos 
sab~:~m que esta proposta não poderá passar este 
annv. Temos P•'ucos dtas de ~eo:;s:1o, e ainda que 
<Jiscut ... mos por capitulas, difficilmente pod«rá 
!J_l1Stiar a tempo de ir para o senado, e é 1mpos· 
stvel que no senado ella entre em discussão e seja 
approraJa. Se pé•rtanto não ha IJ•)SSibilit.lade de 
<(Ue passe a proposta, para que, senhorAs, esta 
uirnia pressa na d1~cussão delta 'l Não se vê que 
é um simples de~al><~fv, uma represalía q•lc n 
nobre autor do re•!lleriment<> quiz ter commigo '? 
Ovm cffeito nisto VIU •ie a~:cordc> c,Jin as idóas do 
Gloqueute discurso cio Sr. ministro da guerr>J. 

Ora, ser:hores,a razão que o nobrtJ deputado póde 
apresentar para su:ottlntar esta separação que ell<l 
!<XigtJ na segunda parte do seu requer:m<Jnto, ~ 

O SR. lo SECRETARIO : ;_ O regimento não o talvez a.1ue dtlu a. entender o Sr. ministro da 
prohtbe. guerra, e que foi por mim cilmbatida , como 

O Ss. D. MANOEL:- Então nós podP.mos \evnr tamb~m pelo nobre deputado da Bahia. Com effeito, 
as questÕP.s ao infinito l Então declaro que, a 8. Ex . .:om sua franqueza proverbi,<l nos disse quo 
passar este requerim.~nto du nobre deputadv, hei se por ventara na lei não Gxistisse o art.34, até vós 
de apresentar com o n1esmo direito outro adia· (olhando para mim) não combaterieis a !Jroposta. 
mento. E' seguramente nm contra~enso, urn O Sr. ministro da guerra Ule conhece muito tlOUco, 
absurdo qUA s~ segue de semelhante opinião. assim como eu tamiJeru o conb·~ço pouco. Hei de 

0 SR. PRE•IDENT:&: _ 0 nobre deputado bem comilater a proposta sem me importar coro o 
vio hontem que na mesu•a sessão se propóz o art. 3-l, poryue a proposta no me~ conce•to dit.nin!le 
mesn..o eoc ·ttatnentv-tnal!Lde uma vt:z. a força do gc•verno, e estou no firme propostto ~e 

e --- ______ combater propost><s qu~ têm este fim, e ~>ntao 
O Sa. D. MANOEL:- Este exemplo não póre-1n<tifferente--me . ..será que se separG o art. 34 Ja. 

milttar para o caso em questão: primeiro, por ser pro;:oosta. 
muitu esp11cial, c .;m segundo lugar, como não Mas, senhores, que outra razão póde apresentar 
póJe h:wH discussão , votou-se sem se fazer o nollle deputaclo 'l Eu o vou dizer com franqueza. 
observaçíin alguma. Eu não sei se é estylo; creio Suppõe o nol>rc deputado, suppõe tamb~m o Sr. 
~l't•) não; ereto que niio ha preced~llttl nlgum uuuistro da guerra que nesta parte füí franco de 
1dentico, n"m aoalng•>· mai,;, e não cabe bem a nm ministro da corô:l 

Eu hei d,; votar contra este requerimento; mas, t,anta franque1.:1; _suppõe ~ nobre deputado q~fl 
se t•nssar, b•~i apres.cnt11r outrl). licanJo a votaçao ln,<bctsa acerca rlo :1rt. :)4, uos 

Istu não é uma simples questão de ordem, ~ ":''~an:mos a ftttX P~ta prupusta. E;tá. en!tl\na.<.tv. 
uma questão importantissima, porque vai limitar ~alb>< 0 uobro ?eputado que, q~ullqu•:r ~ne seJ~ a 
o ·ltr.-:to Je discutir: se passar o requeriUtento, .ort~. do att. 3! • " propuslu. s~ra. comb~ttJa 
discutir-se-ba a pruposta , uii.o por artigos, ma~ naqutl~u em que tlU~~ndemos que ella e pr6JU·il<:tal 
por cflpitu!.>s; por C(onsequ»acia niu é uma ao pa z. 
simples qucstãv :.le ordt;m, ruas de muito ma1s O SR. B. PIMENTEL: - Apezar disto • ba de 
imlJürtancia, tautn mais quantv a casa jà em uma passar. 
das sessõe~ pas:>ãdas deddio que um requerim•"nto o SR. D. MANOEL:- Oot!lo está 0 nobre depu-
não idc.l>tico, mas analugv a "st.·, ao menus na tado iniciado nos segred,,s que já nos affirum 
primE:ita parti', fossu rejlli tado. • ·· pois bem !. .. com túm dogmatu::o- ba de passar t -Eu poderia 
Esta estabeleci·lo o prece::JenttJ de que p•:demos dizer tambem _ não ha de passar. _ Ora, é 
offerecer requerimentos de adt,lm~nto até 0 in fi- verdade qua hoje é costume asseverar tudo isto. Por 
uitiJ I E11 enliio tambem lançatei mão JBste meio, ex.;mplo, um sujeito , dmgiud .. H;e a differentes 
se por ventura passar este requerimento que vou pe .. soas, dizia:- Sr. fulano, então quaes são as 
combater. suas iJéils? Isto é um suj6ito .••• 

Senhores, o requerimento tem duas partes: a 
prtmeira pede a discussão por capitulvs, e a O Sn. PRESIDENTb::- Perdóe o llilbre deputado; 
segunda requer que se não trate por ora do art. 34o. a que5tão é se se deve admittir ou não o requeri-
Qulll o motivo por que esta augusta camara rejeitou mento. 
a primeira parte deste requerimento quando foi O SR. D. MANO&L:- Tal e q11al; isto quij eu 
apresentado pelo nobre deputado do Ceará? A digv e r~:~laltVO au requerimtlnto. 
razão é clarissima, Sr. presidente, tra.tava·se <ta 
reforma da legtslação, tratava-se da di!lcussão da Conta·se que ·um sujeito dirigindo-se a outro, 
propost:1 do governo. proposta., note·se bem, qutJ lhe perguntara- quaes são as suas idéas ácerca 
só tem duas discussões; tratava-se por conse· do art. 3! ?-O sujeito re~pondeu com.franqueza: 
quencia de objacto da roa.ior importanci~< para 0 -tenho pens!l.do sobre elle, e ma parec~ que não 
paiz; e então a camara em sua sabedoria disse:- se róJe adoptar:- então o interlocutou voltou·se 
como estes obj.,ctos são tão importantes, a d:s- para elle. e disse-lhe:- b& de passar •.•. ha de 
cussil.o ba de ser feita com toda a individuação, pa,;sar 1 -e accrescentou:- se não fôr nesta, será 
ba de se dí8cutir artigo por artigo, e cada deputado ém outra camara ••.. em outra vindoura.- Creio 
que quizer interporà svbre dle 0 seu parect:r.- que o nobre deputado assistio tambetn a essas 
Esta decisão foi muito sensata, e me parece que reuniões, em que se tem de.:retado q11e ha de 
t•unbem deve ter lugar se por ventura houver passar por f..>rça a pruposta. 
sobre o requerimento votação, se nii.o Cõr retirado O SR. B. PIMENTEL: - Estâ enganado; não fui 
pelo seu autor. Nem se diga que a discussão esta a nenhuma. 
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O Sa. D. M~'Wll:L:- Mas está ao facto do qua 

occorr~u nessas reuniões, e por isso nflirma que 
bade pa~sar. 

O Sa. PRESIDENTE: -Isto não tem connexão 
alguma com o requerimF.Ilto. 

O Sa. D. MA~OEL:- Eu e8tou mostrando que 
não t~m lugar a SeiHll'ação do urt. 34 que propõe 
o re•!uerin .. mtv : t-u c• leio. (L~ a segund'l parte 
do rttquerimento.) Eu estou combutendo t>sta 
not::"SS! i)ade , e di,;:o t')Ue uão ha nAces~idad" 
nenhnrna de separar-se <:h propa>;ta o art. 3i, no 
qual até ua opinião dos que se querem intitul"r 
dirtlctores, está c"ns"Sgrada a idea capital. Creio 
que n:l.o podemos !'leparar o principal cio ac.ces
sorin. Por cousequeucia esta ~i'paração não é 
judiciosa : ~ri\ o m<.smo qu .. tirar da proposta, 
pnr exemplo, a i<tea de que os juizes rnnni <:!paes 
não h:"io julgar afinal n••s fr·itos civt>is, porque o 
art. 31 é uma parte esseucial, e talVI>Z a ma iH 
·~ssf:!nc!al ; e como qu er que tique .-, accessorio '? 
Para ser mais collerH>.te, então d>'via·si! peflir a 
di~cussão p (•r capitulas, e não faz~r acreditar 
fJUe nos importarr.os com o art. 84 para não 
c"mbl\ter a propo~ta. a qual póde ser combatida 
com toda a força arti~o por arti~o ou c:lpitulo 
por Crt!Jitulo, ~e a can1ara decidir qud a discussão 
SE> f~va por capítulos. Eu sou v n1ais franco dos 
cumbatentes, mas hei de fazer á proposta toda a 
opposição que puu•'r. 

Acha·Se na ca~a o Sr. ministro da guerra, e eu 
dE:>•.java que S. Ex. me déss•' explicaçõr:s, porque 
então talvez qu<.o isto diri(\isse o meu vuto de nma 
maneira ou de outra. Eu des<'java tillber sB o 
mini~terio tem tenção de aconselhar á coróa a 
prorogação da assembléa jleral por ca•1sa da pro-
posta qurJ se discute. . 

O Sa. MINISTRO DA GUERBA:-Peço a palavra. 
O Sn. D. MANOKL:--Eu espero pela explicação 

de S. Ex.., para d!~pois continuar. 
0 Sk. PRESIDENTE:-Nào, senhor, pôde conLi• 

nuar. 
O SR. D. MANOEL:-Eu co::ttentava-me com um 

aceno. 
O SR. MINISTRO DA GUERR.t..:-Não ouço. 
O Sa. D. MANO!l:L: -Nà·• ouve? Eu dip;o mais 

alto :em vo; mais alta). Eu desejava s11.ber se o 
ministeri•> tem lcuçào de aconselhár á coróa n 
prorog·u.;ão da sessão da a~s~mblea g(:rall'.lgishtiva 
por causa da propo.ta que se discute. 

O SR. MINISTRO DA Goll:R2A:-Já pedi a pa· 
lavra. 

O Sa. D. MANOEL (depois de uma pequer.a 
pausa) :-Não quer dizer? Pac.ieneia. 

Se ma disser que o ntiuísterío tenciona acon
selhar a prorogação, então já se sabe que ha 
empenho em que passe a proposta: mas se me 
diz que o ministerio não ha da pedir isto á coróa 
por causa da proposta, e creio que é esta a 
opinião do miuisterio, cumo já disse, pelos dis
cursos prof·~ridos nCI senado pelo Sr. ministro da 
fazenda e da marinha, e pelo que disse o Sr. 
ex-ministro dos negocios estrangeiros, que, posto 
não esteja no D!inisterio, comtuào me parece e~tá 
um pouco ao facto das opiniões do ministerio, 
assegurando-nus que não era pm;,;ivel(iue a pro· 
posta p11ssasse nesta sessão. Para que p.:lis 
apressar a discusaão 't Ora, estou inclinado a 
crêr que o ministerio não tem a wenor idéa de 
pedir a prMc•gllção, e que passando o orçament~, 
estando prompto até o d!a 2 de SetP.mbN, no d1a 
3 a corôa fechará a sessão. Se por ventura o 
ministerto não tem esta inttnção, par~ que tanto 
nfan? Para que npressar a discussao de uma 
propost .. tão importante, quandl) na mesma dis
cussão hão de apparecer verdades taes, que 
talvez façãQ mudar a opinião do mlnisterto, 

porque já conseguimos na discussão fazer mocli
ticar a opinião do Sr. ministro da justiça'! Por 
exemplo, o Sr. mimstro da lustiça nos diss~ no 
preambulo da !Jroposta que as attribuiçõ6s cíveis 
aos juizes nmnictpae:< pela lei de 3 de Dezembro 
de ltiH erii.o rBpellidas p~,Jo tit. 6o da constituição, 
c no · seu discurs,, proferid.o nesta C'asa nCis dis~e 
que niio erão rPpt>llhJas pló'la constituição, mas 
quP. era mais conforme com a constituic:io que 
·~~sa~ ,,tttibuirõ~s pP.rLencessem a juizefl pllrpetuos. 
Ora, isto conseguimos ua dbcus8ào, porqut> mos
trá.lllos qutl est!.wa o 8r. nünistro enganacio a 
resp.,ito da iutelligencia que dava a alguns 2rtigo!! 
do tit. 6o da conRtitmção, e qu~<ul sabe se 
cons•·guiremos rlinda fa<!:"r mudar •) :3r. mitli~t:·o 
em pont•JS importantissiuw,; : quem ~ab., mestuo 
se llU r os meus amigüS podereroos consl'guir do 
St· . mi;:listro rt: tir:tr a J.>rr>p••sta ? E' e!le muito 
dtJcil para não c;;dcr a razõf-s quf! sejã(• capazP.s 
rle alterar a.- suas convicçõ~ s. E' possíw~l que 
elle s r; convença que a proposta t~ãn só não 
melhora, como em~~t,iora a administração da 
justiça. {ldncípalmente em alguns p'lntos. 

Ora, se podemos con!'eguir ests beneficio em 
uma discussà•l mais aturada, para que restri11git' 
as vezes de fallar 't Não f•Óde haver nisto a 
menor utilidade, porque não ha espt>rànça alguma 
de que a proposta passe, me,;mo nesta camara, 
e se passar, as minhas esperanças estão no senado. 
FelizmeRte sào ellas sempre coroadas de feliz 
re,;ultado, e por isso, ainda mesn1o qu0 nesta 
castl se consiga que p!iSStl n proposta, espero 
que cáhl uo senado, onde s<Jriio ouvidas as vozes 
eloquente:; dos S rs. senadores qu6 costumão 
ergu.;l-as todas as vezes que se trata dos interesses 
mais vitaes do paiz; tal é, pllr exen1plo, a·~uelle 
sobre qne vorsa a propo~ta. Espero que a catnal"a 
dott anciãos, ajudaudo-nos nesta ardua tarefn, 

·consiga !llostrar ao paiz a vantagem da lei de 
· D,;zembro, e a u~nhuma. vanta!olem da proposta 
4ue ~e discute, éxcepto alguns artigos secundarias, 
que não têm couuexão verdlldeiramentc com 
aq11ella lei, 

Sr. presiriente, póie alguem r~parar que urn 
deputado que tem intim11 convicção de que ~:.ma 
medida é má ernpregue contra ella t.•ldos os maios 
parlam.;ntaret! 'f Não é pot~Rivel. Poi!i bem : eu 
tenho por ora as mais profundas collvicções de 
'iue a propvsta é má. em gtlral, salvo alguns 
artigo>~! que niio tõm grande relação com a l1li de 
3 de Dezembro, a port&11t0 procuro todos os meios 
para ouoella não passe, e como r.:ceio que passe, 
eu 'luêro ao meno~ a discus:>ào a C:l\ÍS prn\ongada., 
quero se~uir o conselho do fam"so Fabio Cunctator • 
porqu,; a demora póde faZf:ll" .:oro q•te Bf:l medite 
melhor, póde fazer acalmar as paixõe:,s, póde fazer 
com que algumas pessoas sejào menos exigentes; 
póde em fim der occasião ao govP.rno · para mais 
de espaço meditar sobre o seu trabalho, e apre~ 
sentar um mais completo e perfeit<l, que não 
venha excitar as discussões que tem excitado, 
mesmo nus mais intimos e decididos; amigos do 
governo, que o não C\U?rem combater, e pe~o 
contrario o queretu coadjuvar, e que na sessao 
presente têm dado as mais decididas provas de 
amizade. 

· Um delles sott eu, que tenho dado ao minister-io 
tuLlo quanto pedio, até medidas que, na m!nha 
opinião, nãó siio de confiança, mas que _o m~ntll· 
terio reputava taes, como, por exemplo, a dispo
sição que manda reger a le1 do orçamento deste 
anuo no de 18!7-1818. 

Era uma medida que, no meu conceito, é consti
tucional : era um dever nosso, não podíamos 
s~patar-nos sem habilitar o goTerno com uma 
lei: mas o governo, ao menos um dos ministros, 

I creio que entendia que era uma medida de con-

1 
fiança, e então a solicitou, e lhe foi negada por 
alguns dos seus mais dedicados amigos, e nós 
outros votãmos pela medida, votámos contra a 
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iJéa do absurdo que tanto molestou ao Sr. mi
nb•tru J.a fazenda. que até fez especial meução 
àella no senado. 

Estou mostrando a utilidade da discussão, e 
que o miuisterio deve dar gr~ças de ter depu
tados que assim lhe facilitão o camiuho, e que 
o tirão do embaraço grave em que se ach~. _ 

Ora, Sr. presidente, se por ve:ntura a_d1scussao 
íôr abreviada, como o será pvr cap1tulos, se 
chegarmos ao pes:1Jélo elo Sr. ministro da guerra, 
não recei:uá S. Ex. un:a divi::'ii.o profuuda nas 
fileiras da camara, não receiará uma discussão 
ainda mais calorosa do que houve hcje, na quul 
teve parte o Sr. ministro da guo:rra, elle mesr~10, 
que já no,; pr.ometteu contribuir com seu contm
gente para a sustentaçàu do art. 34 com c me>mo 
calor que ba pouco tivt!mos tão evidomte prova? 
Não dirá S. Ex., como o disse o gen~ral !<'oy a 
re$peito do outro objecto: -Ergo a u1inha voz cm.n 
toda a fe,rça que possü para li v r ar o meu pa~z 
do jugo insupportave1 da magistratura ?-:Sr. UH· 
ni~tro, de que 6mbaraços o não estou tu·ando? 
De que difficuldades o não estou livrundo? . 

Nào apoie S. Ex. o requerimento, e consmta 
que a discussão cvntinue por artigos, porque 
assim cnnvoim mesmo ao ministerio. 

Se eu acredito o que ouço !. .. os beatos são 
tantos!. •• Até se diz que as opiniões no minis· 
teriu tstão divididas; dizem uu:;; que part.e do 
mil.isterio é tanto a favor do art. 34, que até ft~z 
Jelle questão de gabinete (eu desejl\va _tambe!n 
que o Sr. mini~tro me dissesse se o mw!steno 
faz disto qn••stiio de gabinet~) : diztltn outros <!U~. 
palo contr&rio, nlgun~ dos wit;istro:~ não qu.:r~m 
tal artigo, e a.1é consta que alguns o dizt>n1, e 
que elle passeou no gabit::t'te, pnrque, sendo ciiiC<? 
os miuit~tt o~, tres Vtlnceut. Eu não sei se e 
verdade, porque se diz muita cousa. Eu hoje 
quMia ·fazer meu• avio;o~, mus p;uaruo-me para 
outra occasião, priucipalmente !Jara o art. 34, 
que h a de ser muito e mu1to discutido. 

O Sa. PaKSIDENT.&:-Queira cí11gír-se IÍ ma· 
teria. 

O Sa. D. MANuRL:-Bem, eu vou acabar. 
Eu tenho a utaior dõr, o maior Sllntimento, 

quando V. Ex. Re dirigll a mim cbamandu-nte 
à oruern ; niio ó só Jlelo muito re!lptlito que 
cousagro â f"'sHoa dt1 V. Ex., como até velot 
allli~:de que lhe tt'nho muito cordial. Ora, v~ja 
com que dór niio vejv V. Ex. que11tionar cou1· 
n1igo I A's vezes quero l(•gv d~ixar a mataria, 
UIRS cooh~>ço que tem tanta bondade quo me 
azmno a continuar. 

Ota, ã vista disto, como V. Ex. já acha que 
estou. diva!?:auJo muito, e demais esto11 com 
muito deseJo de ouvir o Sr. ministro da guerra, 
que d1, certo ha de satisfazer completame~;~te às 
minhas perguntas, vou. concluir fazendo ao nobre 
ruirüstro e~tas perguntas: 1•, se o mínisterio 
tem tençào de pedir il corôa que se digne prorogar 
~ pl·esente sessão da assemoléa geral por causa 
da proposta? Se puder ~er, não exijo impossíveis: 
2•, se acas0 o ministerio faz da proposta questão 
de gabinete, principalmente do art. 34 

Para obedecer á V. Ex. e para dar mais uma 
proYa da minha amizade cordial, eu me sento, 
vvtando contra o requerimento. 

o Sr. S~:ntos Barreto (ministro da 
guerra):- Vou satisfaz~r ao nobrt> deputaJ.o, que 
deo;eja 1:1aber se o ministerio tem tençao de pedir 
à corôa que prorogue a pres~:nte sessão para 
passar esta propasta. R'3::~pondo ao nobre depu
t~~odo que o mioist.;rio tem todo o deeejo de que 
t~asse e~;ta proposta. 

Quanto á segunda pergunta, se acaso o minis
teria preto;nde fazer questão de gabinete relati
vaments á propost11, e especialmente do brt. 34. 
O nobre deputado que sabe tanta cou~a .•• 

O Ss. D. MANuEL:- Não sai. 
0 SB~ MINUTRO DA GUERRA:- ••• O rh•bre d!"

putado que é mais ministerial do que o propri<1 
ministerio •.• 

O Sa. D. MANol::L:- Apoiado. 
0 SR. MINISTRO D.~ GUERRA:-.. deve-o natu. 

ralm"nte ter ~abide~ por t:!S::>as pessoas, que tautas 
instrucções lhe têm dado, a pvnto de lhe dizer<'m 
QUf! quaudo se »presentuu esta propt>llta, tres 
mini~tros for>io a favor e dous contra. Quem 
sabe tanta cousa. não tem necessi3ade de iufur
ma~ões, porque sabe mais do que os proprios 
ministros! Creio qtle ficará satisfeito. 

O Sa. D. MA:NOEL: --Não, sonbor, não estou 
satisfeito : fiquei como antes. 

E' apoiada a emenda. seguinto : 
« No caso de uão passar •) rcq ueritllt1:tto do Sr. 

B trros Pim, ntel , diga·se- reduz,io-se a pam· 
graphos os arts. 2o a 18 da proposta.- Toscano 
d.e Brito.>> 

O Sr. Gonça.l.ves J.\.1artin.s:-Dest:jando 
sabtlr mais alguma cousa para dirtgir-we na 
volação do requerimento do nobre deputado pvr 
Sergip(•, continuarei amda a iusi::;tir na pergunta. 
do meu nobre amigo e collega, que acaba. de 
sentar-se, não me satisfazendo a resposta que 
lhe Jeu S. Ex. o Sr. ministro da guerrll : 
esperu quo:! S. Ex. t~rá mais alguma condescen · 
dencia cvmmjgo, porque não sei tanto destes 
particulares C<lmo o nobre deputa.jo p"r Goyaz, 
t:;PgUntlo o entende o Sr. ministro. Senhores, 
caso:. ha em que um nlinistro rle estado Ult>stra 
talento e habilir!ade , subtrahindo-stl a uma 
pergunta impe1·tinentt~ ; outros porém em que a 
recu~a é uma derH•gação da e•clarecimeutos muito 
tri\•iaes. s~ o ~pbinete entende que -a propcsta- -
que se diilcnte é es~encial á ordem publica e á 
boa aJm\uistraçilo da justiça: se entende qae é 
urgente sua adopção, nada ha tão simple; do 
que, nu estado de a1llantamAnto etu que a sessão 
se 11cha, aconselhar á corôa a pro1·ogação da 
aat~amblé 1 por urn tllmpo razoavel, afim de 
t~ular a passageu1 da mesma proposta; nem 
v~jo que est11 ddiberaçiio do gabinete seja um 
object.:> do segredo, para que se cos recuse 
c••'lb(:c~l-a. 

O Sa. PRE~IDENTE :- Dt'VO declarar qu'l para 
nH intorp~llações ba um 11rtigo exprtlsso; ba unta 
J~liberaçito da ca~a, e o nobre deputado deve 
cingir-se a ella. 

O Sa. GJNÇALVES 'MARTINS: -Sr. presidente, 
quando ~e trãta do uma proposta do governo. eu 
entnnrlo qne o ~overno deve estar habilitado 

· p<~ra esc!arecer·nos por todas as fórmas e maneiras 
que tendão a facilitar a discussão, e a nos dirigir 
nella; por eons<Jquencia entendia eu que o Sr. 
minístro podia ser um pouco mais franco eom o 
meu collega sem c.:>mprometter o~ intore'Sses do 
gabinete ou me8mo o s~gredo delie, que em taGs 
ca~o~ não ltlm lugar. 

Ora, outra couosa preciso tambe!ll sab.e~ pa:a 
mn dirigir na votação. A eamara Já de~1d1o que 
não se discutisstl a propo::.ta por caçnlulos, a 
sim por artigos; agora propõe· se outra vez que 
a camara discuta por capít11los e não por artigos; 
se passar este requerime~to, pergunt? se ao~a:Jhã 
não podarei propôr aqut que a le1 se d1scut.a 
por artig'>s e não por capítulos ; no caso !lfiir
mativo, assim o pretendo propór. Depois os 
senhores requereráõ ainda outra cousa; e iremos 
àesta sorte con;umindo o tempo, pvrque se o 
caso está em fazer com que, por maior ou menor 
tactíca, a camara. delibere o contrario do que já 
votou, não nos faltão recursos. S" a camara póde 
hoje votar, receber um requerimento semelhante, 
nós e::~tamos todos promptos a aprese.,lar cada 
um uma proposta em sentido opposto, e teremos 
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cada dia un1a discussii<) <tue saberemos pro
lonl1:ar. Por isso desejo saber se ac:<so estarei 
habilitado a fazer uma proposta s.:<melhante em 
sentido contrario no caso dt> <JUC o requerimento 
passe. 

Tambem deseio chamar a att<mdo da camal"il 
sobre um pc·nt<l especial de,te ·requerimento. 
Tenho ouvid·~ npr.tir pnr varia" vezes que a 
questão do art. 3! é umu questiio po~soal, e 
que parte da C;llllara e.st(l. •'tn virtude della como 
suspmta e apaixonada: t~m·s~ dito mes1r.o a este 
respeito consas muit0 desagrad.weis aos deputaJos 
Ul!lgi;.trados; e ent.io inconveniente me parece que 
é a exet>pção que ;;e observa no requerimento 
que se discute, para que a diRcussiio sej'1 englo
baJa, PXct>pto a do art. 3! I Esta excepção não 
opportuna nos co!Jocava em coacçào nesta votação 
se por v·~ntura quizQssemos votar pelo reque
rimento para que S-3 discutís~e â proposta por 
capitu\.1s; porque, tendo jâ votado pela negativa 
em outra <'Ccasii'io. se di·rül que na pre8tmte 
mudamos em virtude da excepçiio que á maJJtlira 
de isca nos f. ·i offerec!da: viria esta idéa nova 
na supposição de Sdr~os uns in nocentes ou 
imbeceis?! Se as questoes as mais graves, su os 
artigos mais importantes da propo:sta devem ser 
uiscutidos englobadamente, razão não ha para 
t:xceptuar o art. 34, como indicando-se para esse 
temJ:>o o degenvolvim~nto de todas a,;; p·lixões e 
insultos, como os que s~ nos tem ja prodigalisado. 
Por taes motivos, sem espírito de partido e pelo 
amor da ordem ele nossas discussões, voto contra 
o requerimento. A camara não ganhará a van
tagem do tempú cum a approvação de semelhante 
metliJa, porque deve contar que com outra tactica 
ioutittsar.::mr,s esta. 

o Sr. Barros Pixn.en.t.:.l:-Disse um nobre 
deput;1do qu•: o meu re•.Juerímento é uma esperteza 
parlamentar: engana-se-completamente. _Eu __ só 
tive em vista facilitar a discussão fazendo com 
que os Srs. deputados que sustentão o projecto 
na sua generalidade não se achem embarnçados 
nem Jeveu1ente com o art. 34. 

Alguem faz Op[>OS!ção ao projoctc.J por C!lUSa 
do art 84. 

O SR. MENDEs DA CUN!U: =-E alguem quer o 
projecto por causa do art. :J4. 

O SR. BARROS PIM.E:NTEL:-Eu o quero por causa 
do art. 34: eu sou franco. 

Aiada teúho de accrest:tmtar outra cousa, e 
é que, querendo que se tliscuta s!lparadamente o 
artigo 34, não tive t•m vista &rredni·Q da díseuiii'Jiio, 
como quiz in~ultar o nobre daputado, nem eu 
disse que e~;ta discus~fio especial f•)!!Se no fin1 
ou no principio, mas no s"u lugar competente; 
mas como desde o principio da discussão s~ tem 
inststido mais sabre o artigo Si do que sobre a 
doutrina do project•J em gf!ral ...••.. 

UM SR. DEPt'TA.DO:-Nào é exacto: muitos têm 
deixado de fallar nell.,, como, por exemplo, o 
Sr. Franco de Sá. 

0 SR. BA.RROS PIMENTEL:-Pois bem, seja o que 
quizer o nobre deputado, roas a discussão tem 
versado quasi exclusivamente sobre o art. !34, 
e até na discussão do meu requerimento se 
fallou nelle ; ota, querendo eu evitar rste em
baraço, niio desejo senÃo qne o art. 34 seja 
discutido em s~parado. Discutamns com muita 
ealm,., e desapai~onadamente, o rMto da proposta. 
Quanto a dizer-se que não seri bem discutida 
por capitulo!'!, isto é inexacto, porque assim 
como quando se tratou d\l primeiro artigo se 
discutia toda " proposta, assim tambcm se póde 
discutir por capitulas. 
R~pito que nâo tive intenção de usar de es

perteza parlament.ar. 
A discussão fica adi>tda, 
Levanta-se a sessão ás 3 horas. 

Sessão em 20 de Agosto 

PRE5IDE!<CIA. D l SR. MU:SIZ T.-I.VARE5 

Su~~ARto. - Negodos d~ Pctropolis. Discw·so 
do S1'. Souza e Olibeira. - Fabrica de 
pl·odur·tos chimi''05 . Di.~cw·~os an Srs. 
Souza F1•anoa e Souza e Oliveira.-R4urma 
judicia>"ia. DLscussr7o do l·equel·imento do Sl·. 
Tos cano de Bl·ito. Di:;cu.-.,vs ao.~ Srs. Toscano 
de Brito, Fe;·ra::, R2mo~. Silva e Paulino. 
R~jeiçào. Discurso do Sl·. F1·anco de Sá. 

A's 10 horas e 3/-! da ma.nhil abra-se a sessão, 
lê·se e approva-se a acta ua antecedente. 

Não h a expediente. 

O SR. lo ::)ECRETARIO Jê <JS S9guiut•)S pareceres: 
« Por decreto d<J 3 do cnrret1te IU''Z fcJi C·!llCA•{i da 

a pensão aHrltl.tl de 720$ a D. }f.,rianna Bom
te~np.:o elo Uouto, em remuneraçii.o •ios serviçoi'l 
fe1tos ao estado por sau finado mariJ.J o ~hefe de 
esquad~a graduado Antonio Joa1uim do 0.1uto. 
A wmmissão de peu,;Õ9s <l or lenados t'lndo em 
con~idet·açclo !1 icnportancia dos s.Jrviço,; allegados, 
os poucos rnews de sub;;ist..,acia a que fi~ou redtl· 
zida a virtva agraciad•l, e á modi<!idade da pensão, 
entende que esta póde ser approvadtl : e por isso 
offerece o seguinte pro.i·~cto da resolução: 

" A assembléa g.;ral legisllltiva resolve: 
« Art. 1.• ?'ica approvada a pens:'io annual de 

720$, conc~d1ua pelo decrtJto de 3 de Agosto 
d,; 18±6 a D. l\:[,,.r:anna B1111tempn do C.)ULti, em 
rernuneraçào comolt!ta dos serviç•lS f<n tus ao 
estado por seu finado marido o chi1fe de esquãdra 
graduado Antnr,j,, Jc.J··•quím do Couto. 

<t Art; 2. • Fi cão tllVOgadas tiS disposi~Õ,;s em 
cont•·ano. 

<t Paço da camaN dos d!lputados, 19 de Agosto 
de 1846-;- T. A. de Alvurenga.-P.:ixoto de B1·ittJ. 
- M. J. Valdetaro, vencido. » 

A resolr1ção é ju!~alla objeeto dll deliberação. 
<< A comu1is~ão 1e pensõAS e ordenados, a quem 

foi pre:;ent~ o decreto de 2-3 dll Julho destA anno, 
pt·lo qual foi conc ... •ii·la a tJen!ll:io nnnual de l:OOOS 
á viuva do conselboiro barão de Iguarassú, em 
remunernç~io dos serviços por est., prestados , 
tendo examin>tdo, asllim como os ducumllnto!:l 
qUil o acomponhiio, llllt-3ndo que os men.:iuna.los 
s<•rviçoH ji1 Corao •mttlci0nttlm•mlll r .. componRados 
com as 11\tlrcêil phcunínrlatl 11 honorificas, C•Hlfa. 
ridtlS ao r.,feriuo conselheiro duranttJ 11 sua víd~t, 
e por issc é de purecel' q11e uquella não tievt3 ser 
11ppruvada.. 

t< Paço da cantara dos deputados, eru 17 tle 
Agosto da 1816.- .\!, J. Valdetm·o.- T. A. àe 
Alvarenga.- Peixoto de Brito , vencido. » 

Fica adiadu. 
O Sr. Fe~retra. de Oa~tro (pela ordem); 

-Sr. president~. du·1s resoluções forão approvadas 
n~sta camara e remcttidas ao se11ado, tendentes 
a minorar os malas causados pela fome e p~la 
!<ecca ás províncias do norte ; mas uma resolução 
foi aqlli apresentada propondo um emprestimo. 
Entrando esta resolução em discussão, d1fierentes 
emendas appar.:.carão, tl a camara resolveu que 
fossem todas ellas com o projecto remettidas á 
commis~ão dfl fazenda. Não tendo a commiss:io 
apres~ntado os S8US trabalhos depois de tantos 
dias, eu, bem que não des<.>je que a commissiio 
dê estes trabalhos com precipitação, desejava 
eomtudo pedir a V. Ex. 1ue lhe lembrasse que, 
estando a sessão a encerrar-se, seria conveniente 
que ella apreciasse este seu trabalho, afim d.~ ver 
se nesta sessão mais uma providencia se approva 
nesta casa para minorar estes males. 

O Sa. PREBIDENTE:-Os Srs. membros •la com
missão ouvirão u que o Sr. deputado acaba de 
dizer, e o tomará(; r1a devida consideração. 
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Continúa a discussão d·~ requetimentc do Sr. 
Silva. 

o Sr. Sou,o.a e Oliveira: -Eu não queria 
c.ccupar longamente a att<:·oção d:< camara oom a 
discussão do re~uerimento do nobre dtputado; 
deplorfi 'Jllll este r~qut>riUJ<:nto tivesstt appart:cido 
na <'asa sem utilidade algun.:• para a causa pu
bllca e p:ua <.l eausa da religião. 

O SR. D. !úAXv~>:L:·-Não apoi.1ào. 

O SR. Souz.\. E 0LtVEIBA.:-Dig•• que ;;etn utili
dad<> alguma para a cau,;a publica nem para a 
cau:>a da religião, " a1mira que me dê ut•J não 
apoiado o nobr•> dbputado que t•'tll tatrta confL-1.nça 
uo goYernt,, que t.:m lanta confiançr< no illustno 
prcL<do dio.:llt~ano, a qu~m o coahecitllento d8»t':l 
ne~ocio •J>'tá affecto. Qttaesqutr que teuh~.o sido 
<)S abuso,; quo; tenhão havido a r<Jspeito dos ob· 
je.:tos d•1 que trat~ o requerin:en~o. eu tenho 
bastante confiança, qu•)l' no gov€l'no, qu..,r no 
iliustre prelado, para acreditar que estes abu;os, 
uo pouto em que conced;-, .; recouh~ço que têm 
existido, st:rão remedi .. dos por estas autoridades, 
independent<> de trazer-se á camara uma discussão 
::;ol>rt! ello;,; {apoiados), na qual os lll<l~mos abusos 
têm sido exagerados. 

Com effeito tem-se dito cousas que não têm 
succedido ; e::na discussão póde ter um écho fóra 
du paiz mui prejudicial ao mesmo paiz. (Apoia
do-s.) 

O SR. D. :\fANOEL:-N'ão apoiado. 

O SR. SouzA. E ÜLlVEIRA:-E é por isso que 
tenho ltunentado quo tive:;se sido -trazida. á. cas~ 
esta questào sem mteré:sse uenhum, repito, nem 
para a causa publica, ne'" para a causa da 
religião, porque confio sufficientemente, quer no 
governoJ quer no illustrc diocesano, que já to· 
roádio conh~cimetlt<) dest~s abusos, que já I'X· 
pedinlo ordens para elles serem remediados. 

O nobre deputado não pódc de1xar dG concedllr 
que no .,atado ~ctual do paiz, com tanta ne
CE-~'<Sicl<ldti Je braços, tend.:> uma grande immi· 
gl'lv;ão dos puizes da Europa, donde nos podom 
vir colunos da~ duas rdigiões promiscuameute, 
nàv se pôde fazer uma :;tllecçito !Jitra prot~gor 
mais 11 immi:.,;raç::o dos catholiens do qu~ a dos 
prote:~tantes, e d<:ve ser de alguma ínfiuuncia 
par:< diili.:ullar 1\ emigruçào u idéa de que no 
Brttzil r.ã" ~xiste perft~ta tvli.!rancia em materias 
dtl religião .••. 

O Sa. D. MANoEL:-Existe, existe. 
O Sa.. Sooz" ~:: ·ouvEI!l.A ~-Sei q1\e existe e 

existe talvez mais do que o nobre deputado que· 
reria, porqUE' existem esses templ•1s pr0t""stantfs 
da rua dos B ·rbonos e da rua dos Invali•i()s, q a e, 
S<lgundo a opinião do nobri> deputado, não podetn 
ser t'llerados ror S8rem casas publicas, porque 
o nobre deputado entende o rigor das palavra& 
da constituição de tal fórma, que quer1:1ria até 
que nem ca~as publicas fossem permittida>~, que 
0:1 indivíduos da religião protestante pudessem 
utlicamenta l'ender seus cultos á divindade em 
casas particulares, mas não em casas publicas, 
porque a con!ltituição diz-em casas particulares. 
Eu, ouvindo ao nobre deputado, julguei até que 
ell~ ia oft~recer um requerimento para o governo 
mandasse demolir essas duas casas que existem 
aqui na córte para o culto protestante, porque 
ellas são publicas e destinadas a esse fim espe
cial, sf.o templos publieos e somente lhes faltão 
torres e sinos parli terem fórma exterior de 
templos. M11s felizm1:1nte existe mais tolerancia 
em materias de religião dn que talvez o nobre 
deputado quereria. 

Mas estas proposiçÕQS avallÇadas pelo nobre 
deputado e repetidas por outros, tem uma in-

ftuencia mais ext~nsa do que a discussão que 
houve péh impr.:n.;.a sobre os n"g()cios do Petro
pvlis ; e lam~1.to esta discussão na casa, porque 
estou persuadido de que ella pódê tlifficultar a 
imrni:;:ração allo~m:\ p11ra o paiz. (Apoiados.) 

Dirlli ao D·ibre deputado que antes que a!guem, 
nacional ou ~:;trangc,\I··J, lembrasse de reclamar 
contra ess~s àbusos, j :'• a autnridade competente 
tinha tratado ..io provid•:nci:tr a respeito, tanto 
·~utl :>e tluh•• pedidrJ á asso:lnOléa nrovincial do 
Rio d~ JantírC> autonsa.,;ão para se contract'1r 
um P"drt: catholico e um pl·ctest:>nte para a 
colonia dê' Plltropr•lis, afi•n de evitar quulquP.r 
abusl) a este respeito. 

Não deíxão de ser justificadas as ceu~uras 
quP- se tt~m fc0ito a respeitl) dos casamentos do 
catlwlic•ls eom protestant.;,; ll dos prcta:stantel:l 
•:om catbolkos, s.:m tierem abançJados tJOr um sa
cer,lote Cii.th·Jlico. Confes~o yu<" nã.., tinha conht:ci
m~;uto algum Je que tivesse hr1vido casamentos 
entre cath••lico;; abenç.raJ,)s por um padrt prn
ü<staute. E:;te fa~:t•1 era inteiramente novv para 
mim. sorpcendeu-me, poqu•1 uenhum conhed
mento ddle tinha. Informando-me deste n~gocio, 
sotlbe que tinha havid0 alguns cs.samentns em 
Petropolis entre in di vi duas das duas religiões, 
e que forã.,, abençoados p0r uru padrtl protes· 
tante, sómente porqutJ não havia alli padre ca
tholico. 

O requerimt'nto diz na primeira partoJ que se 
pergunte >l•} governo s~ os ministros protastant~.>s 
na colonia <1~ Petropolis exercem puhlicame11te 
o culto dn. sua r~ligiilo. E porqua uã..,? Quer-se 
qutJ não exHrçáo '? Et\ e.;t1ve <!lll Petropolis, e 
quer saber o nobre clepuLadt• comu esses mitÜ!.tL"os 

. exercem o seu culto com os colunos da sua 
crt::nça ? E"· no melO t.lo campo, porque por ora 
nã.o ha templo a\gum. Acu;; t) nobre d<:putat.lo 
couv3tliente qn'l se vedt• que os os minil'tl o,; 
protestantes ex~rçi\o publícamo.Jnte o cult(, •la sua 
religião? Eis-aqui porque digo que ha no paiz 
mais tnlerancia do que o nohre doputartn quereria. 
Sllnbon,s. o que se faz em P<llropolis <:u•• não tlll 

faça no Rio de Janeiro 1 F. jQ nlguem ~e lembrou 
de pedir 1nformaçõ~11 ao !;úV<'rno p!l.ru 11ul>ur 11e 
'"' miuhtros prot..,lltunteK exercem publir.t\me•tlll o 
cultfl dll t!UR reli!;iâo alh nu t.~mplo •111 ruu •io11 
Bnrbon.1s, ulli uo telllplo •la rua do!l Invnll.loR' 
E' conv.,ni•·nte t<U~cit"r·se o~ta qull"tiio ? E' cnn
veui•mte d"r·sa a eattlndor "" Jli\IZ q•1e i .. t., 
ruit~ Jeve ser pllrnüWL!o, ou fazer·K•l ::rt'lr na 
Eurupll que a uo~sa constituiçi\o vuda i"tr) 'l r:u 
n.i.o prosep:airei S••bro t~sLe primeiN ponto : llÓ 
direi quo Si' a cam11ra V•.)t\lr p<)r t<Ue, indicar!\ 
ter essa pcrmis,;i\o por un1 abuso, f' que os dvus 
templos d~s rnns d•JS Invalido . .; e dos B~rbont•S uii.o 
devem s.;or mais tolerados. 

<< 2o. S<· os filhos dog catholicos apo~t•)licos ro
manos sfío alli doutrinado,; em outra religii\o que 
n1'io sej" de seus pais por ministros prot~Jstantes. 
e S•J estes. n•>s seus discursoR pr,feridos em 
reuniões publicas zombão do culto dR rf)ligião do 
estado. u Sr. presidente, esta parte do requeri
mento tem relação com um impresso que já s~ 
distribuio nesta easa; o que posso ass•;verar A 
camara é que em Petropolis ba eseohs nos 
diifereutes districtos da colonia, para ensinar a 
ler, a escrever ;, a cont'\r, que algumas destas 
escolas (•~ estas em maior numero) são regidas 
por mestres catholicos, e outras por mestres 
protestantes : os mtJninos, quer filhos de catho· 
licos, q11er dE' protestao tas, concorrem promis· 
cuamente ás escolas para aprendet:em a ler, a 
estn"ever e a contar ; mas têm um ou dous dias 
da semana em qne se rdunezn separadamente, 
não nas escolas, mas em casa. de um pedagogo 
da. seita respectiva par11 receberem o ensino re
ligioso ••.• 

O Sa. D. MANOEI.:-Duvido disto. 



Câmara dos Deputados -Im presso em 14/01/201 5 15:35 - Página 3 de 16 

SESSÁO EM 20 DE AGOSTO DE 1846 599 
O Ss. SouzA E OLIVEIRA.:- Isto é o que estã 

determina:io no r egulamento do governo, e füi o 
que observei pessnalmente: portanto, não hll abi 
DP.nhum ensino cie reliKião diff~rente daquella :3tn 

quP. os meninos nascerão. 
Qaanto â pe:gunta-se os ministros protGStantes 

em seus di scursos proferidos em publicas reuniões 
zomb:io dt' culto da religião do estado, eu creio quo:~ 
se o nobre deputado refi.~ctisst~ q11e a mai.Jria da. 
colonia é de catholicos, logo veria. que semelhante 
factü não se podia verificar. 

O SR. D. ~iANOEL:- E' boa razão. 
O Sa. SouzA E OLrvEIRA: - E' razão muito 

forte, porque sem duvida a maioria dos catholicos 
niio conselltiria que em reuniões publicas se 
zombasse da sua religião. Di~o mai~ ao nobre 
deputado: nem o con~entiria o director da colonia. 
Esse director nasceu e foi educado na religião 
'(lr,ltestante; mas é casado com brazileira catbo · 
lica, St:us filhos sii.o catb.olicos, e P.lle, por prin· 
eivios de educação, re~peita a reli~ião tle sna 
mulller e de SIJUS filhos, assim como respeita a 
fUa propria .••. 

O SR. D. ~IANOEL:-E' o que duvido. 
O SR. SouzA E ÜLlVEIRA:-Nem creia •) nobre 

deputado que esse director, com a illustração · 
q•lf: tem, se constitllisse em missiooario dtl .;ua 
seita ; t>lle tem outros objectos •ltn que cuid:1r, 
e não em fllzer entre os estrar..h•Js prosAiytos 
para a reli~ifio p•·otP.stante, dAixan•1o sous filhos 
todos serem catbolic;;s, como é sua mãi. 

'' Se têm l.Javido casamentos entre catholicM, 
apostolicos rvmtlnas Sf11ll a co•npl'ttJnte licença 
<la uutoridtlde ccclesiastica. » Têm havido ; e 
!lSsim, pa1·a que fazer uma pergunta cuja resposta 
já e conhecida ..•. 

O Sa. D. MANOEL:-Agora é que sabe? 
O SH. SuuzA E Or.~v&lRA.: - Entrll catholicos a 

protet~tanles sabia que ti1d1a havidn, mas duvidava 
que houvesM entre c.J.tholicos só; ma" desd.e quo 
S. Ex. Rvm. o assegurou, prestei-lhe todo a 
Cl.IH.Iitu. Pur cous•JijllEmcia a respost•\ á pergunte 
jl\ ::.e subo quRI é : as provi•leMhul já S. Ex. 
Rv"'· t••tUt>ll, já o governo lO.tlOU, e igno.lm·,nt" o 
I:{I•Vemo )Jruv1 ::ciul tem int<lrvindo para qu>l d ~ FI· 
app .. reçn e,;te ullll~o. Nem é novo na paiz i~to 
de 'I ue a~ora "" ff\z tant« bulha ; têm havido 
cas!lm .: otos d·• cutholtcos com prutestant<lS, C[UA 
só multo tel\1po ú~pois P. qus tó •n stdo Kbtm· 
Çl'"''' s por um padre Clltholic" ; cunb.P.ço pt>ssoa~ 
da 1uinha àtuiz;;tlo cJut quent isto te"' aconte
cid " · 

Cont .. ~su que .; mó.o, quo ó um abuso que devo 
sr;r vdado •••• 

O SR. D. MANvEL:-E' um horror. 
0 SR. SOUZA E OLIVEIRA:- 0 nobre depuh.do 

quer um termo mais estygmatisante, concedo· 
lhe ; não o approvo, porqne eu tenho tanta 
reli!~ião como ,l o'lbre dP.putado, não obsta!lte 
não f1zer em palavras tanta ost.;ntação de a 
ter. 

A disc~tssão fica adiada pela hora. 

ORDEM DO DU 

FABRICA DE PRODUCT08 CBl':lliCOS 

Contínua a discussão d•' r~solução que es · 
ta~elece uma fabnca normal d·J prodnctos cbi • 
nucos. 

O sr. Sou, .... França:- Sr. presidente, 
está tm discnssi\o a resolução projeclada pela 
illu~tre commissãl) de c,,mmercio. industria e 
artes, para se supprir Jo thesourc a dous em· 
prezarios fraPcE>ze::s a quantia, cnido qne de 
83!i:OOOS, afim de estabeleeolrem no paiz um 

laboratorio chim!co e varias officinas de applicação 
pratica cia chimica ás artes. Sobre a ntilidade 
d"stP- e~tabel~cimtJnto UlP. p~rrca que não hav.,ra 
nesta c 1sa um sõ deputado c1ue a contrste ; e 
portanto não tratarei da utilida•ie ou inutil idade 
do proj~ct•l, porque a sua utilidade é evidente. 
(Apoiados. ) 

Um . Sr . deputad'! po_rém, disse oboutem qu~ 
SU!>paltava da reQl1saçao ddste estabd~cimento 
pur prometter demasiadamente. Eu estou quasi 
conforme com elle, mas basta que un1 só do~ 
principaes artigos prumettidos tenha effeito, para 
eu d~r por bem empre~ad~~ não só 360 porém 
400, oOO e 600:0008. (Apo1ados.) Sr. presidente, 
o Braz1l parec!'l qu~ por favor das nações da 
Europa é qne occupu um lugar ua estatística 
dos paizes civilis<.~dos. Urna naçiio que ainda no 
anoo de 1840 mttuda em brllLO ou em cabello 
para os mercado:~ d11 Eurvpa os Ct1uros do <rado 
~as suas e~tnncias, para là ~er cnrLido e de"pois 
1mportado em obra; esta nação, digo eu, pôde 
ter or~ulho nacioual de dizer que é civilisada ? 

· Uma nação que ainda não lem de propria fabrica 
o panno com que devli vestir os seus soldados, 
que não tem de propria fabrica o annameuto 
com que se deve defender de seus i!linligos, pôde 
ter o orgulho nacional. repito, de dizer qne é 
civilisada 't Não, seguramente ; é pois necessario 
encetar, por honra do paiz e a todo o custo, a 
carraira da civilisação pela mesma maneira por 
que procedêrão os, p!!.-ca,1ores da antiga Albion, 
QU•l tanta grandeza civil ostentão boje ti. face da 
Europa e do mnndo inteiro. N<io foi o tempo, 
s~nhoren, que tl'ouxe a prosperidade pl)litica á 
Grà-Bretanha ; não foi essa laisse.:: faire que 
tanto anda na boca dos !!Ossos estadistas. Laissl!z 
{-Lire ••. o que? E~perais tudo <lo tempo ? c .,mo 
frades tbeatinos quereis esperar tudo da prtl· 
vid encia 'I . 

Mais que ::1uito tem o governo da Brazil guar· 
dado uma inercia rteploraviJl a re~peitv do act1an· 
tarnento da industria nac1ooal. T ... ê,f<l a historia 
manuf>\ctureirn. de todas a~ 11açõas, senhore,, e 
ahi vert~is na Inglaterra Ednarao III recompon· 
sando o~ flame"gos para virAm Pnsinar na sua 
ilha a t~cer os pannos de lli, que hoje constituem 
um cloll grandes ram ' ·S da sua exportação com· 
Dl&rciMl. Lêde a histJria da industria nmnufa· 
ctureira da França, e ve1·eis a.hi o que liZúràc> os 
ColbHrts com grande; dispeodi tll! do thesouro, pura 
l •: vantul·a, para animal·" ; procumi .,m Purtu~.tl 
IH met.lit.las economica.s que t .Jmou v ma.rquez du 
P oml> ,\ para o m~sm<~ effett•l : procurai bm outrus 
puizes o que fizer•i :l 08 3~us gov•lrnos para fazcrl.lm 
d., seus poV08 naçÕilS ricas ll civilwa<las ..• ::.\1:&.:'1 
eu não me cansarei com deo10nstrar a necess;Jude 
ãe sahirmos dt.sta l<lth!lrgia politicll em que n.1s 
temo;: por tanto tempo conservado, tratarei sómente 
do ~ ,utL' da questão, isto é, d.·> contracto proposto 
p elos en:prezarios. 

Podemos nós, sem risco de perda do thesouro, 
adiantar por emprestimo a estes estrangeiros a 
quantia qutl elles pedem para a introducção destas 
fabricas no paiz? Eis·aqni a. qne~tào principal ; 
e a illustre commis<são, á vista das informações 
dv ~overno a tal respeito, a resolveu de uma 
maneira com a qnal não me conformo tiltalmente 
ou em todas as suas partes. Desculpe-me ella 
de lhe off~recer algttmas observaçõ~s contra
rias. 

A nobre commissão julga ter acauteladiJ sa· 
tisf<~ctoriamentc 11 realisqçãn da PDJpre:z:a e o 
reembalso dos dinheiros d.> thesouro ; mas per
mitta que lhe diga que mi.o fez tudo IJ que entendeu 
devia· fazer. Que rilZão teve a nobre e1•mmi~sào 
para fa.cult~r o levantamento da caução depositaria 
das apoliees de fnndos publicP.s sobre que rej;lousa 
a confiança !lo reembolso cio dinheiro do thesouro 
antes de realisad;\ completam~nt~ a Pmpreza 'l 
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O Sa. F. LEITE:-0 pr.~jecto mesmo explica. 
O SR. SouzA. FRANÇ.~: -Eu sei o que o Sr. 

dPpntado IJUer dizer; mas o;ntendo o deposito 
das apolicPs não póde st1r lE'var.taJo s.;m quA 
E-stes emprHarios t.:nbi.o ,;utisf.,ito cabalmente a 
!ma prom~ssa. Di rã o Sr. deputado que ell<'s 
substituem a c•1ução das apolices com o valor 
em hypotheca das machi11as que tiverem importado; 
mas quem fica garantindo o effect;--1 reembolso do 
thesouro ? 

O Sa. MEIRELLas:-A fabricd e os productos. 
O SR. SouzA FnA:-<ÇA :-Isto é o que nã•) quero, 

nem a r.amara devr querer : entendo que ~e não 
deve substituir uma garantia ele melhor condição 
por outra de muito peior condi<:Ü·'· Ora, pergunto 
eu an Sr. deputado, '1Ue garantia nos pódc dar 
os haver~s da fabrica destes 6mpr~zario!", ainda 
qne tenbao custado o dobro do dinheiro que o 
thesotuo lhes empre:;tou 'l Quererá o Sr. deputado 
tomar conta dessa fll.bríca, Re os emprtozarios 
morrerem ou se inbaúilitarem de proseguir na 
f,mpNZ'I. ? Taes haveres não têm valor nenhum 
entre nós fóra de suas mãos •••. De que serve 
uma e>:pada na mão de nm cégo? S.;?nbores, 
estas fahríca~ têm o devidu 'Vslc.r <Jm um paíz 
manufactureiro, em um paiz onde estas industriss 
já e"tão e!>.tabelecidas. Os ernprezarios entendo 
eu que nâu terão duvida nenhuma em que 
continue a cauçiio das apolices, porque ellea 
cohrào sempre o Juro dellas todos (15 ~nnos : o 
QU':_ evitamos é que as transfirão, porque ellas 
estao co~nv Lypotheca uu tbesouro, para. garantir 
o cump:·Jm(ntu da sua palav1·a. Vamos adiante. 

O!,de ha de ser iustallada a fabrica? Niio ::<e 
diz no prJjecto eu. discussão : logo, faltão aqui 
a:> !J!>lavra,;- na cidade do Rio de Janeito úU 
seus ,.,ubud>h>s, com tanto que nào excediiv de uma 
lefi:tta de distancia. 

Tambem dP.sejava que o Sr. relator da com
nliSRii.n !l!e dissesse p<Jrque ruzão a respeito do 
f>tbrico da snh se C<'llteutou cum o cortum ... dH 
20 couros ~ómente ? Se aca~o o Sr. d'ArcP.t 
í·st.ab~lecrr ll(l R•o de Jan~tro uma officina em 
qu11 s.- curtão os couros d<" !Zado v11ceum em :20 
dit1~ como ..,!(P se cotllpr<Jmette a fnzêl-o, eu de 
hnnmente lh•1 faculto por minha parte o dit1beiro 
qu" pl'dP, porque é preciso adv!'rtir que só do 
Hio Grande se export:1o c•:rcll de :SOO,OOO couros, 
P um cruzado que se forre de I ücro em cacta 
um pel•l cortumr. !JrOmt>ttido ~m 20 dias, c.nnp<:n~a 
o ~a~rtfict•l <lo adtanUlmento ou empre~timo do 
dinheiro pedido. 

l\1as dirão os s~nhores, em 20 couroR se hz 
a <>xp~~·iencia da promessa. Niio, se1.bures, porque 
em minha casa p~osso fazer em pequeno exp13· 
riendas de vantaJoso resultado ; mas quando se 
pRssa a f.ner a mPsma cou~a em gn•nde, dtsappa· 
rece o meo>tJlO resultado, 

En fallei com o Sr. d'AreP.t a este respeito, e 
pergunt~i-lbP. se o seu mP.thodn de curtir ,,s couros 
em 20 dias era o m!'csmo jã conb•,cido em França 
ha 50 annos a esta partE', i~tn é, por meio do 
t>'~nnino concentra.Jo ao gráo 12 do ar.,ometl o ou 
pesa-liquor ; respondtu-me que não aa este o seu 
methodo, mas sim outro àtffere1,t.;. Ora, tendo nós, 
como LHn<Hi 1.0 Braz1l, allundsncia de n-geta<s 
ricos de tannino, com os qua~s, segundu o DldiJudo 
de M. Seguiu, pc11h:mo.- curtir em grande e~>cala 
OI\ COUTt•<; O•l rneF.OI\1 t~Ult•O Ja•IO dt: 20 dia~; 
talv•·Z tosso <!StP methodo de cunir pr~ft>rh·~l ao 
d~ M. d'Arc<·t. se _.-str túr n.a1s di~p.rHin~•.l ou 
nao aprel<ent!lr mator.;s vat•bg•·us tk fHhric,, du 
fl\l~ aquCIIP de 1\J. S~gui:. ja CollliHCIIlO l:W}~THI>Ç!I 
l1a c~erca ,je 50 annos. EntrHallto f> ''istu que I'B 
uobres membros da eommtssà<J fHcilJtavão a. •·m· 
preza; Cüntentando-se com uma amc.strk de 20 
f•"~nro~ curtidos. segus,do o ,;egredo de l\1, 
U,An:f"(

1 
C1 tlto...;~ ~{U*"' (cU Jl~O ~,-. SfiO dfl VPRdnnu. 

de lontra ou de qualquer outro animal que p<1uco 
valhiio. 

Desejaria que os Srs. deptttados, visto que se 
:•rltanta aos etnprezarios tanto dinheiro, exi.,is~em 
quP. RP. curtiss·Jnl couros da 6specie votcc;m ou 
cavallar aentrv do tempo que sH promette, mas 
em muito maior quantidade ; P"rque eu me con· 
tentava já com isto sómente : Sou bom pobre, 
com_pouco me co~tento ;_queria com"çar a pro· 
moçao da nossa tndustna rnanufactureira pelo 
cortume dos coums. Portanto redigirei uma 
emenda accrescent>\ndo uma cifra ou duas ao 
algarismo da nobre eommissão. 

Eu já disse nesta casa que era vergonha -para 
nós ir o páo-brazil em bruto para os mercados 
<la Europa por· c.onta do tht•S<'uro ; sempre te:1bo 
lembrado ao governo que o mande em extracto; 
mas tem·s~·me respondsdo que isto não é pu8sivel; 
agora porem pela proposta da empreza vê-se que 
isto é possível. Eu dizia que se podh fazer esta 
operação mesmo mechanicamente, que não erão 
prec1sos processos cbirnicos, ·~ue se podia axtrahir 
sem ser por meio de reagentes (e eu ja o extrahi) · 
mas emfi.m agora .ià pólie ir o páo·brazil en; 
extra•:t>J para a Europa: ao meuos ganhemos 
esse desengano, e com e!le m:<is renda para o 
tbe~ouro. lContinúa a le1· a lista dos producto.~ 
promettidos.) 

Eu não preciso de toda esta ladainha que aqui 
vem ; cont''"to-me com a fabrica montada para 
curtir couros, já o dtsse e repito ; só para isso 
dou o dinheiro, não sou mesquinho, quando 
ganh" no negoci!l. Mas o q U<~ nào quero .; lo~ro; 
se os emprezanos mc,rrer..,m ou houver alguma 
P.ventuali.dade que os in habilite, como pagaráõ '? 
Exístião pois as ap,ltces t!OO caução, e dé-:;e-lhes 
o dinheiro que pedem. 

Já vêm os senhores da eommissão que eu con· 
cordo .,m tudo e pol' tudo Clllll o favor que se quer 
prestar a estes estra:;geiro~, e prcteger•Ji outros 
qr.ae>quer qu•> quiz~r~m introduzir indu,.trias 
rml.nulactureir»s lucrativas no nos!!u paiz. Man· 
d~>rel_ as mesmas emendas á mesa. 

S:io lidas e apoiadas as seguintes emt>ndas : 
« Accr~scent•,·se: lo, que o estabalr.ciwe11to t~rá 

lu!::!ir em edift.::io daull'O d!t cidade do Rio de 
Janeiro ou suhut bio, que niio excr.dll de uma 
lcgua do distancia da mesma cidade: 2•, lJUe o 
uumeros dos couros cortidus, quP serv1n·m de 
prova ao implemento d<t obrigaçàu do emprHario, 
s<:rá de 2,000, e que esses courcs cortidos serã1l 
de especie vaccnm nu c>l'Ç'allar: :Jo, que a cauçáo 
em apolicos permanfJceri até que sejáo satisfdtas 
pelos emprezarios as condiçÕB>', a que pelo C•lll
tracto se o brigão.- Sou.:m F1•ança. " 

« Dfpois das palavras-divida public.1-diga- se 
-ao preço da praça, Sf'!m direito aos juros- eli· 
mille-se e resto do.~ pnragrapho. 

" § S.o P&riodo substitut:vo. - Se a somma 
destes valores não igllalar ã do empr~,.t.imn con
tractado, será preenchido o deficit pelas apolici>s 
da divida public:t, q_uA os emprezarios depos1tarâõ, 
ü.ndo ~e em attençao o cambio da pr 'Ça corre:1te 
na occasiã,,, e por isso não poderáõ J,;vantar a 
quantia. depositada, .senão depois de estar pago o 
e111prest1mo contralndo com o governo. S. R.
Can;alho e Silva. >> 

O Sr. Souza. e OUvclra:-Pedi a palavra 
pnra justificar algumas emendaíl que se achão 
soL!'•! H U>•·s:1 as:-ignuda>~ por rnim e por a1guus 
bnunuloS C'Jllf'~as; I' f::SCUSO rlizer que arlopto O 
pr .. _jeclv ua illu:-tre conlluhl'àu com e.nas em~ndas. 

N1io me m;ten•ierel l•a Jem011Bbllção d11s va.n· 
tPA•·ns •JU~, no uu·u enten.ler, dtoVPm resul~&r ao 
JHiiZ de um estal.tclccimento de tantas i;,dustriliK 
em uma fabrica em p<•nto ~~:nmde. Alp;uns nobr•·" 
~· putados que têm falludo a favor do prujecto 
)11. o têm demon;.tr~do, e eu accrescPntarei que 
t<>l"ó'' p~>Til tr.im wmtn '[l""'' Ac~rca dR ulilida·te 
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que póde resuUar do t>.stab.;leeimento destl\ fa
bn.:a, a opinião de um íllustre patricio nosso, o 
St. Fr. Custodio Alvares S•Hrào, quo trata mais 
ellpecíab:nente do interesse que póJe resultar ao 
paiz da extracção do palladio, do ouw. Eu l61'ei 
a eorrespondeneia deste !lenho r, publicada no 
Tempo de S de Agosto, e lerei depois 11. sua de
claração escrípta. (L~.) 

NJ. sua declaração o Sr. Fr. Custodio diz o 
se!Zuinte. (U.) 

Tendo rortanto o apoio de uma autoridade 
para mim de tanto peso sobre as vantageus .que 
podem resultar ao paiz do estabeleciml!nto desta 
tabrica, não tenho duvida <'igu!lla en1 conceder 
os prtHlÜO:! de introducção que se achão con· 
~iguados no projecto, pois que a lei garante 
pr~mio~:~ aos introduetores de indu\;trias novas . 

Direi simplesme.nte as razões das emendas que 
propuz. A pl'imeira emenda supprime o art. 2.o 
p,,r este artigo é concedido aos emprezarios um 
privilegio exclusivo por 12 annos. Eu iulgo que 
e5te privilegio exclusivo não t:leve ser concedido, 
porque os e.o1prezarios, recebendo um auxilio de 
tanta imiJorta.ncia quat é otferecido no projecto 
para o estabelecimeuto de todo:> estes ramos de 
lndu!\tria., devem cou.1 este auxilio achar-se ba · 
bilita.dos para concorrerem com qualquer outro 
emprezario que explore jsoladamente uma ou outra 
destas industrias, e que niio tem o auxilio que 
&e concede a estes. Eu quererei que haj~s :!empre 
este estimulo da coocurrencia, e nisto estou 
conforme com os principio& que ácerea de pri
viltJgiol! tenho expendido li&. casa. 

A minha segunda emenda muda a reàacção ào 
art. 3.o No a..-t. 3<> diz a illu::tre commissão que, 
faltando os emprezarios a qualquer das condições 
impostas por esta resoluciio, deves! ser immediata· 
mente obrigados a entrnr no thescuro cot<l a 

·· -sonima recebi•la. Ora~ de qualquer- da~ condições 
póde-l;e V'lrific:< r a falta por motivos que não 
est.ivel!se nas mà01s do en1prezario evitnr, e pbde 
essa condição s~'r de pouca monta. Creio que e~l.a 
obri~açào de entr4r para o tbe!'ouro co111 a quantia 
recebida, e o juro d., 8 por cento deve ca;tab.,!ecer· 
se no caso de não vir a sllr ÍHstal!ada a fabrica, 
•'U 110 casn dt!, d(Jpois de installada, deixnr de 
trabalhar (JOr uu1 tlsoar,o de tempo da.do, qu~ d\l
ltlonstre que u empreza cohio, que niio vai avnnte. 
Onr., e.em duvida que a fabrica estabelecida com 
todss as officiuas, deixando de trabalhar por 3 
tueze!:!, tem õemo11strado que a empreza não vai 
ávautt~, cauio, por consequE:ncia a restituiçãc do 
emprestimo deve tP.r lugar. 

Püra o coso de f~IL~<r-se ao preenchimento de 
unla vu outra das co11dições E:Stll>bel~cidat~ no 
coutracto, cu autoriso r.o gov~rno nessal! em~ndas 
que obtivtrào jà o assenso de alcuns dos meus 
n,,bres colll'gas a estatuir multa:~ do valor de· 
t~<nninado mínimo e n1aximo de 500$ ate 2:000$000. 

A terceira emeodli e um art:go sddit4vo pelo 
qual con~ede se ao governo a f~culdade de mo<ii
ticar as condições contidas nos §Si 7° 8• e 9° d<J 
art. 10 do projecto. Eu julgo u1ais conv~niente 
quê e.;tas condições não sejão consignadas no 
projecto, se deixem ~oo zelo. e critel'io do govem•J. 
Deixo pur cousequencia o que e essencial no 
projectl', e que entendo qud o governo não deve 
fazer sem autorisação do corpo legislativo, taes 
são o ~ lo que autorisa o emprestimo, o 2• que 
deternuna as pre!stações de~te emprt>stimo, o 3• 
que obrigt.. aos emprezarios a depositarem uma 
canção em apolices para poderem receber a 
primeiu prestação ; o 4o que mand11 instituir 
uma escola de chimíea ; o 5• que além disto esta· 
belece uma escola de mathematicas elemeutares e 
Je desenho linear ; o ti• que estabelece que o 
l11boratorio eerá franqueado a todas a~ aualyses 
c1rdeuadas pelo governo, e ao exame dos peritos. 
Eat.as uali.es easenciaes eu entendo quo não ae 
1hr~em deixv.r a arbltlio do goverDo, Jnu deaar 

TO.UO 11 

ao governo a fllculdade de modificar as outra .. 
que julgo de menor importancia contidas nos §§ 
7•, 8• e 9•. 

Eis portanto explicadas as emendas que mandei 
á wesa. Adopto o pro)ecto uma vez que passe 
com 11.s emendas que assiguei Mm alguns dos 
meus nobres eollega'd. Peço a Y. Ex. que mande 
buscar os papeis qu"' li para ficarem sobre a mesa 
allJU de serem consultados por quem qui:.~er. 

A discussão fica adiada pela hora. 

REPOlUf:.\ 10DlClARU 

O SR. PaESIDENTE: -Continua a discussão do 
requerimento dll Sr. Barros Pimentel e emenda 
õo Sr. To ... cRnú .ie Brito. Eu recommendo >\OS 

Srs. deputados a maior calma neste. discussão : 
toda prudencla, toda moderação deve presidir a 
qualqutJr delíberliçào da ea~a. cada um deve 
compenetrar-se da propria dignidade. 

O Sr. Toscano de :aruo :-Tendo hon
tem o nobre deputado por G .lyaz eomb>1ti.do o 
requerimento 110 honra.do deputado por Sergipe, 
considerando-o como contrario ao yegimeuto da 
casa, eu eutendi que devia ol!arecer um outro 
reQuerimento que, se não merecesse o apoio do 
nobre deputado, ao menos não diria elle que f> ra 
contrario &o regimeuto. Assim pois, julgo do meu 
dever dizer algumas palo1vras em sustentação da 
idea contida no DH!U requerimento, e nfianç<> a 
V. Ex.., Sr. presidente, que ;;erei o mais condso 
que ser P<•ssa e guard:\iei toda a calma e modtt
ração conforme V. Ex. acaba de recornmendar. 

Senhores, eu creio que os precedentes da ea.sa 
são intairamente em apoio de requerimento do 
nobre deputado por Sergipe. Durante o pouco 
ten1po que tenllo estado na casa, tenho visto que 
sc.br~ nula discus.sào ... qualquer se ha pedidcu:g.us:_. 
tan~~mente duila e mala vezes o adia111eoto ; •H' 
vi que, quando se discutio o projecto da guarda 
naciOIJal, o meu nobre amigo deputado pela 
P«rabybs. requt~rcu duas v~;zes o adiamento sobre 
o artig,, que cou(.,ria llonras aos oll!.ci~es da U\esma 
guarda ua.cíOl\lll; vê·se portanto que os preçe,ienLelJ 
da caija são to~alm~:onte cou~rurios á opiuião do 
nobre uerut~do por Goy~;~z. 

Mu, l:;;r, presidentll, não obslaote o que levo 
dito, julgo que esLe.t preced.;ntlls nãu devem 
coutinuar " aetvh··nos de rt:gra, e por isso não 
estou long•1 de pensar como o nobre deputado 
por G-•YtiZ quando SllP\•Õe q11e o requerimento 
do nobt·e deplltlldo · do 8ergipe é intcinun P-nte 
co11trario ao re~ín1ento. 

O art. 160 do rtJgtmento diz:-Ner.llum artigo 
do regimento s~rá mudado ou Rltõrado senuo flUI 
virtude ele uma indicação, que passará pelos tra· 
mites das u1ais indica~õ~s-. Outro arttgo diz que 
os projeetos t;'lriio discutidos u.rtigo por artigo. 
Ora, se os proiectos dev~:;nl ser discutidos artigo 
por artigo, se a alteração do reglnlenLo não p6Ja 
s~r feita senão por uma indicação, segue-se que 
o requerimento do nobrG deputado por Serg1pe 
não póde ter lugar, porque quer que se discutão 
muitos artigos ao lllesmo tempo. E11 entendia 
mesu1o, Sr. presidente, que setnelhante requ~ri· 
mento não podia ser posto a.o apoiamento da casa, 
porque era expressamente contrario á letra do 
regimento. . · 

Mas me parece que no mesmo estado não estA 
a idea cont1da no meu requerimento. Eu proponho 
um meio nlais facil de discullsâo, meio que não 
se acba reprovado por n&nhum artigo do regimento 
da essa ; e eu ereto qne a casa, de~endo estar 
compenetrada da necegsidade de se ob~tar aos em· 
baraços que tem e.pparecido nesta discussão, não 
deixad. de adoptar o expediente que proponho. 

A prúpoata, aenl..ores, contem 37 artigos, e nos 
devemos uperar que 11 respeito de cada um desses 
a1tigoa baja pelo meooe doze diseureoe ; estes dote 

"lü 
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discursos sobre cada um artigo dá 444 discursos, 
ciu perto de seis mezes de di~cussão ; nem pareça 
e:ugerl\do, senhores, qu~ a discussão da J?ropo~ta 
leve seis mezes se cont1nuarn!os como ate aqu1 o 
te11.10S feito, porque a maioria da casa deve est~r 
lembrada que disse boatem o nobre deputndo pela 
Bsilia, e cumpre que ella se apr-oveite do aviso, 
da franqueza que teve esse honrado membro. 

O nobre deputado pela Bahia disse hontem que 
elle lanç~ria mão de todos os meio~, qne os opposi
tor~s á proposta estavão resolvidos ~ empregar 
tudo quanto pudessem para obstar a passagem da 
proposta. Assim não serão sómente doze di:scnrsos 
que teremos sobre cada artigo; teremos continnada
meute adiamentos sobre a mesma proposta. Ora, 
nestes termos será possivel que, ainda havendo 
prorogação a proposta da governo passe na pre· 
sente sessão ? 

O Sa. D. MANOEL:- Não tenha medo. 
O Sa. T. DE BatTo : -Eu, Sr. presidente, que 

estou ~ompenetrado da necessidade da proposta, 
devo tart~bem empregar os meios que estiverem ao 
meu alcance para qu~ ella passe; e estou persuadido 
que a maioria da camara, que está convencida 
igualmente desta neecEOsidade, e que reconhece 
que a proposta não póds ser adaptada na presente 
sessão, uma vez que sA discuta artigo por artigo, 
não debtara de approvar meu o requerimento, que 
nullifica a futura estrategia Q!Hl pretende empregar 
a opposição, eoufúrme declarou um dos seus mais 
respeitareis membros. 

Senhores , eu reconheço que a opposição tem 
o direito de empregar todcs os meios do embaraçar 

---~rpassagem -de...q_uttlfl.l!_e.!__lei que ella entenda so;r 
contraria aos interesse;; puoucos-;···eu- ent1lnd:> que 
este direito é iuber.::nt~ a toda opposição ; mas 
tambo>m uã'l posSQ d6s~onbecer que a maioria tem 
o dever de ewpregar talllbem os meios necessarios 
para obstar que as leis que julga sertJm coave
ni~ntes aos interesses do l'a.iz não passem por 
caus~ da opp,1sição. 

Ora, se os oppositores ao projeeto têm declarado 
qu;, de. fôrma aiguma c0nsentem em sua passagem, 
se os oppt•sitorf.s au projedo tiverão a franqueza 
de dizer •1ne não seria por falt:t de estrategia que 
o prcoj ()Ct c• passaria. o qnr• dere fazer a maioria, 
os que su,_ tentiio o projecto ? Empregar os meios 
convenientes parA que n proposta passe nesta 
sessão. 

O SR. Lc.PES NI::TTo:-:-Para que sej'l bem dis
cutida. 

Os Sas . FERRAZ E S()UZo\. RAMos: -Apoiado. 
O Sa. T. DK BnzTo:-Disse o nobre deputado por 

Pernar:·•baco que a proposta deve ser bem discu
tida. Creio que até o presente nem o nobre 
d&putado, nem outro qu~tlquer tem ·motivo para 
dizer que a proposta não tem sido bem discutida. 
O governo deixou que a proposta fosse int .. ira
mente discutida no primeiro artigo, a maioria 
da casa consentio oi;,to apP.zar de que via que 
não havia necessidade de nessa occasiào discutil·a 
toda ; toda a proposta foi analysada ; o art. 34, 
pesadelo dos nobres deputados, teo:: sido trazido 
constantemente á discussão. Ora, se vinte e tantos 
discursos forão proferidos, quando se tratou do 
art. 1°, se a propo~;ta foi analysada artigo por 
artigo, que necessidade temos que continuem a 
haver 12 discursos sobre cada artigo? Farão os 
nobres dt:putados oppositores aJ projeeto que derão 
lagar a que semelhante idéa se apresentasse; os 
nobres depuhdos disseri\o que r.ão consentiriào 
que a prop->sta fosse ap~rovada. 

O Sa. L. NETTO:-Estavão em seu direito. 
O Sa. T. DE Barro:-Disserâo Que usuião de 

estrategía para que a proposta não passasse. ~ 
se a opposição deve reconhecer que a maioria 
\em o direito d1l empregar os meiGa competentes 

a fazer passar a proposta, não póde estranhar 
que fos;;e apresentado o requerimento qu'l se rlis· 
cut'l. e que seja finalmente adoptado. E11 estou 
persuadido qtle a propost>l se acha mais que muito 
discutida ; estou persuadido que tudo quanto se 
tinha de dizer ácerca das idéas cnrd iaes da pro
posta já tem sido dito nesta casa. 

ALGUNS Sii:NROB.:e:s:-E~tã én~anado. 
O Sa. PaESIDENTE:-Attenção I 

O S&. T. DI:: B&tTO:-E' convicção minha. Eu 
vi qne os nobres deputarlos discutin·io a propo~ta, 
e podendo tazer uma analyse seria de toda 
ella, discorrerão principalmente sobre o art. 34 .•• 

U111: S.ENil:OR: -Ta.mqem não é exacto. 
O Sa. T. DE Barro:- .• dizendo poucas cousal'! 

a respeito dos outros. 
O Sa. S. RA.Mos:-Muito pouco fallei a respeito 

do art. 34. 
O Sa. T. DE Bazro:-A razão disto, no meu 

conceito, é que os nobres deputados se persuadem 
que a ur.ica cousa existente na proposta, ou pelo 
menos a de mais consideração , é o art. ::14. 
Senhores, eu respeito as convieções dos nobres 
deputados ; eu estou persuadido que elles tem 
lornado parte ne:sta discussão oppondo·se á idéa 
do art. 34, porque . se persuadem que esta idéa é 
contraria á constituição e aos interesses publicas, 
mas consintão tambem que os outros tenbão uma 
opinião contraria; não se diga que interesses 
particulares dirigem aquelles que apoião a idéa 
do art. Si, da proposta ; não dlgào que esta idêa 
vem de uma facção que pretende ir de encontro 
aos_~!\~!'~~es da monarchia . 

O SR. D. MANOEL: -Apoiado. - - --
0 Sa. ToscANO DE BRITO :-Ora, se a proposta 

já foi sufiicientemente discutida, em meu con· 
ceito, quando se tratou do art. 1•; se -vinte e 
tantos discursos forão proferidos nessa occasião, 
se os pontos cardíaes [orão bem desenvolvido<>, 
qual o motivo porque coutinuaremos 11 ter doze 
di~cursos em cada um do'i artigos? Além disto, 
Sr. presidet.te, com a idéa do meu requerimento 
niio se priva aos nobreA deputados d.; direito de 
discatiren1 a proposta. Eu l}uero que se discutão 
os artigos da proposta como parngrapho~. isto é, 
o arti~o primeiro de casa um dos eapitulos, eom 
os artigos que se seguem. E, se assim é, creio 
que os nobres deputados cppositores ao projecto 
têm um campo muito largo para dizer tudo 
quanto julgarem conveniente sobre os artigos, 
que sito reduzidos a paragraphos. D~sta maneira 
a discussão não póde ser considerada como coar· 
ctada, e nem os nobre!! deputados pod~m realisar 
o pensamento etnittido hontem pelo nobre deputado 
pela Bahia, de que faria tudo para que esta 
proposta não fosse approvada~ 

Eu poderia, Sr. presidente, dizer alguma eouea 
a respeito da utilidade da proposta, usando do 
mesmo direito de que usárão alguns Srs. depu
tados quando se discutia o requerimeuto ; eu 
poderia mesmo dizer alguma cousa a respt.ito 
das vantagens resultantes da idéa contida no 
art. 3! da proposta; mas reconheço que tudo isto 
é fóra da ordem ; por ora não se trata senão de 
saber se a proposta deve · ser discutada por 
artigos ou por títulos; e talvez mesmo. eonyenetdo 
como estou, de que muitas vantagens tem de 
resultar se a proposta fôr adoptada, não tenha 
de tomar parte da discussão doa artigos. 

O Sa • . D. MANoEL:- Será pena. 
O SR. ToscANO DE BRrTa : - Julgo isto dea

necessario, porque no anno passado dei o meu 
voto a este respeito, e por conseqnencia ji é 
eUe bem sabido. Entretanto &ntendc !er conve· 
nit~nte pedir licença á camara para retirar o 
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reque!imento que_ mandei hontem á mesa, afim 
dG ev1tar a questao que tem de apparecer quando 
se tratar de cada um dos titulas seguintes da 
proposta ; e por isto vou ler uma ~menda sub
sticutivs, que maado á mesa, car.tendo a mesma 
causa, mas fazendo extensiva aos outros títulos 
da proposta. 

A camara consente que o nobre deputado retire 
o seu requerimento. 

A emenda substitutiva é lida, apoiada e entra 
em discussão. 
. o Sr. Ferraz:- Sr. presidente, o reque

nmento ou emenda prcposta pelo nobre de!Jutado 
por s~rgipe, e a outra que se seguio do nobre 
dopu~ado pela Parahyba, devem ser considtradas 
deba~xo de do'!s pontos de vista ; primeiro. em 
rela.,;ao ao reg1meuto ; e segundo, em relação á 
conventencia e igualmente á dignidade da casa. 
E~tabelacenào como regra ou plan•.l do n1eu 
discurso estes deus pont•Js, p6rmitta-me V. Ex. 
que eu una a minha voz á do nobre deputado 
pela Parabyba para declarar á casa que o reque· 
r~ment" do n_obre deputado por ~ergipe não pode· 
na por maneua alguma ser admlttldo a discussão 
(apoia..tos), não só em virtude do art. 166 do 
regimento, que prohibe 'lUe qualquer alteração 
possa ser feita nelle sem preceder indicsção , 
parecer da U:6sa e votação da camara, mas ainda 
por outras razões que V. Ex. mt~ permittirá que 
eu agora apresente. 

Senhores, um nobre deputado pelo Ctará apre
sentou h•J poucos dias um requerimento da 
mesma natureza, pelo mesmo modo, e quasi 
(leias mesmas palavras. Este requerimento foi 
rejeitado pela camara, e poderá elle ser nova
mente produzido? E' uma questão em que eu peço 
à casa que refiicta. Primeiramente, senhores, se 
não houver uma regra fixa nas nossas delibe· 
rações e discussões~ 88-!l)"rpossjvsJ-arlmlttir·Be 
à deliberação da casa mataria no mesmo dia 
e na mesma hora já reprovada para aprovei
tarem-se as maiorias fiuctuautes, um tal pas!'O 
acarretará mil inr.onvenientes, sen1pre será nc
civo á causa publica. (..ipaiado.t.) O que agora 
fór votado, daqui a poucos momentos, conforme a 
maioria de alfeições passará ou deixarã de passar. 
(.Apoiados.) Assitn, contra a di~nidade da casa se 
darião factos coatrs.dlctorios, factos que podem 
ser interpretados por diversaR maneiras (apo,ados), 
segundo se intereRsasse o governo ua passagem 
desta ou daquella medida. 

Senhore11, tanto é e&te um principio do qual 
nunca nos devemos apartar, que pelo acto addi· 
eional !oi estabelecido como regra ás a~sembléas 
Pt:ovincfaes; t~>nto é isto um principio do qual 
nunca nos devemos apnrtar , que temos um 
artigo do nosso regimento, qae é o art. 84, que 
diz : 

« Nenhum deputado no seu discurso fallarâ 
contra o que já tiver sido decidido pela camara. » 

Tanto é isto assim, Sr. presidente, que ainda 
no art . 154 do _mes~o regimento se pro_hibe que 
na mesma sessao seJa proposto um projecto que 
tenha sido rejeitado. Qual será pois o principio 
em que se baséão estas providencias do regimento!' 
Não será o perip;o de fazer com que uma medida 
na mesma sessão seja contradictoriamtJnte vo
tada pela mesma camara? (.Apoiados.) Por certo 
que sim. 

O nobre deputado pela Parabyba recorreu a 
precedentes : é a precedentes que eu tambem 
recorro. O nobre deputado pela Parahyba citou 
o precedente do adiamento d\1. let da guarda 
nacional. PodeiD·Se apresentar no mesmo dia 
differentes adiaiDentos, mas em differente sentido; 
porém um mesmo adiamento não pôde ser apre
sentado, nem apoiado, nem approvado. (Apoioclos.) 
Aaailn, em 1843 eaae Krancle magitlradoa que 

presidia esta casa sempre se Oi?PÕZ com todas as 
suas forças a uma medida destas. 

Senhores, o QllA importa o requerimento do 
nobre deputado? Estabelecer o melhor mllthodo 
para s discussão, Vejamos se o r6gimento con
sente que no esta1o em que pára a discussão, 
seja e:le adwittido : vamos ao art. 157 do regi-
mento (Zt'): . 

« Quando se houver de encetar qualqu~r dis· 
cussao, qualquer deputado poderá pedir a palavra 
pela ordem para lembrar um melhor methodo de 
principiar a discussão. » 

Quan.:Jo se- houver de encetar,- e não do:-pois 
de encetada, depois de ella ter pr11gredld<J como 
tem pro~~·edido na casa. (.Apoiados.) Se>:~hores, 
recorro tunda a um precede,nte da casa : tratava
se da ' lt>i de eleições, ella era concebida do modo 
que di:tftJrent~ s dispos ições importantes e hetero
geneas estavão sujeitas á classlficP.ção dada pela 
commissão, de paragrapho~ ; fallou um nC' b!·a 
membro contra o art. lo ; o honrado d<:pu~:~.do 
de Pernambuco, o Sr. Peixoto de Brito, pedio a 
palavra para propór um novo methodo de 
discu!lsão. O Sr. presidente de então o honrado 
deputado por Minas Geraes, negou - Ih~ a palavra, 
porquA não a tinha o nobre deputado pedido 
quando se encetou a discussão. Ora, se isto é 
conforme ao regimP.nto, se ha um preceàtmte 
destes, eomo admittiremos um requerimento desta 
natureza? (.Apoiados.) 

Sr. presidente, eu peço a V. Ex. que ett<3nda 
á marcha desta discussão; p:;lo nosso r~gim1n:to 
a lei que está em discussão não poderia entrar 
em segunda discus3iio eem ter passaJo pela 
fieira da priu:eira. O nosso regimento sõmente 
faz excepção a respeito dos prOJectos vindos do 
senado e das leis do orçamento. O art . . 127 
estabele.:e a regra geral (U): << Nenhum projecto 
será approvado sem ter sido discutido tres vezes, 
mas os projectos de resoluções terão uma unica 
discussão qti"é--corresponderá· -ã-segunda · dos pro
jectos de lei. » 

O art. 146 diz da mesma sorte (U) : « Em 
geral, toda~ as materias que 'lntrarom em dia· 
cussão, tt!rão uma unica discussi'io. Exceptuão-se 
os projectos de lei. » Daqui já se vê que a 
unica excepção são os projcctos de resolução, e 
q_ue os proJectos de lei devem ter tres diseuasões. 
Ha uma outra excepção : vejamol-a : - Art. 142. 
Os projectos de lei que vierem da camara dos 
senadores e o projecto de lei do orç:1mento terão 
sõmen~e duas discussões, que c:orrt~sponderálí á 
segunda e terceira. Qutlndo se di~cutir o prim4liro 
artigo, poder·se·ha fallar em ~eral sobre . a 
utilidade ou lnconveniencia do pro]ecto. •-Ora, 
as unicas exeepções siio os projectos de resoluções, 
os vindos do eenado, leis de orçaml!n&o. Ora, 
este projecto não veio do sanado, oito é de lei 
do orçamento, e nem é de resolução (apoiados!; 
lo~o, devia soffrer primeira dlllcussilo. (.Apoi!lãos·.) 
Nós não nos levautamos contra a pratica a1ml &tida 
de se metter em segunda discussão a proposta 
do governo, e não obstante, não ter haTiJo 
uma votação que a mandasse converter em 
projecto de lei, como m~mds. a constituição. Nós 
temos tolerado isto por amor da brevidade, mfls 
não podemos tolerar o principio que se quer 
estabelecer a~~:ora. 

Peço a V. Ex. que me dê licença para tratar 
da questão em relação á conveniencia e ã digni· 
dade da casa. O nobre IDinistro da guerra 
disse hontem que na apresentação do requerimento 
do honrado deputado pelo Ceará, sua discussão 
e votação, o minist.erio não inftuio por maneira 
alguma, vorque lhe era indifferente a sua passa~em 
ou rejeição, mu que agora queria que a lei fosse 
discutida por paragraphos. Então a casa respeí· 
tando os princípios, respeitando o regimento, 
declarou que tosse observado o requerimento em 
toda sua plenitude, mas que fosse fet~ a discus~ão 
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ranr artigos, então o governo não in:fluio, mas 
agora o nobre ministro di~ guerra qner. e convirá 
que a camau só pela manífest11çiio da vontade 
do ministro se contradiga flngrant~mente, at.lmitta 
nquillo que tinha repudiado, como contrario ás 
C(•nveniencias tJUblícas? (Apoiados.) Não será 
cc.ntra '' di:rnidade da casa admittir esta idéa no 
momento em que o proprio ncbre ministro dizia 
qne ~e o governo quizesse, podia obter uma 
maioria, e uma maioria gramie em favor do 
art. lo da propost"l. ? 

O SR. D. MANOEL•-Muito bem. 
O Sa. FERRAZ:- Senhores, haverá necessidade 

distn? Quando a$ nE'c~s~id:td'3s publiMS recla
mRs:-~em esta proposta quanto antes, poderia clla 
pa~sar este nono, puderia elh ter exljcução este 
anno, dada a mais br~ve, a mais l'apid:l discussão? 
Não ; o nobre ministro da justiça ainda honterr: 
nos declarou que ainda que ella ficasse adiada 
para o anno, desejava que seu,:; artigos fossem 
approvados, e assim deu a entender que nem 
mesmo tinha esperança que nesta sessão passasse 
nesta casa, e assim tambem que não havia urgente 
necessidade de sua passagem. Pois, senhores, se 
não ha esta necessidade, se não pôde levar-se ao 
cabo e pór-se em execução esta medida, haverá 
tanta necessidade de protelarmos tudo, de irmos 
de encontro ao regimento, de sanccionar um prin
cipio que nós mesmos e eu princípt\lmente combati 
em 1813 com todas as minhas forças, e que os 
nobtes deputados em 1840 e 1841 combatêrão com 
tc>das a$ suas f•.,·ças; principio que fez uma das 
bases da sua resist< ncra nas differentes províncias 
a que !Jcrtencião os nobres deputados'! (Apuio:dos; 
muito bem.) _ _ 

Sr. pre»i<ientc , o que- disse o nobre deputado 
pela P>\rRbyba? Quero quo seja uma discussão 
sõ, quero uma discu~são em globo; porque a 
mate ria foi muito discutida no primeiro artigo, e os 
nobres deputados pretendem demorar a discussão 
por artigos ; portt<llto é necessario que seja uma 
mordaça imposta áquelles que se oppoem ao 
projecto. A camara conbllce a necessidBde que ha 
de di>"cutir-se lenta e maduramente uma proposta 
ti'io defeituosa como esta. 

O Sa. ToscANO DE BatTo:- A proposta é com· 
pleta e períe1ta. 

O Sa. FERRAZ:- E•l desafio o nobre deputado 
p11ra a dhenssão, e •.·ntào lhe mostrar~i os defeitos 
da pro~Josta. A proposta é tão 11cfeituooa, que 
ní·nnnwn homem ltc boa fé póde diz~r que ella ó 
complda, e me~mo o rccollhr:!cem os n.1brea mam
brc.rs da ct>mmfs~iill <J o" nobres m•,mbros da 
dbplltacã<> dt=- S. P~tulo. cujo~ tal6ntos são bE<m 
conL~cidlls, que forii.o os qu~ nlAihor sustentárào 
a propo~ta, JNrque os outros ~ivagárão subremodo, 
r.k.o se importár:iu con1 os argumentos produzidos 
'êrn cc•ntro.rio. Se os nobres deputados conhecem 
os ~eus vici<•S, como o nobre deputado pôde dizer 
qu11 é perfe1ta? M11s o nobre deputado com esse 
geito que nós lhe conhecemos, com suas palavras 
o.IOCP.s e maviosas (riso.das) quiz fazer uma dis
tincção, entre o req11erímento do nobre deputado 
por Sergipe e o seu; mas não vê a casa que é 
uma i Ilusão completa? Parece que o nobre depu
tado nos quer Hludir , porque tanto importa 
adoptar-se o requerimento do nobre deputado por 
Serg1p~ con1o o do nobre dP.puta<to pela Parahyba, 
tuJo nao vem reduzir-se a discutir a proposta por 
C!opitulos' (ApoiAdos.) O nobre deputado quer 
quer os capítulos sf'jão convertidos em artigos, e 
os artigos em paragrllphoe, de sorte que teremos 
paragrapbos sem art1gos. (RiJa. deu.) Ora, dado 
isto, qual serã a disposição e doutrina dos artigos' 
Todo:~ os homens dotados de muita argucia cuidio 
de ordinario que enganã.o os outr011, mas a sua 
argucia sempre se manifeKta, e é o que fez o 
nobre deputado com as suas maneiras brandas e 
atraveis. (Risadas.) 

S:-. pro::~idente, teuho pois mostrado que qual 
quer dos dous requerimentos é contrario já ao 
regimento, já aos estylus da ca•a, e já vai de 
encontro ás conveniencias puhlicas, e o qu<:~ mais 
é, á dignidade da casa que não deve ser contra
dictoria. 

Sr. pres:dente, o nobre ministro da guerra 
declaroU'"· que agora queria o methodo dP. dit::
cussão proposto e rejeitado : •iis$e que a maioria 
podia ser ar:::anjada quando e como o minis
terio quizesse. Eu ouvi com muita att1:nção 
o nobre ministro da guerra; tenho-lhe muita 
affeição, e tanto que quando elle falia presto-lhe 
~ande attenção; mas conhecendo o 81'.11 coração, 
entendo que estas suas palavras, quando assim Stl 
exprime, nunca estão de harmonia com os seu;; 
sentimer.tos e com a verdade do que ~e passa no 
inti.rno de sua alma. O nobre ministro da guerra 
apenas disse que o governo queria esta medida, 
não apr~sentou a razão deste seu querer, o motivo 
pelo qual de$ejava a sua pasl'Jagem com tanto 
açodamento, não demonstrou a sua necessidade 
ou utilidade. 

Ora, Sr. presidente, já eu mostrE'i que o nobre 
ministro da guerra, não tomando por base de seu 
pedido ou antes de seu querer a necessidade pu
blica, qne não podendo esta l<!i ser levada a 
efleito immediatamente , que não podendo ella 
mesmo passar no corpo legislativo este anno, 
nenhuma razão plausível havia para violarem-se 
os princípios e preceitos do re~imento, e para 
cahirmos na contradicção fl.agrantP- em que olle 
qner que caiamos ••.. Isto nii•) põde ser ••. Não 
admirei tanto o '}Uerer do nobre ministro da guerra, 
como a bc>ndade, docilidade e prllsteza com que 
se houve o nobrê dolputa.do por Sergipe -em satis
fazel-a. O nobre ministro reftlrindo-se a nós 
por oceasião do requerimento de adiamento , 
apresentado pelo nobre deputado por Gr.yaz di~se. 
-Até agora s discussão tem progred1do lenta
m"-nt"l, o minit;terio tem consentido; não obstante, 
querei:> adiamento; pois bem • lá vos irá a 
mordaça, sereis castJgados.- E de prompto o 
nobre deputado por Sergipe .••• 

O SR. B. PIMENTEL ' -Eu e o Sr. Marinho 
tinhamos convindo isto. 

O Sn. F.s:BB-'Z :-0 nobre deputado por Sergipe 
di~se :-eu já a tenho aqui prompta,- e moveu 
c•·ntra nós o iustrum<>nto do nosso supplicio .•. 
Não vê o nobre deputado que seus talentos 
exigem que tlle tr,me parte nas díseu~11Õe:i de 
fundo, n11s questões seiflntlfie~ts, e que de ma
nl:lira nenhuma si\ ponha Pm uma posil(àO in(l,rior 
dns >oi'Us mesmos talentos e instrucção. que nunca 
eolloque-se no lugA-r, e tome o mistf.'r daquellllll 
olliciaea qu" procedião ou acompanbaviio oft 
eonsules romano11, e ~eus Imperadores, e que 
servião de executores de suas •>rdens ou daquellas 
executores dos antigos reis de França 'l Não vê 
o nobrtl deputado que sua pes11oa não era mais 
propria, á vista de seu talento e merito. para 
nos vir castig~r com a mordaça'! Não vê qufl 
seus talentos o cbamâo muito alto. o chamão 
para discussões sérias e profundas, e não para 
esta!l pequenas oceurrencias, para estes adia
mentos. para estas medidas que não podem por 
maneira alguma servir para que o nobre deputado 
desenvolva estes dotes natura~s que possue, e 
com que a Providencia o ornou 1 Eu deploro 
que moços assim em vez de nos guiarem nas 
liiscussõ<Js se emprE.'guem sõmente em medidas 
destas; esta medida devia ser propriamente 
apresentada pelo nobre ministro da guerra, qne 
a enunciou, 011 então por um dos chefes da 
maioria. · 

Sr. presidente, tendo eu mostrado a incon
venieneia dA medida, que a easa fll\tarla l sua 
dignidade, que se contradiria manifestamente ae 
acaso a aámlttlne, peço licença ao honrado 
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ministrõ da justiça para que este magistrado vote 
contra uma medida que ellt~ diz necessaria, que 
elle quer. visto que já em outra occasiào foi 
proclamada como dogma a obediencia passiva 
dos magistrados. 

o Sr. Souz:a. Ra:r:nos :-Sr. presidente, 
eu terei de votar contra o requerimento do nobre 
deputado pela provincia 1le Sergipe, .e bem assim 
contra a emend~.o ào nobre deput&do pela provín
cia da Parabyba. Na discussão tem ·se procurado 
mostrar que nós, que temos tomado a palavra 
contra a r,ropo;;ta do governo, nc.s empenhamos 
em pôr embara~:os á passagem deila, e tem-se 
por esta maneira procurado insinuar que nós 
assim procedemos como o desejo dtj fazer oppo
siçào ao governo. Nem uwa nem outra suspeita, 
que agsim sobre nós tem sido lançada, póde ser 
acreditada. As expressões do nobre deputado 
pela Btt.b1a, que senta-se á minha direita, servirão 
p-tra que o uobra do:.pu~ado pela província da 
Parahyba se julg!lsse autorisado para assim pensar 
a respeito do nosso procedimento; mas o meu 
nobre amigo, deputado pela Bahia, não teve 
em vista senão fazer sentir á camara dos Srs. 
deputados o inconveniente que resultaria da ap
provação do requerimento do nobre deputado 
pela provincia de Sergipe, e para isso disse que, 
se se admittisse o pt·ecedente de uma medida 
uma vez rejeitatia ser reproduzida na mesma 
discussii.b e depois approvada ; reconhecendo nós 
nesse procedin1ento o desejo de atropellar a 
discussão, e por tsta maneira illudir-nos; para 
conservarmos o direito qne temos á discussão 
poderíamos, empragando tactíca contra tactica 
( apoi.a:J.os ), fazer a toda hura requerimentos, 
re11roduzir aquelles que tives::~em sido rejeitados, 
e reprodnzil-os no infinito, de modo que dahi por 
diante a discussão ficaria reduzida á materia de 
ordem-~ (Apoiados.) --- --------

Estas reflexões deverião convencer justamente 
á casa da inconveniencia do requerimento em 
discu!lsão, porque, comquanto seja cert'> que a 
illustre maioria tem o direito dtj fazer passar 
aqudlas medidas guc ella julga necessarias para 
a felicidade do patz, não tem C'lmtudo o direito 
de atropellar n discuAsiio, e nem póde usar de 
um direito setn que. ao mt~smo tempo o f •culta 
ao lado contr11rio. (.Apoiados. ) Pôde acaso a 
illustre mo.iori11, depois de L'cjeitado um requeri· 
manto seu, reproduzil·o, e não será licito ao~ 
que não seguem en1 tudo as opiniões da illustre 
m&ioria tambem reproduzir requerim.;ntos sens 
rej~itados? Antes, Sr. pr&sidente, o nobre do3pu~ 
tado pela Bahia, quando fez sentir á casa, de 
uma maneira muito p!\lpav&l, o inconveniente do 
requerimento do nobre deputado pela província 
de Sergipe, portou-se com muita lealllade, advcr· 
tindo a casa em tempo, afim de que a dite!lssão 
p11desse progredir dt! uma ml\neira conveniente. 
(Apoiados.) Se o meu nobre amigo tive>se o 
desejo de protelar a disc11ssão, como lhe attribuia 
o nobre deputado pela Parahyba, qeixaria passar 
o requerimento do nobre deputado, e então, 
admitt-ido o prt:cedente, em cada capitulo poderia 
cada um de nós reproduzir um requerimento que 
não seria votado senão depois de seis discursos, 
e ficaria inutilisada a tactica do requerimento em 
discussão. 

Em verdade, Sr. presidente, oppondo-nos ao 
requerimento e á sua emenda, que contém a 
mesma materia, e combatendo a proposta. nós 
não somos levados pelo desejo de fazer opposição 
ao governo. Esta arguiçào, ~ ue, nos •.e!? sido 
feita, cahe aos olhos dos propr10s l:)rs. mm;;:;tros. 
Não é por certo pelo receio dos votos dJs depu· 
tadoa quo &e sentiio neste banco que o nobre 
ministro da fazeuda se tem esforçado para que 
no aendo paqe aem emendas a lei do orçamento. 
(.tpoiado6.) Não é temendo oa voto11 do11 dt!putadoa 

que se seutão n~ste banco que o nobre mi11istro 
da fazenda não quer que a ld do orçamento 
volte com emendas a esta casa. (Apoiados.) 

O S.a. D. M.tNOEL:- Os inventores dos absurdos 
estão lá do outro lado .•• 

O Sa. SouzA R.uros:- Temos combatido a pro
posta do governo ; mas porque ? Porque a 
proposta do governo vai tirar-lhe attribuições 
que nós queremos que tenha para bem do paiz. 

O Sn. D. MA.~OEL:- A9oiad·.> ; muito bem, é 
exactissimo. 

O Sa. SouzA. R.\Mos:- Eu continuarei a fazer 
opposíção á proposta, e a frtrei tambem ao re
querimento em discussão, por isso que sou emi· 
uentemante governista. 

Quando o nobre deputado pela província do 
Oeará apres.-ntou um requerimento neste sentido, 
eu, Sr. presidente, decl«r<li que me era indifferente 
q11e passe ou não o requerimento; mns hoje a 
questão se acha collocada em ponto muito dlffe
rente. 

O nobre deputado ;>ela província da P~rahyba, 
autor de uma emenda que se acha sobre a mt~sa 
para o fim de reduzir os eapit11los a artigos e 
os artigos a paragraphos, tomou sobre si a tarefa 
de demonstrar que o requerimento do nobre 
deputado pela província de Sergipe se oppõe ao 
regimento da casa; e o n>P.U nobre amigo, d•p;...
t>~do pela provincia da Bahia, que ha pouco 
fallo11, apontando e lendo os artigos do regimento, 
demonstrou q11e nas mesmas circumstancias se 
acha a em~nda do nobre deputado pela Parahyha, 
que em V<lrdade não contém outril mataria senão 
aquella mesma que s1:1 acha no requerimento 
apresentado pelo nobre deplltado por Sergipe. 

Não é porém por este lado que combato a 
emenda e o requerimento em discussão ; se me 
merecem- muita -consideração os nobt:esde}>utados 
da Parahyba e da Bahia, e devo dar todo o 
credito· ás suas asserções, não menor credito me 
merecem V. Ex., Sr. presidente, e o nobre 
lo secretario, que na sessão de houtem declarárão 
a casa que no regimento nenhuma disposição ha 
que prohiba a reproducçiio ao infinito dos reqlle
rímentos. rejeitados; eu vejt• antes em V. Ex. 
e no nobre 1• secretario uma maior razão de 
autoridade que me move a preferir a opinião de· 
V. Ex. e a do nobre 1• secretario. Acredit·.> 
que o requerimento do nobre dt.putado por Sergipe 
está de conformidade -com o regimento da ca11a ••• 

O Sa. M.uu.:mo :- Apt~iado. 

O Sa. S'luZA. RA.Hos : - • • • uma vez que ó 
opinilto ..to nobre pr.;sideute e do nobre lo socre· 
tario que se pMem reproduzir ao infinito os 
requerimentos rej~itadoa. 

O Sa. 1\riAaiNHo:- P~:~ço a palavra. 
O Sa. Soou RAM:os: -Não é por eate lado 

que eu combaterei o requerimento e a emanda; 
eu vou examinar a eonveniencia QUI! possa ter 
a idéa que se apresenta no requerimento, e 
reproduz-se na emenda debaixo de outra fórma. 

Sr. presidente, não concebo q11e se possa hoje 
sustentar a necessidade de quanto antes passar a 
proposta em disc11ssão ; eu ouvi o nobre minstro 
da JUStiça declarar nesta casa, com palavras muito 
expressivas, de uma maneira muito solemne, que 
a proposta em discussão contem idéas que o 
nobre ministro tem ha muito tempo. Se pois a 
proposta contém idéas que o nobre miuistro 
adquirio ha muito tempo, e nellas estava firme 
antes de entrar para a administração, e é fõra de 
duvida que lhe não dá a importaneia que os nobres 
deputados lhe dào, e que o nobre ministro da 
guerra hontem lhe quiz dar para se atropelar a 
discussão, porquaato o n0bre ministro só no fim 
da aessiio é que veio apresentar esta proposta: 
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sendo que devia contar com un1a discussão larga 
e profunda a este r.~silaito . .Po14ue razão v nobre 
mini5lro da ju~tiça niio apresentou na casa a sua 
proposta log;• no me;~ de MaiQ ? .Porque deix.ou o 
nobre min istro ·que a cnmara ~e occupasse por 
tanto ten1pu com n discussão do proj P. cto sobre 
fillws illegitimo;;, pnra dE:>pois de con>~umido tanto 
t~mpo ser rejeitado? Porque o nobre ministro 
dtlixou a casa em uma tal qual ociosidade tanto 
tempo 'l Estatin á espera do. experiencia que lhe 
desse a administração dos negoctús pub\icos 't 
Não ; porque o nobre ministro já declo.rou na 
casa qu~ R proposta é filha de idéas suas antigas, 
e que foi buscar na exper.iencia da admni~tração. 
Assim, p~::lo tempo em que foi apresentada ua casa 
a pr.lposta do nobre n:inistro, eu sou forçacto a 
reconhecer que o nobre míuistro da justiç~; com
quanto julgue de algumn importancia as idéas 
coutidas na sua prop:>st.a, comquanto deseje m,;smo 
que ella passe, na pel·suasão de que melhorar!\ a 
administração da justiça, nem por isso lhe dá 
essa importancia que tem sido inculcada, nem a 
julga de uma urg~ncia tal que se deva por isso 
atropelar a discussão. Se houvesse esta impor
tar:;cia, es~a urgencia que os nobres deputados têm 
querido fazer acreditar, o o<.bre ministro logo que 
entrou para o gabinete teria apresentado esta 
proposta. 

Ainda boje, Sr. presidente, eu vejo, que não 
ob:~tante estarmos no fim da sessão se tem repar· 
tido a ordem do dia para se dis<'utir um ou 
outro projecto com o da emprez~ do Sr. d'Arcet. 
V. Ex. por certo que tem ouvido as declarações 
llos nobres deputndos da maioria, e do nobre 

. Jl!lUistro da guerra sobre a urgencia da passa~em 
destã--·proposta;· de prclerencia, ao projecto sobre 
o meio circulante, e outros muitõS;""nãõll'iirp6r-se
em contradicção da casa, e em opposição ao 
nobre ministro repartindo assim a ordem do dia, 
re>~t~rvauJo para esta discussão ape.1as a ultima 
parte da sessão, do meio dia em diante; creio 
pois que o ministerio tem ni!'.to consentido, e 
portanto não acredita da tanta urgencia .a paR· 
sagem da proposta. Eu vou trazer em apoio da 
minha opinião contra o requerimento em dis
cussão, a do nobre ministro da justiça apresentada 
bontew na c .. sa; pen,;ão os nobr~s deputa·los que 
abrevi<Arião agora a discussão por esta maneira? 
Em contrario á sua opinião estl\ a do nobre 
ministro da justiçn, que hontem disse que facultou 
um~& <lisc:ua&iio llngat sobre o art. lo, all.w de 
•u;gotar•st~ a u1att~ria, e que· agora a discussão por 
art1gos seria far.H e breve, e limilada a poucas 
obsllcvações. :So pois os nobres dllputados querem 
a discussã.o por capitulas, para o fim de abrev1ar 
a discussão, não o conseguiráõ ; maior brevíd:1de 
haverã, como já noto11 o nobre ministro, na dis· 
CU'Isão por artigos. Lel4lbrem-se os nobres depu
tlldos que a discussão do art. lo se tlodou por um 
encerramsnto. 

UM Sa. DEPUTADO dá um aparte. 
O Ss. SoozA RAMOS : - Esteja certo o nobre 

deputado !lue se do seu lado não ha razões novas 
a produzir a fs.vor da propostn, restão -nos muitas 
e muito valiosas contra eUa. O nobre ministro da 
guerra se limitou a responder ás perguntas que 
meus collegus lhe fizerão sobre e pensamento do 
governo a reepello da prorogação com estas pala· 
vras:-0 governo deseja que a lei passe-, colUla 
que a ce.mara já devia saber, salvo se se pôde 
suppór o governo vem entreter a attençâo da. ca
mara ofiHecendo uma proposta sem desejar que 
ella passe: deixou-nos pc.rém na mesma duvida. 
O mmisterio estará na opinião da aconselhar á 
corôa a prorogação da actual sessão 't ;)e não el!ltà, 
para que atropelar-se a discussão se a proposta não 
tem de pasaar 't Se o governo entende que a pro· 
posta contém medida salvadora,se pretende prorogar 
a sessão 4a assembléa geral até que em um .. e outra 

eam~ra seja votada esta medida, neste caso eu não 
fare1 mais opposlção ao requerimento. Se o ooverno 
entend~ que. atõsim se abrGvia a discus~ão;se quer 
que e~ta le: passe, se entende que é a salvadora 
do pa1z, nao s~remo,;_ nós que embttraçaremos o 
governo JJeste I?~opos1to seu,. faça pf.lssar e lei 
com~ póde, auluhado pela maiOria e responderá 
depo1s pelos rt!sultados della : nós á seu tempo 
lhe perguntaremos pdo l>em que reaultou desta 
medida us1:1im obtida da camara. 

O Sa. D. MANOEL:- Lá eatl\ o senado conser· 
vador. 
O l':n. SouzA RAMOS:-N.io vejo pois, Sr. presiden t~ 

ra~ãv alguma que justificRr poo:;sa a m~dida, qu~ 
h oJe se qu.:r tomar por meio do requerimento do 
nobrs deputaJo de Sergipe. 

A emenda do nobro deputado pela Parahyba 
apresent~tndo demais o inconveniente de termos 
capi tulo,; sem ài ~ pC>:~ições, paragraphos que não 
têm relações uns com os outros. contém a mesma 
mataria do requerimea.to do nobre deputado por 
Se~gipe, salva a a~tdração que o nobre d~pulado 
qu1z fazer a respe1to do art. 34. Se pois na opi
nião d<;J nobre d.- putado P':l~ Parabyba op:>õe-se 
ao reg1mento, e deve ser reJeitado o requerimento 
do nobre deputado por Sergipe, é o mesmo nobre 
dflputado que assim determina a opinião que a 
camara deve formar a respeito da eua emt:lnda, 
salvo ,;e o nobrA deputado quer suppôr a camara 
C•J mposta de pessoas tão simples que não conheção 
que entre a mcJida do nobre deputado pela Para· 
byba e a do nobre deputado por Sergipe não ha 
d11f~rença alguma. 

Contra .a emenda d:> no~re deput~do pela Pa· 
rabyba a1ndll accr~scentare1 às refitlxoes que forilo 
feiç~.!._pelo meu nobre amigo deputado pela Btthi"• 
a de que--n:ií7r-me-pM~q.u.e.....s.e_p.Q.ª-Sa CJff.arecer 
emendas a artigos, que nli.o estão em -dlscus·são;-
0 que estã em discussão é o art. 2o: ao !nobre 
deputudo e~taria muito em seu direito se ao art. 2o 
em discussão olferecesse a sua emenda, e dissesse : 
-em lugar do art. 2o-rli~li-se :-para~trapbo- ; 
creio porém que regularmente náo pó•le agora 
emendar artigos que não estão na disc11ssão. 

E pensa o nubre deputado pela Parabyba q111.1 
por t!sta maneira evita. o inconveniente de se 
protelar a discussão da proposta? íApoiados.) O 
precfldente está estabelecido ; a opinião do nobre 
presidente o do nobre 1• secretario não póde eofl"rer 
mterprelaçiio ; é licito a qunlq11er de nós sempre 
411e tivermos occasião do fllllar, propór, e repro· 
duzir um requerimento já. rej6itado. Adopte·sH a 
emenda do nobre deputado pela Parabyba, e nern 
aaslm terá o nobre deplltaJ.,l conaeguido evitar 
l11to. (ApoiGdos.) 

Sr. presidente, o meu nobre amigo, deputado 
pela Bahia, que se senta a minha direita, tomando 
em consideração t) requl'rimento do nobre deputado 
por Sergipe, procurou fciZer ver á camara que o 
requerimento do nobre deputado, na parte em que 
quer ~xceptuar dn discussão englobada o art. a!. 
é offensiva dn dignidade de muitos membrr,s desta 
casa, pt;rque irá dar vulto e importancia ao qu~ 
~e tem dito injustamente, que muitos nobres de
putados que são magistrados têm feito opposição 
à proposta por causa unicamente do art. Si. 

Um nobre deputado por Minas disse em um 
aparte que esta excepção se fundava na impor· 
tancia do art. 34. Não o posso acreditar, Sr. 
presidente, porque a proJ>osta do governo, segundo 
mesmo o pensamento declarado pelo governo, 
conLém muitas outras disposi~ões Importantes ; e 
se a respeit:> dellas se póde dar uma discuss&o 
englobada, porque não se dará a respeito do art. 
31? A excepção pois feita não será offensiva da 
dignidade de muitos nobres deputados que são 
magi~trados. ~e1á porém fundada na razão q11e 
deu o nobre deputado por Minas Geraes d~ im· 
portaucia do ar~. 34? E' a censur.a I:D~is grave 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:35- Página 11 de 16 

SESSÁO EM 20 DE AGOSTO DE 1846 607 
que s9 póde fazer á proposta do governo dizer-se 
que é o art. 34 o mais importante que se acha 
na proposta. Eu porém, Sr. presidente, não penso 
assim, não faço es8a satyra â proposta. A pro· 
posta do governo contém muitas outras disposições 
que vão mudar o systolma da lei de 3 de Dezembro, 
que eu sustento. (Apoiados.) Por conseqnencia 
enxergo n importanc1a da proposta. em outras 
di!tpoSi<.iões que não nessa. (Apoiados.) 

JD. se vê, pois. Sr. presidente, que em tod
as razões que tenho produzido contra o reque
mento e sua emenda, tenho-me mostrado sempre 
até ministerial, porque governista sempre fui ; 
continuarei ainda agora, Sr. presidente, a dar 
uma prova de mlnisterialismo. Se passar, ou o 
requerimento eu a emeuda, eu terei de offerecer 
á consideração da camara dos Srs. deputados um 
requerimento para se d1scutir em primeiro lugar 
e com preferencia o art. 34. 

Eu Sr. presidente, não sou magistrado, e com
quanto tenhr. as hllbilitações marcadas na lei, 
porque as outras não terei ••. 

MUI'l'OS s~~NHORES: -Tem, tem. 
O Slt. S. RaM:as:- ••• para ser magistrado .••. 
O Sa. M. DA CUNHA.:-E' modestia. 
O Sn. S. RAMos:- ••• declaro muito solemne• 

mente que niio tenho intenção de o ser, e espero 
em Deos que não me >erei na gecessidade de 
om algum dia mudar deste proposito. Por con· 
sequencia sou imparcial nesta questão: antes, se 
algum sentimento de interesse particular me hou· 
vesse de mover, se~ia sem :iuvida a favor da 
exclusão dos illustres magistrados das bancos 
desta casa, porque me livraria assim nas urnas 
eleitoraes de concurrtJntes, cuja capacidade supe
rior faz contraste com a minha nullidade. 

:MUITOS SENHOREs:-Nã0 apoiado. 
O Sa. S. RAMvs:-Terei de ma<Jdar o requeri· 

mento que annuaciei, e declaro que o faço, não 
porque partilhe a opinião de qne os nobres depu· 
tado~<, que sao magistrados, se têm opposto ou se 
oppo~m à proposta do g-overno por causa dessa 
dispo:;üçã". (Apoiados.) Eu faço justiça inteira e 
perfeita aos nobres deputados que são magistrados. 
(Apoiados.) Eu entendo que em cada um di)R 
arti·~os da proposta do governo são a;; suas con
vicções que os dirigem (o:poiados) a pronunciar-se 
e votar a re~peito, e não esta consideração. 
(Apoiados.) Faço-lhe justiça, e estou convencido 
dll que os nobres deputados que têm f&ito opposição 
á proposta, a fariào da mesma maneira, quando 
não ~e tivesse enx~rtado nella a disposição do 
art. 34. (Apoiados.) A discussão vem em abono 
da minha opinião. que razões de uma força que 
não póde ser contestada se produzirão contra a 
proposta do governo (apoiados) ; uzões que não 
poderáõ ser destruídas. 

Já que as votações havidas na casa sobre ma
terias importantes, e em que o governo tanto se 
empenhava, já que minhas palavras e meu pro
cedimento anterior não têm podido convencer a 
t11Uitos dos nobres deputados, de que desejo vida 
lo~ga ao actual ministerio,. e uão lhe faço ·opi>o: 
sição, offe.recendo o requenmento que annunciei, 
terei dado uma prova irrecusavel de mi:l.lsteria· 
lismo, e espero que daq~i. em. diante os nobre~ 
deputados que se dizem mlmstenae"!, me encararão 
de outra maneira. 

O nobre mi.listro da guerra d&clarou hontem 
na casa, referindo·se ao nobre deputado .:le Goyaz, 
que ·se não fosse o art. 3! elle não teria feito 
opposição á propo>ota. 

O Sa. D. MANoEL:-E' porque não me co
nhece. 

O Sa. PRESIDENTE!-Lembro ao nobre deputado 
que isto não il&tá em discussão. 

O Sa. S. R.uros:-Estou jltstificando o requeri· 
mento que vou mandar á mesa. 

Or.a, o Sr. ministro da guerra não pôde ter, 
e em verd&de não tem uma ra.zã.o para julgar a 
respt>ito do nobre deputado de Goyaz differente
mente do que julga a respeito dos outros deputados 
que são magistrados. · 
.o Sa. D. M&NozL:-Elle bem sabe porque o 

d1z. 
O Sa. S. Ruros:-Na tribuna e na imprensa 

que se diz mini~terial se tem procurado fazer 
acreJitar qtte a propo1:1ta do governo ó a cousa 
melhor que se tem visto, e que teria passado por 
uma grande maioria, e estaria toda t!lla a esta 
hora votada. se por ventura não fosse o art. 34. 
Assim puis se começar a discussão pelo art. 3~. 
se fór votl\do este artigo, a proposta do ~overno 
ter.dente a retormar essa lei de t>angue (apoiados), 
essa lei tyranuica (apoiado$), assim alcunhada por 
muitos dos nobros deputados ministeriaes, passará 
immediatamenta. 

O Sa. D. M&NOEL:-Chamárão-a assim porque 
lhes convinba para cohonestar seu crime. 

O Sa. PaESIDENTE :-Rogo ao Sr. deputado que 
se cinja á wateria em discussão .• 

O Sa. Souz.t. R.t.uos : - Eu tenho de mandar 
um requerimento como emenda substitutiva e o 
quero JUS ti ficar. 

O Sa. PRESIDENTE : - Quando entrar em dis
cu~são. 

MUITOS SENHORES:- Não, não. 
O Sa. PRESIDENTE:-Desta maneira a discussão 

seria intsrminavel. e é o que não posso permittir. 
Qul\ndo se trat~ de algum projecto, póde-se em 
qual•tucr artigo apre!1ent.ar um requerimento de 

-..adiamento .. e_jus.tilical-o; mas quando se trata 
de um requerimento se se deve ou não discutir 
por artigos ou por paragrapbos. não é licito 
afastar·se desta discussão para justificar outro 
requerimento , porque assim se não decide 
nad•'· 

O SR. Soou R.uros:- Eu tenho deixado V. Ex. 
fllllHr, e permitta agora tambem que eu faça minhas 
observnçÕA>~, e as sujeite ao bom juizo de V. Ex. 
e da camar~. 

Fez o illustre deputado de Sergipe um reque
rimento para que a discussao f•Jsse por capitulos, 
excepto o art. 34:: foi licito ao illustre deputado 
da Pllrahyba dizer : - a discussão não · 11eja 
por capltulo11 do modo propo~to, mas sim, con
vertila·rie capítulos em art;gos , e artigos em 
paragraphos-; agora eu digo: -seja a discussão 
por artigos como até aqui, com a ditlerença de 
que em vez do art. 2° seja com preferencia 
discutido o art. 34. 

O Sa. W t.NDERLEY :- Está evidentemente fóra 
da ordem. (Risadas.) 

O Sa. SouzA RAMos :- Eu quero este arbitrio• 
e não quero o arb1trio dos nobres deputados da 
Parahyba e de Sergipll ; offerecendo·o, devo dar 11s 
razões co1n que o justifico. 

O Sa. PasstDEN"rE :- Offereça a sua emenda, 
mas não póde afastar-se da mataria em dis
cussão. 

O Sa. SouzA RAMOs:- Bem. Eu não aceito o 
arbítrio do nobre deputado de Sergipe, nem do 
nobre deputado da. Parahy~,l : a minha opinião é 
que a proposta seJil dtscutlda por artigos, com a 
differença unica de que em vez de se continuar 
na discussão do art. 2o se discuta prime:ro o 
art. 34. A razlo que tenho para isto , Sr. 
presidente, ê por ter aqui declarado o Sr. ministro 
da guerra que os embaraços da proposta provém 
do art. 34, e para os. evibr, quero que entre 
em discussão o art. 34, porque approvado ou 
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rejeitado el!e, a proposta passa, aeabiio-se os 
embaraços que o Sr. ministro da guerra an
_nnncíou. 

o SR. PRESIDEJiiTE:- Rogo ao Sr. deputado que 
se cinja á materia. 

O SR. Souz .. R<~.vos: - Estou justificando a 
minha emeuda pRra mandar á mr.sa. Hei d~ 
mandar ums emenda sem expõr as razões em 
QIJC e lia se funda? I Os Srs. deputados a re
jeit'l.ráõ. 

Se acaso V. Ex. quizesse ter para C()mmígo a 
mesma bondade qu~ vejo ter para com outros em 
muitas occasiões, permíttiris. até que eu pedi~;;se 
a respeito da medida que proponho· a opinão 
dos nobres ministros da justiça e da guerra, 
sem que V. Ex. pudesse me embaraçar, como 
pretendeu hontem fazer flO meu nobre amigo 
deputado pela Bahia, declarando-lhe que não 
é licito a um depntado fazer interpellações senão 
obgervadas certas formalidade!! do regimento , 
porque eu faria o meu pedido dizendo : bom 
seria que os Srs. ministros pedissem a palavra, 
e dissessem alguma causa ; bom seria que 
os Srs. ministros declarassem sua opinião a 
respeito da medida que proponho, porque se 
a sua opinião fosse favoravel, eu teria conseguido 
um triumpho, el!a seria approvada. V. Ex.. bem 
vê qual é o dever de todos nós quando aecusados 
do desejo de copór-nos acintosamente á vont:\de 
de governo, e· de protelar a discussão da pro
posta por todos os meios, sem reparar en1 nenhum; 
assim V. Ex. devia dar-me liberdade para o 
mais que eu tin!la vontade de dizer afim de me 
justJfieil.r-;--entretanto~. 

Sr. presidente, todos vimos que durante a 
discussão da proposta do governo os Srs. ministros 
não tomãrão a palavra para a sustentar. isto com 
grave prejuízo da dignidade do ministerio e 
da camara, porque, apresenhndo o ministerio 
uma proposta, a não mer.os prezar a intelligencia 
publicll, me parece quo a devia sustentar em 
todos os pontos debatidos; assim porém não 
fizeriio os Srs. ministros que têm entrada na 
casa, e deixlldo correr a discussão á revelia ; 
entretanto apenas se offereceu uma questão sobre 
materia de ordem, vimos os nobres minilltros 
tomarem a pollnvra, fallarem a respeito ti >l pro
posta, justificarem-a. e apresentarem-se na dh;
cussão promptos para tudo. E11 pois acho de muita 
vantagem que a discussiio se colloque neste ponto 
reduzida a que!ttão de ordem, para que tenhamos 
occasião de ouvir aos Sr!l. ministros, !alta que 
a maioria já sentia, e sobre a qual já se faziilo 
reparos muitos just(\8, e que sobremodo deverião 
prejudicar a dignidade do mioisterio e da camara 
que o apoia. Couh~ço, Sr. presidente, que ~stou 
incommodando a V. Ex., e por isso niio conti
nuarei: von-me sentar, declarando que voto contra 
o requerimento e emenda, e que em tempo oppor· 
tuno mandarei meu requerimento ou emenda no 
sentido em que tenho fallado. 

O Sn. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. 
Marinho. 

O SR. MA&lNHO:- O nl)bre deputado que acabou 
de fallar su.stentou de um'l maneira tão brilhante 
a necessidade de approvar ·Se o requerimento, 
que cedo da palavra. 

0 Sa. PRESIDENTE:- Eu po~~Õ-dêlxãr coiitinuar
a discussão deste modo. 

O SR. PaEsiD2NTE :-Tem a. palavra o Sr. 
-.Rodr.igues dos Santos. 

o sn: a:·-v;ssmos:·.;;...;cedo-. - -
O Sa. S. R.AMns :-Eu já previa qual seria 

a opinião dtl V. Ex., vou cingir-me a ella; permit
ta-me porem que pondere que, apresentando um 
requerimento cotao emenda substitutiva para ser 
discutido posteriormente, e justificando-o agora, 
nfio usaria de maior liberdade do que o nobre 
deputado por S<!rgipe, Qtte, fsliando sobre o 
adiamento do nolir·3 d<.~putado de Goyaz, oftar~ceu 
e justificou um requerimento muitl.l estranho á 
materia que foi considerado substitutivo, e entrou 
em discussão depois de rejeitado ~>quelle. 

O Sn. PRESIDii:.";TE :-Mas isto ê que não pôde 
ser. Se quE>r ma:1dar emenda, pôde-a mandar. 

O SR. SouzA Rt.MOS :-Eu desejava antes man· 
dar um requerimento, que, como o do nol:re 
deputado por Sergipe, fosse considerado como 
emenda subs:titutiva para de pois s~r discutido : 
V. Ex.. porém quer que ~eja emenda, cingir
n.e·hei à vontade de V. Ex.: o que quero é quA 
se me permitta justifi.:ar a minha medida. Eu 
não enxergo nesta disr-ussão os inc.mvenientes 
que se tem exP.gerado. Julgão os nobres dE>pU
tados que offarec.;r uma <~menda ou requeri
mento a respeito da ordem é uma tactica. 

O SR.. PRESIDE~"TE :-Peço ao Sr. deputado 
que se cinja á matería. que é se se deve ou não 
discutir por artig\ls ou. capítulos. 

O SR. S. Rni»S :-Eu vou f~tllar muito na 
ordem, V. Ex. o vP.rà. 

::;r. presUente, eu quero provar que em vez 
de inconveui~ntes ofterece vanlllgen-< a apre
sentação de re•JUerímentos semelhantes ao que 
quero mandar á mesa, e que não{: bem fulJdada 
a opinião daquelles que consíderãQ isto como 
uma tactica para protelar a discussão. 

Não é por esta razão que me opponbo ao reque
rimento do nobre deputado por Sergipe; tanto 
aRs:im que offereço um outro que V. Ex. quer 
que seja emenda. Ha muita vantagem Df'stas 
àistu,sões dt' quP.stões de ordem. 

O Sn. PREsiDENTE:- O Sr. Silva tem a palavra. 
ALGUNS Sas. DEPUrADO!! : - Qgda da palavra. 
o Sl'. SHva.:-Não posso ceder; mas direi 

poucas palavras, e protesto não tocar no art. 2° 
nem no 3-1 da proposta, . e tambem não farei. 
refl.exões que tendão a justificar algum rPquP.ri
;nento. Prometto á camartl. occupar-me tão sómente 
da ntateria em discussão, e serei muito breve 
para qne se me não incr€\pe o desejo de protelar 
a disc•Jssilo. Trata-se do requerimento do n()bre 
deputad•>, meu colle:;ta pela província de Sergipe. 
Quer elle que 1\6 dis<:uta a proposta por capítulos, 
ficando reservado o artigo 3t para uma discussão 
P.!lpecial. Esse requBrímento foi combatido por 
diverso~ se:-~bores deputados que tomárão parte 
na dtscussuo, sem qui' o seu digno nutor o tenha 
defendido. o que me faz erêr que elle reconhece 
os ar~umentos produzidos. Entre os que com
batêrào I) rP-(jUerimento, foi um delles o Sr. 2a 
secro'ltario, deputado pf::la Parabyba, que, de
monstrando Mm argumentoR àed<.~zidos do regi
mento da casa, que elle não podia s~r approvado, 
declarnudo o mesmo nobre deputado que con
vindo adiantar a discussão, eu não esp.;rei que 
o nob!"e deputado, que s~mpre argumenta com 
tanta lngica, apresenta~se á consideuçiio da casa 
o requerimento que acabd àe offerecer. Senhores, 
o no!He deputado, a proceder com toda a logica 
no aeu requerimento 011 err1enda, não pediria qt\~ 
$8 CC' :JSiderasse COffiO artigos OS Capítulos da 
proposta, e como paragrapbos os artigos, mas 
sim apresentaria uma indh·açào parJt. qne o re· 
git'nento fosse alt.;rado, introd~azindo-se a dis
posiçi;o de que quando a camara julgasse 
conveniente poderil\ englobar as discussÕéR, con
vertendo os artigos em paragraphos. (Apoiados.) 

O nobre deputado pela provincia da P;;.rahyba, 
autor da emenda, argumentou com os arts. 131 
e 160 do regimento contra o requerimento do 
meu nobre companheiro. Diz o art. 131: • Na 

• discussiio debater-ae-ba cada artigo do projecto 
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de per si, offerecendo-se as emendas que occor- pela Parabyba, que quer se considerem como 
rerem, as quaes lidas na m~sa pelo 1• secretario, artigos os capitules da proposta, e como para-
e sendo apoi. •1das por cinco deputados, serão loç:o graphos os artigos. (Apoiados -) 
po~t:1s em di8cussão com o artigo a 9ue se re- A disposição do regimento, no art. 131, deter-
fenrem. » Ora, argumentou com mmta logica minando que cada artigo do projecto se debata 
o n<Jbre deputó!do autor ·da emenda quando de per si, oppõe-se a que possa ser agglomerado 
mostrou que o requerimento do meu collega para ou COI>vertido 'lm um só artigo cada titulo, e 
ser o projectol discut.ido por artigos era inadmis- os artigos transformados em paragraphos. (.4poia-
sivel, e.com bastante habilidade su~t.E<ntou que doç.) E~ta mes•na doutrina se vê consagmda no 
elle importava a violação do regimento, que ,;ó art. 132, quando diz que, debatidos todos os 
podia ser alterado na fórma do srt. 160. M"s artigos. possa o d~:putado mandar artigos additivos 
c nobre deputado da província da Parahyba não como .emendas. Ora, o requeriment() e a en•enda 
fui logico quando offereceu a sua emenda. Se o querem aquillo qua o rP.gimento prohibe ~ logo, 
art. 160 do regimento dispõa que nenbum ar- não podem ser appovados. (Apoiados.) Nem se 
tigo do regimento será mudado ou alterado senão diga que a emenda é mui diversa do requerimento, 
em virtude de uma indicação, que ·deverá passlõr como pareceu concluir o seu autor. A emenda 
pelo turno das mais indicações, segue-se que quer a me•ma cousa que o requerimento; a 
o nobre deputado está convencido que urge se mudança é sómente de palavras. 
proceda com toda a rapidez e irreflectidamente A emenda, considerando como artigos os capi· 
no projecto, que essa medida de discussão por tul()s da proposta e como paragraphos os artigos • 

. titulas é salvadora, se que.- ser coherente com tem por ti•n o·t não que 1\ discussã•) não seja 
os princípios est9belecidos no regimento, ofle· por artigos, como manda o regimento 'f Sem 
reçs a indicação para a reforma do regimento duvida. Tem por fim ou não alterar o regimento? 
(apoiados), etn tempo conveniente, segundo a Todos confessaráõ que sim. Como pois o nobre 
doutriua do art. 123 do regimento. (Apoiados), Sr. 2o secretario concluio que a S\la emenda tinha 
podtindo o nobre deputado requerer se dêtn para por fim concilin r a disposição do rep;imen to 'l Não 
ordem do dia de amanhã as indicações. (Apoiados.) seria isso filem duvida enganar-se '1 Puis, senhores, 
Proceder diversarnentr, Sr. presid•~nte, é cahir fazar aqui \lo que o regimento prohibe a conciliar 
no mesmo erro ew quo cabio o meu nobre com- suas doutrinas, ou postergal-aeJ? Pois a mu<1ança 
panheiro, e eu, que gosto de franqueza, e sõmente de palavras, empregadas na em~nda, 
sobrstudo estou convencido que um dos prin- todas com o me~mo ~entido do requerime11to, d~-
cipaes elementos de ordem, senão o primaria, bellou a illt>galidade do requerimento do meu 
é, sem contestação, a exacta observancia das nobre companheiro I Subsistem as mesmas idéas. 
leis, entre as quaes tendo lugar o regimento, O regimento quer que cada artigo ua segunda 
qutJ constitue o nossil codigo par, nos devemos diseu,;são seja debatido de per si ; por conseguinte 
todns curvar as suas doutrinas, reformando-as a emenda que quer que a discussão seja por 
pelos meios estabelecidos IH) mesmo, não p~sso títulos, considerando-se o projecto com tres arti-
de fórma alguma annuir ao requerimento e á gos, e tantos paragraphos quantos os artigos de 
~~rni*~Por mais de nma_y.fk tenbo enur;;n;;c~ia;;d:;;o'-t--;c:::;a::;àc;;Dc.it::cit::.;ur=lo, á excepção de um, é contra o regi-
nesta casa, a província de SP-rgipe nfio ignora, men o. :dpõiããõs~ -~-- --~-
que o,; meus principias são a exacta observancia Disse o .nobre deputado que a emenda é per-
das lds e jus tiça a todos, e firme nellt1s eu mittida pelo regimento, e autorisou a sua propo-
declnN á casa ~;olemnemente que todas as vezes sição com o art. 131 do regimento. Quem não vê 
que eu me convencer <JUt! auaiquer idéa ou que isso é uma argucia e snbtileza do engenho 
medida proposta fór offensiva ã qualquer lei ou do nobre autor da emenda'! (Apoiados.) Se o que 
disposição que cumpre ser atacada, emquanto propõe o nobre deputado fvsse licito ou admittido, 
não fõr convenientrmente reformada, eu negarei teríamos ípso facto revogada a doutrina do art. 131. 
o meu VQtO. Eu niio possll perceber. Sr. p.esi· Ora, isso seria o m.aior absurdo, porque o regi· 
dente, como a camara approvará o requerimento nJento estabeleceu · o meio das indicações para 
ou a emenda. Se ha urgencia em adíantar·se a esse fim ; logo, é inadmissível a emenda. 
discussão, e S ê o unico meio é a discussão por Quererá o nobre deputado que a sua emenda 
títulos, proponha-se a reforma do regimento : seja comprehendida na di:;posição do art. 131? 
vencida ella, irão os trabalhos regularmente. De fôrma algumn. As de que trata esse arti~o 
Muito sinto quundo por qualquer cauRa se nega são todas aquellas que contiverem idéas analogas 
a uma disposição a sua exacta observ:mcia. ás do artigü, ou para seu melhoramento, ou. dou-
e de pas~~gen1 me s_?ja licit·J notar que trina em contrario da que elle contiver, são todas 
nr.. discussao deste prOJecto se têm adaptado aqucllas que, tendo relação com o artigo, podem-

. tantas irregularidade~, que eu cordialmente lhe ser addicionadas sem prejuizo da qul' já 
lamento que não fosse observada a disposi- estiver consagrada: são mesmo aquellas idéas que 
çiio do regimento, que manda que quando se podem r~stringir a doutrina do artigo em dis · 
ofi.Mecer aos projectos em discussão outro pro- cassão; finalmente, as que lhe sejào mesmo in-
jccto substitutivo, se dí!lcuta a preferenciR teiramente oppostas, como as de suppressão; mas 
entre elles, o que me persuado se não procedBU nunca as que não tiverem relação alguma com o ar-
com 0 que offer~>ceu o . nobre deputado pela Pa- tigo con1o está, que só a tem com a classificação, 
rahvba. o Sr. França Leite, segundll me parece, detalhe ou organisaçào do projecto em gerul. D" 
quándo a tal respeito é tão explícita e clara a fôrma alguma portanto cu possa votar pala emenda 
diii'p,)sição do art. 158 do regimento, ~uc determi~a que t.ern o mesmo vicio que o requerimento. 
haja uma discussão prévia sobre a prefereac1a Tem ·se dito que já se tem feito isso em outras 
que, ~em querer levflr a cens~ra a alguem ou occasiões, e mesm'J parece-me haver -se dito quP. 
irrog<>r falta a pessoa alguma, umcamente ob~ervo assim se praticára na segunda discussão do pro-
que muita pruJencia e muita circumspecção deve- jecto da guarda nacional. A isso repetirei o que 
mos guardar na discussão de um tão importante se tem dito:-um abuso uão autorisa outro ;-c 
projecto ; mas comprimindo o meu pensamento a nem essa fôrma de argumentar é admissivel, e 
tal respeito e a outras formalidades que me pelo menos sou inteiramente avesso a tão erronea 
parece f,Jriio preteridas, voltarei á. quP.stão. inte\ligenci.a: se isso se tem ptaticado, sirva·nos 

Sr. presidente, se o requerimento do meu. nobre de: lição que não convém prescindir da exacta 
companheiro para que se discuta por capztulo~, observancia daa dispotoições do regimento, nem 
ficando reservado o ait. 3! para uma d1scus6ao transpôr a balisa da retlexão, que cumpre, com 
especial, é contra o regimento, ta.mb~m niio é muita madnreza, proceder em negocio de tanta 
menos irregular a emenda do nobre deputado gr:~.vidade, e proceder-se com toda a calma. 

'l'OKO n 77 
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.Pela minha parte, pOsRo assegurar á camars: 

que todas as vezes que se pretender urna ntedida 
que vá complicar com alguma doutrina ou re~ra 
estabdeci,ja GUe não esteja em nossa alçada pro
ceder p~:los meios ordinarios, e pelo contrario, 
fór deptndente_ de cert:1s formalidade,;, seu1 que 
estas se preênchão, recusarei o meu voto. 

Eu entendo, st,.•h• .. re~, que a exacta observanc:a 
dao; leis é o primeiro elemento de ordem, como 
já disse, e sem du7iàa uma das go1rantiaa mais 
fortes que assegurão a e:;tabilidade de nossa; 
instituições; e não po;;~o, s6m trahir minha 
consciencia, fazer o contrario. O regimento da 
casa é uma lei ;· devo portanto pn;star-lbe todo 
o culto de veneração e rtlspeitn ; e at~sim· o fazendo, 
parece-me que procedo em regra. Exigir-se o con
trario, é aconselharmos a que procedamos r;1al, 
a que violemos a nossa lei pecullar ; e sejão quaes 
foreru os motivos, en antlls quero estar bem 
commigo mesmo, isto é, com minha consci<'ncia 
tr;\nquilla de ter concorrido para o imperio da 
lei, wcorrend(\ talvez no desa~rado 6P. algumas 
pessoas, qu6 estar bem com ellas e com a minha 
cousciencia angustiada. 

Concluirei, Sr. presidente, pedindo a V. Ex. 
haja de conceder-me a palavra, quando ccntinuar 
a discussão do Rrt. 2o, porque tenho de offe
recer um requerime11to á consideração da casa. 

o Sr. Paulino: - Dous dos meus nobres 
ami~os que me precederão prevenirão-me sobre 
varios pontos. Redu?.irei p•Jrtanto o que tinha a 
dizer, a verei se posso encarar a questão debaixo 
de outra fllc.:. 

Creio, Sr. presidente, que em muitos casos 
- cotu>êo1 o englobamP.nto da discussão quando um 

capitulo ou cr.rto num6ro- de arti;:;es-sã~t.mados __ 
de rna!~ria idt>ntica e semelhante, e qu:.m.lo as 
suas disposições se Jigão e têm rE:lBção intima. 
Então poderà convir <lividil-os, separal-os de 
out~as parte;; do um projecto. e dis,:uti} .os 
englob•l'tamente. Porbm o eoglobamento e a divi· 
são prc po:sta não são logic<ls, mRs puram"ntl'.' 
materiaes, e e!;tas questões não devem ser tratadas 
materialmente·. 

Não é logico o tng\::>bamento proposto, porque 
cada um uos capitulas da proposta, quer se 
dbcuta como capitulo, quer se discuta cada um 
dos ,.;eus :,rtlgos como paragraphCts, comprehcnde 
materias intetramente dósr.onnexas e b('l+'roge.n ~as. 
P~; lo que, a waueira de discut:r que ~e propõe 
ha de prejudicar muito a dis<:us-ã:o e o esclMeci~ 
m .:nto •las qutstões sobre as quaés tem de rllcauir 
o nosso voto. P .,ra tornar mais seu~ivel Cl que 
quero dizer,_ chaman:i par::. . aqui algu os artigos da 
proposta. Ha no capitulo lo um art.ig<) que auto
ri~a o gov.,ruo para fazer div isões ju<ticiari!IS. Ha 
nu capitulo 2o outro que crea relações em varias 
provincias do imperio. Ha no capitulo 3o outro 
que regula a:> remoções, materia int~iramente 
nova.. Ha nesse me:1mo CRpitulo outro artigo que 
trata d•.a s aposc:ntadorias. A mataria de cada um 
de:;ses artigos é intE>iramente desconnexa e dis
tincta <lll. aos outron do mesn1o capitulo. Po<!ia 
mesmo ser proposta e desenvolvida em projectos 
separados. Requer mna d1scussão larga a conscie!l· 
ciosa, dest:mbaraçada de objecto.; estranbos. 

E permitta V. Ex., Sr . presidente, que eu tome 
para e~emplo o ultimo artigo a que me referi, e 
qU<:! trata <1as aposentadotl-.ls dos magistrados que 
ehegiio a certa idade. 

A camara sabe que não temos le~:i~lação sobre 
aposentadorias. e yue por vezes tem sido apre
sentados, tanto nesta camara como no senado, 
'V1Lríos project.ls para regnlal-as. Alguns desses 
projectos têm ido a commbsões, e têm começado 
a ser discutid\JS, mas nenhum tem sido julgado 
pl:'rftito p~tra ser convertido em lei. Tanta é a 
dllüculdade que tem encont~~do o corpo legislativo 
Jltjssa mater1a para conc1har a economia dos 
dinheiros pnblicos e as justas regra.s que devem 

estnb~lecer o meb de assegurar a sorte dos 
servidores do ll'!'tad.,. A cam.na. tem constante
mente recua·! o em «emelhante assumpto. O capitulo 
8o d .t proposta contém s obre elle um unico artigo 
muito solitario, que nâ;) tem deseuvolvimento 
algum. Como discutir uma m:>. teria tão a.mp!R, 
t:i v vasta, tão <lifficil, de envolta coon outras intei
rai<l·onte dísparatad11s e heterogeneas , e não menos 
va»~as, não mP.r1os difficei~ e C•lmplicadBs? 

Sr. presidente, eu pretendo tomar part"l na 
disc.us-;i:o dn maior parte J •JS artigos ~a pro
posta qu<J me parecem defeituosos, quer os con
sidere ea1 relação a alguns princip!os da sci•mcia 
de qu~< tenho n •> ticia, quer em relação ás cir
cumstancias e. necessidades do nos~o fóro, quer 
finalmente em rels.çào a outras parte~ Ja nnssa 
leglslaçii:o que a proposta conserva, e com as qnaes 
~0111tudo n;'io está 11m harmonia. Não pre tendo 
civag11r, e p11ço a V. Ex. desde já que use para 
commigo de toda a sev,ridade se en sahir fóra d~ 
mnteria. Mas creio firmemente que, &inda mesmo 
cin~indo · so a disc.u~são estreitameute .a materia, 
l<lrá ella de soff(er grande prejuízo e imperfeições 
do re'1uerirnento e emendas qua se discutem, se 
fõrom approvados. 

Discutida a propo.;;ta por capítulos. ou .:onsi
deradns as artigos de cada capitulo como para
graphos, cada um dos oradores trarà á discussão 
aquelles artigos com cuj•l doutrina se niio CMI
fotmar . o~ que responderem d.,.f~nderâõ sómente 
aquelles que adoptanm, e abandonaráõ ou een
suraraõ outro!':. Alguns argumentos não serão 
re~pondidos. Entre as diversas e heterogen ~a~ 
materias de que se compõe cada capitulo. umas 
terão d<Jmasíad•J desenvolvimant<J,outras nenhum. 
Argumcn~os produzidos hoje serão respondidos 

anqui a oif:~·rHM, .qunn.dll..j_á_ es~~m e>"quecitlos. 
A discus~iio não far á impressão e- nãO-pmterà-
illustrar. Em matPrias po~itivss, quanto mais 
estreito é o campo ~>m que se pohoja, mais cenad•> 
é o debat~:>. mais os argumentos se cru:.:ão, mais 
facil é comparar o :>'ltt valor e força. Então é fac i l 
nwsmo ás intelligencias as mais medíocres ras
tr~ar e descobrir a verdade. 

Nem se pense que a approvação do requeriinento 
em di~cuseão poderá truzer economia de tempo. 
Obrigad0 cada u::1 de nó;. a considerar as variadas 
e div•;rsas mat•!ri~s de um capitulo, u3 discurso~ 
serãiJ mui longos, e as repetições mais faceis e 
frequenteR. 

A.s;;itn eu creil) que o requerimento quer se 
consi.JerP. pt-la mllneira por que n;~ nobres dPpu· 
lados que me pre~11dêrito o considerárãc, qu<~r 
s~ con!<iderc ~0~1~ao1ent~. não póde ser approvado 
sem que Vtl•lha delle grRud~ confus:lo e prcjoizo 
a di~I!US!'>RO. 

No mesmo caso está a emenda que quer que os 
artig••S sej:io considorado!'> como paragraphos. Por 
ventura o artigo que crêa relações em varias 
pr<Jvincias do iroperio p6dd ser consid~rncto como 
paragrapbo daquell.e qu~ incumbe aos juizlls dos 
orphaos sómente o preparo dos processos ? Qu'l 
filiação, que depP.ndencia, que rtllação logica ha 
entre uma e outra cousa? Por ventura um artigo 
que trata de aposentadorias por avançada idade 
póde ser havido cCimo paragrapho, como Jepen· 
dencia d'outro qtte trata de remoções'? Como 
englobar com a difficil mRtería das aposentadorias 
as providencias !<Obre remoçÕ ·>s, as providencias 
tantas vez~s pedidas. tiio diffictlis dP eshbelecer, e 
que são inteiramenta novas na uossa l~gislação 1 
Proceder assim, senhores, não sP.rá confundir tudo? 

Voto contra o requerimento e e:menda. 
Julgada a mat~ria discutida, procede· se á votação. 

E' rejeitado o requerimento do Sr. Barws Pimentel. 
O SR. PRESIDENTE põe a votos o requerimen te d:> 

Sr. Toscano dll Bri~o. para que se considerem como 
artigo~; os capitulos dll proposta, c como para· 
graph-ls os artigos. 
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Levantão-se 38 membros a favor'. (Movimento 

de cw·iosidade e de sorpre.za.) 
O Sn. PnE,.lnEN'r:&:-Os senhores que votárão 

col\tra liUeirãrJ levantar-se. 
LevantàJ ·Se 39 ·membros. (Sensaçlla.J 
O Sn. Pae:.·nnt::NTE:-0 requ~rimento foi rejei

tado. (Apoiados.) 
0 ~R. PRBHDEN'l'E:-Co, tinúa a di!:!cus;;ão do 

art. 2•. T<-'m u palavra o Sr. Fr!:inco de Sá. 
O Sr • .J<'ranco de S:.i:-Sr. pre.'dà.fill te, tão 

de!!locada. tem ido a discus;.ão •la proposta do SP.u 
verJadeiro ten<JnO ; tão desviada O.a calma com 
que devia sar ex:unina.:la materia m'io só de muit:: 
difficuidatle, cvmo de interesde mui gd·al â socie· 
dade, que niio tenho quasi esperança de poder 
ser attendido pda c8mlil'll sem que recorra aos 
mP.smos meios .que ~êm provocado emoções vio· 
lentas que infelizmente têm o erturbado a tran
quillidade que era de mistei nest:t discussão ; 
e tanto mai~. Sr. presidente, quautl) até algumas 
emendas qu& ti v e ;;1 honra de sujdtar á COilSide
raçã •) da casa ácerca do projecta, substituindo 
uma de suas bases que me parece menos con
veniente, nem se qller ain·la forão publieadas no 
Jo,·nal, e por cous~quencia não podem ter sido 
meditadas pelos illustres membros que têlll tolllado 
parte na discussiio. E' grande o meu embaraço 
pois, Sr. presidente. Pur um lado não b.a qaasi 
esperança de serem atter~didos aquelles deputados 
que querem unicamente tratar da questão judi
ciaria; que considerão a proposta importantíssima 
q•1anto ao seu obiecto relativo á. recompoaição d.o 
poder judiciario, relativo á administração da jus
tiçot; obj.;cto que, como disse, é de interesse 
commum, a todas a:~ opiniões politicas. a todas 
as classes, a todos os tndividu.os da ·~s!>ociação. 
(Apoiados.) Por um lado se úiz que aqueHes que 

---tt,.o.Tni>-laii-o-palta na discnssRo~~ procrastinai-a, 
qutwam embaraçar a passagem das icteas que o 
governo julga mais convtnieotes ao servíço pu
blico no tocante á administração da justiça; por 
outro lado os que apresentiio UII!a <:lu outra 
emenda de correcção, são Bt>ontados como que
rendo reprovar inteirament~ a proposta I Ora, 
Sr. presidente, estas aecusações embaraçãv. Eu 
não quero certament~, como jã mostrei no meu 
primeito discurso, nem prej11dicar inteiramente 
a proposta, :reprovando todas a.s idéas que ella con
tém. nem tão pouco dar-lbe uma pl~ó[J!l approvação. 

Reconheço que a lei de 3 -do D<lzembro de 
1841 tem defeitos, e defeito<~ muito cardeaes. Eu 
approvo a propo;;ta quanto ao p~::nsamento funda
mental de cvtrigir esses defeitas ; appro-vo a 
primeira base. do seu deaenvolvimentc-, e o 
sustentei ; Inas quanto á ti~gunãa base desse · 
mesmo desenvolvimento, qte ee contém n~;ste 
art. 2• de aceordo cvm os arts. 6• e 7• do cap. 1•, 
e com os arts. de 19 a 23 do cap. 2'>, isto é, 
quanto á base, que cousiste na substituição dos 
actuaes juizes municipaes da lei de 3 de De
zembro de 1811 pelos juizes munieipaes cre&.dos 
pelo codigo do proce~so, não posso absolutamente 
dar ozneu assenso ã proposta dogoverno.(Apoiodos.) 

Tenho, Sr. presidentp, meditado com a maior 
rt:flexilo que me tem sido .possível desde o anuo 
passado, quando tive occasião de entender em taes 
materias na qualidade de membro da commissão 
de justiça criminal, e a minha convicção profunda 
é que semelhante substituição não poderá 54tis· 
fazer as dstas daquelles que se têm mostrado 
mais interessados na correcção da lei de 3 De
zembro do 1841 ; não poderá satisfazer ás necessi· 
dadas publicas em relação á administração da 
justiça. Tenllo-me convencido ainda mais, Sr. 
presidente, de que esta base do projecto é tambem 
offeusiva da constitui,.ão do imperio. 

Sr. presidente, e11 insistirei no argumento que 
já. produzi na discussão do art. 1"; que o art. 158 
da constituição não admitte outros juizes do fóro 

c<>!D~u~ senão pe.- pe_tuos ; desta regra a consti
tur_çao so vX~f:Optua o~; J uiz,~s de p:iZ ; são estes (JS 
Uu1cos tetn!)orari"::> que e!la reconhece; a estes. 
pos_t(J _que excepcionaes, podemos conct;dc;r alguma 
;un5dJcção criwinal ; waH além de"té:S a creaçiio 
d~ qualquer juiz t em porario nãr. póde deixar de 
otieader n. constituiviiu do imperio. Ora, os juizes 
•1ue o art • .2• da proposta crêa são tempor<~ rios. 
E •tuando mesmo elles pude,;:; Em off.,recer l(aran· 
t1as pelo la<.lo da c.Htveniencia, e mai,; coufianca e 
"~><>ntat:rem do qu~ aqu,;Jle:> que fortio ~r:eados 
pela lei d~ 3 d~ DGzembro de 18U, não poderião 
nunca esquiVar-se da accus:H;ào de inco11stituci<•n aes. 

Mas, s t: r.h ,,us, sfirá verd~de que e;;t,; .s juizes 
da proposta offere;;ii.o ma.is garantias á. sociedade 
a ás partes do que os actuaes 't Eu. r.ão acho esta 
qat:,· Z~o muitu li-:ru ida. Os ju izes municipo;es da 
prop· •Sta não úffer<ce1n, Sr. preside::nte. tantas 
garantias como o~ outros, em relfzçà,) á illustração, 
aos conltecimentos jurídicos. Debaixo dest'i re· 
!ação sem duvio:h os dn lei de 3 ue Dezembro de 
lSU lhes s:lo pr~feriveis. e o rn esmo talvez se 
passa. dizer, ou_ autes póde-se diz.ar com cez· t~za : 
peio hdo da responsabilillade. Os juizl:!s actuaes 
têm uma carreira, p~rde:n muito sondo chama•los 
perdnte as tribuau.es pP-los abusos que com
metterem no exercido de suas funcções, não só 
em Stlu crt-dito, comn na suste.ntação de sua 
posiçãu. porque pod•J<n ser suspensos e até de
mitti•los; mas os juizes da proposta, Sr. presi
dente, o que perdem éom esta rd:;ponsabilioiade 
LP-gal, a,uanuo por ventura 1hts seja ella eífclctiva 1 
Não pdrdern um!l carreira, uiio perdem uma 
posiçilo, nem perd~::m rnesroo o credito, porque 
em geral os cidadãos particulart~s que nos termos 
se quizerem incumbir t\este cargo, não se importão 
muito com a o~inião que ~e possa formar do 
desempenho de seus deveres nesta espeeie de 
commissão temporaria, 

Hão de ~reço esta . opinião_~m 
relação á aua vida orclinaria, quererão ser consi
derados como howen$ honestos Do seu estado 
particular, na sua pro:fi.ssão especial, qualquE'r 
que sej >l a industria em que se elles occupem; mas 
em geral se hão de dar bem pouco do cc.nceito que 
se possa formar delles como juízes, porque a 
judicatura não é a sua carreira. 

·- Sr. ;:>residente, eu até receio que estes juizes não 
uffcreç~o a garantia de cap~ocidaile moraL O t>xer
cicio deste empregl) sendo muito onerosc.. e não 
tendo qua~i indemnis&ção alguma ou mui pequenas 
não constituindo uma carreira, ha de em geral ser 
esquivado pelos homens mais hones-tos, pelos 
boUJeus mais capazes das localidade~. AcoRtecerá 
pois o mesmo inconvenient~ se passar a proposta 
que já tivemos occasião de observar em alguns 
lugares, qu.ando se achiiva em vigor o systcma do 
codigo do proc~sso critninal; ba de se dar o mesmo 
inconveniente qut~ o itlustre jurisconsulto inglcz 
por mim citado no meu primeiro discurso observa 
que se dava ou ;~o<leria àar-se na loslat~rra, a 
respeito dos juizes de paz, quando se lhes accu
mulârão ft~ncções muito onerosas, isto ó. que estes 
ewpregos rec11hião ern mãos menos digr.as, em 
pest;oas q!le delles fazião uma pura especulação, 
com· sacrificio da justiça, que aliás se tinha tido 
em vista proteger e firmar. 

Não serão talvez elles pelo lado da indepen
deucia, s~. presidente, tão suspeitos como podem 
s!Jr Ds juizes municipaes actuaes ; eu o reconheço ; 
por isso que de ordinario serão tirados da massa 
geral dos cidadãos particulares; nãoJ terão nem 
tanto receio da perder os seus lugares, nem taDta 
ambição tomo os aetuaes podem ter junto ao 
governo que os nQmêa. conserva, promove 011 
destitue; mas debaixu de todas as outras consi
derações que tenho indicado. estes juizes não 
offerecem mais garantia, nem podem inspirar 
iateica cozúiauça. · 

O nobre deputado do Parà, meu amigo, na 
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ultima ses~ão apresentou du~s objecções qu~ al!às 
ell tinha procura.lo prev~n~r no meu pnmeuo 
discurso, contra o est,abelecun;;nto d .. ma1s de um 
juiz perpetuo em ~a_u<i uma . ~as come.re·1s em 
substituição a estes JUizes mumc1paes tl3tnporartos 
da proposta que combati como inconstttuci.onaes 
e iusufficitJntes para o;; fins que a mesma _propos~a 
tem em vista. DtSS9 o m.::u nobrú amtgo:-nos 
não temos nem dinheiro nem habilitaçõas bas
tantes para podermos crear estes nov,ls juiz~s. 
Qua"to 9. primein ubjecçã,J, Sr- prtsidente, en 
sou obrigado a dar mais algum u~::senvolvimcnto 
á justificação da minha emenda do que fiz no me.u 
priDJeirD discurso, em ordem lj. mostrar ao nobre 
deputado que teo.os dinhein> para e!!:ta creacào, 
qne p.:~demos pagar a mais tauto11 juiztls letrados 
perpetuils quant<~.s são as comarcas actualmente 
existentes no imperio, ainda con1 algum accn;s
cimo, se por ventura se fizer, segundo parece 
querer a proposta do governo_ 

Temos, Sr. presidente, no imperio 117 comarcas; 
portauto teremos n1ais um numero igu~l d:e n~vvs 
juizes letrados. Sd dermos, como . eu loo.hgue1, a 
cada um delles o ordenado de 1 :200S, com os 
emolumentos que os actuaes perceben1, poderá ter 
c,,Ja juiz cerca de 2:000S. que é o orden3do 
.maior que em geral têm os nossos juizes de direito. 

Ora, 1:200S por 117, dâ-n<.J s a quantia dr: 140:000$, 
desprezadas frnc~ões: ~aas nós gastamos com 
os actuaes juizes municipaes mai>~ de 90:000S ; 
logo, se deduúrmos esta quantia da primeira, 
veremos que o accrescimo da àcspeza só será 
de 50:000/1 ; s11ppondo porém que se possão fazer 
u\gumas subdivisões nas c&maua~ mais "xtensas, 
p0derá 11sta auanlia elevar-se de 50 a SO:OOOS. Ora, 

---pergunto ao.:..r,,r,u _jll~tre amigo : não poderá o 
in1perio despender 50, SOouillC,.'"lno 100---e<M 
para ter uma melhor (;rganisacão judiciaria, e 
obter-se que seja administrada a justiça jo u1odo 
que a camara se en1peuhou a realisar para.com 
o paiz e em diversos votos de graças que tem 
levado á corôa, isto é, justiça protectora, recta e 
imparcial' Eu julgo que sim. 

Quanto á objecção das habilitações, se os nossos 
actuaca j1o1izea municipaes andão por perto de 
300, e tivemos habilitaçihs para este numero, 
como não as teremos para 117 a 130 juizes letrados, 
quando aqu.,lles que actualrocnte servem ficaráõ 
dt.scmpregados ? 

Senhores, sem duvida que r.u não proponho a 
creacuo de mais um juiz letrado em cada um dos 
termos ou di:;trictos ; não é possível prescindir 
de alguns juizt>s ~xcepcionaes, de alguns prepa
rnd,,res, de alguns substitutos : mas a creação 
que proponho jà trar; um grande melhoramento ao 
paíz nesta importantíssima pllrte do serviço publico. 

O meu amigo, que, como eu, não se tem 
oecupado àas qu~~tões mais .:u tnenos odiosas que 
susc1ta o art. 3! do projecto haja de ler as 
emendas que apresEntei t\ casa, e meditar um 
pouco sobre as idéas que nellass se achão com· 
prchtndid:\S, 

Eu desejo muito, Sr. presidente, que essas 
idéas sejào bom ventiladas, e que me.couvenção 
de que com <-fleito a organisação judiciatia que 
nesta parte pruponho· nii.o é preferivel á que sé acha 
M projecto. 

O nobre deputado a quem rne tenho referido 
observou que os nossos termos, ao menos em 
algumas proviocias, erio nimiamente extensos, 
por maneira que não cstavão em corre!<pondeucia 
com a sua população, e isto pela dispersão em que 
esta se acha; e que as comarcas compondo-se assim 
destes termos, SEondo o centro da administração da 
justiÇa na cabeça das mesmas, os habitantes das 
extremas deBsea termos virião a ficar muito 
disbn tes dos tribunaes e juizes. Esta objecçio é 
verdadeira até certo ponto, e até certo ponto 
tambem o inconveniente que ella suppõe é irre
mediavel. Como destruir inteirame~1te esse in· 

co_uveniente d~~ dasertos '1 O projocto mesmo o 
uao destróe, porque o juiz muni~ipal, creado em 
couf,mmdade del!e, ba de resiJir n:1 cabeça. do 
tennu, e sondo este muito olxtenso, haverá sempre 
alguus cidadãos qu~ Ü·iU9•n muito apartados do 
centro da administruçà,t da just!çs. 

Contra o argumento da inconstitucionalidade, 
uotou-~e tambeot qu;: não era pos<>tvel da.r ao 
art. 1<:>3 da constituição a intelligencia rigorosa 
qnd teuho snsti:nta<io, porque necessariamomte 
havia de haver juiz.ea substitutos, que entra~:;em 
em_ exercício no impedi!llento dos juizes propríe
tanos. !Yias, Sr. presidente, esta objecção funàa-su 
em casos excepcionaes, e a lei regula os c:<sos 
gera~s- O juiz propriamente dito é o proprietario, 
sendo só substituid•> em um ou outr·J impedimento. 
Os substitutos podc;m não ttlr as mesmas habili
taçÕ.!s 'llle se .,xigem nos outro~. visto que 
tambem só s~rvem nos casos de c;xcepç!lo. 

Sr. presidente, teria. aqui lugar insistir na 
demonstração das vunt 1gens que resultão da 
creação dE: mais um juiz letrado perpetuo em 
cada uma das comal'ca~. e da distribuição que 
ua minha emenda se faz das !uncções judici>lrias 
entre elle e o juiz de d!reito ; mas eu tHria de 
repatir o quo j:\ disse no meu primeiro :liscurso, 
e desojo primeirau1ente ouvir as objecções que 
este syst~:ma possa sotrrer da parte dos membros 
da illustre commbsão de justiça criminal, cuja 
opíniR.o ou invoco ; des~jo tambem ouvir a opinião 
dos illnstres deputados que se dizem (e eu o 
acreditu}, principalmente inter·essados no e.,senáal 
da reforma, a mdhor oqanísação judíci:>ría, que 
niio na exclusão dos magistrados do cc•rpo legis
lativo, que não na passng~m rapída do art. 34 Llo 
projecto_ Eu, Sr- prtlsidente, de p11ssa~em dirf.!i 
qu.Le_:~Emaría muito que a ídéa do nobre depu
tado do Piauhy-;-üõjà (lffueciJa-â ~maf'a,. ti~ssa 
a Süa aceitação, e que art. 34 entrasse em discussão 
antes de qualquer outra disposição da propo<ta 
que se decidisse esta questão, e fossemos tratar 
então da organisação do poder judiciarío e d'\ 
admi1listraçã.o da justiça, objecto de interesse tiio 
vital para a sociedade, Si:m a menor suspeita de 
parcialidade, sem nenhuma animosidade, sem 
termos emfim o dissabor de v,;r discus,;ões tão 
desagra?llveis como aquellas que infelizmente tàrn 
apparec1do n;l casa. 

Sr. presidente, outru defeito que eu de,;cubro 
no art. 2° é o de se dllr o recurso de injusta 
pronuncia para ~juiz de direito. Esta autoridade, 
senhores, que tem de presidir e dirigir as sessõbS 
do jury, deve de s'"r inteiramente estranha a toda 
a iustrucção Jo processo. Não só isto é conforme 
com os princípios de jurisprudencía criminal, qlle 
não admHtem que us juízes das ínsto.ncius supe
riores ou os juizes que julgão sejão os mesmos 
que tiverão parte no preparo do processo, como 
se acha consignado em legislações que nos devem 
merecer a maior cousider:~çã1> , e sllrvir·nos de 
exemplo e modelo. Vejo, por exemplo, no art. 
257 do codigo francez do processo criminal, 
qu~ tanto osjuizus de instrucção ou pro:paro, como 
tod11s os membros da eamara de a::cusação, que 
votão na pronuncia de qualquer processo, nem 
podem presidir aos assises, que são tribunaes do 
jury, nem se quer assistir ao presidente como 
juius adjuntos sob pena de nullidade. 

Sr- presidente, entre nós o perigo que a legis
lação franceza quiz acautelar é muito maior, 
porque, não havendo em nosso paiz a mesma 
illus~ração na massa da população, póde a opi
niiio do juiz de direilo ter muito maior iufi11eneia. 
como presidente do tribunal sobre as decisões do 
jnrr- Não devemos portanto admittir que o juiz 
que prP.side o jury seja tambem o mesmo que 
tenha de sustentar a pronuncia, e fazer as vezes 
da camara de accusação franceza. 

Sr. presidente, em attenção a 1sto e á creação 
de novas relações, coroo o projecto indica, eu 
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dava na emenda o recurso de injusta pronuncia 
só para ~stes tribuna"~ superiores, deixando o 
juiz de direito inteiramente alheio a todos os netos 
ào preparo do proet~:>SO e pronuncia. 

Senllort!s, tambem me parece que pelo syst<!ma 
da proposta o ju iz de dire i to fica sobracarre);:~do 
de trabalho. Se isto fôr vfrdade a conscquen~;a 
será que :.>arte de su.•s funcçõ.::s deixará de s~r 
hem desem pt:nhada. () juiz dt. direito, além da 
~tesidt:ncia das ~essões do jury, fica mcumbido 
de jul:::ar afinal todos os processos ci v eis, e 
orphanologicos : tem de conhecer das appeHações 
de todas as sent~nça,; proferiu,•s pelos juizes 

.muuicipaes ácerca dos crimes mencionados no 
§ 7• do art. 12 do codigo do processo criminal; 
dos agg-ravos de p<:tição e instrument·), na parte 
civd quanto aos lu gares que distarem mais de 
15 leguas das rl.'llaçõ~s : tem ainda o juiz de direito 
de prtlSiuir á juutu revist•ra da 4ualifieução de 
jurados ; é formador rla culpa e julgador em todos 
os crimes <.le responsabilidade dos tmpregados 
i:e sua comarca que não !õrem pri\·ilegiadus; e 
afinal tem a mui di.llicil attribuic;ão de corrigir 
bdvs cs t~rmos de sua comarca. 

gentes, for.;oso até uos é t·ecorrer aos àe paz, que 
a constituição admitte. Defendo pois a propo»ta 
nesta bas~, !lO se11 pensamentv cardeal e em 
muitos de seus d!l~euvolviment•)S ; mas estou 
profuudall1tllll.il convt!nciJo, dc;pois da maior re
fl~xiio e do mais serio tstudo que tellho podido 
faz~r sobr& a materia , que o tlSlabelecime•;to dos 
ju 1 z ~s municipaes mais uu menos com•• os :reára 
o codigu do processn, não é uma reforma .lig:;a 
do le~i:;l,ídor brazileiro (apoiados;, e não posso 
d•lr IJOrtanto ntl.sta part.; o m~a apoio ao governo. 
Acr.;dito mais que se o governo conhec"r que ha 
um substituto ao m r.io q•1e propõe, que poss!\ 
melhor desempenhar os fin::; que o mesmo governo 
t~tn em vista, q111l possa meluor sati$faz~r ás 
necessidades da ad:ninistnt~ão da justiça, elle 
terá a docilidade, como d.;cl><rou o nobre miuistro 
da justiça no ~eu primd ro d;scurso, de o aceitar. 
E~ poro port~nto, Sr. presidente, pela manifes:.. 

taçào da opinião dos nobres deput:\dos acerca. 
das idéas que t~nll,) emittido, e qo;e se achão 
con~ ignadas em minhas emendas olfoJrecidas por 
mim á consi.dera,iã:O da casa, para poder talvez 
;lizer alguma cllusa mais, se <1 julgar necessariu. 
Por ora concluirei aqui o m~u discurso, visto que 
t:1mbem a hora está terminada. 

A discussão fica adia•:la. 
L~vanta-se a sessão. 

Ora, Sr. presiJeúte, os nubres deputados que 
têm exercido o cargo de juiz de direito, e que já 
forão em suas comarcas juizes do civel pela legis
lação do codigo do processo, ajuizem se esta nova 
ãccumulação- .. de -tantas funcc;ões não poderá ser 
demasiadamente onero:;a para um só juiz. Este 
inconveniente pois, que supponho ser real, ainda Sessão em 21 de Agosto 
me offereeP. um argumento contra, o sy~tema da 
proposta, e ficava prevenido pela substituição que PRESIDENCIA DO sa. MU:SIZ 'rAVAk.ES 
propuz na minha emenda. 

Sr. prr.sidente , eu ~upponho que a hora está SuM~l:ARio. -.Fabrica de productos c?l.in·,icos. 
terminada. F1z estas lige:ras eonsideraçõlls, mui Discursos dos Srs. Ribeiro e SouzCJ Frfl.r..•:o.-
restrictas á mataria de que tratamos no artigo 2o, Reforma judicia.l"itt. Discursos dos Sr.~. Silva, 
porque o meu empenho principal não está na D. Manoel, Fernatldes To1·res e Souza Ramos. 
parte da propr.-sta, ·que- -com-muita -razão-{(ri-q-a-a- · ---A's-lOt;õrãs ·e -3fl-ãa ·-ma·nbã abre-se a sessão, 
lifi.cada pela illuslre commissiio de justiça cri- lê sa e approva-se a acta da antecedente. · 
minal de inopportuna. Esta opinião tem llido 
mais que justificada pela tendencia que vai EXPEDIENTE 
apparecendo no debate, que aliás devia ser o mais Um offi.cio do Sr. secretario do senado, par~ 
circumspecto, o mais fundado no conhecimento ticipando que 0 sen'ldo adaptou, e vai dirigir á 
txacto do seu objecto e no e~tudo o mais acurado. sancçiio imperial, as seguintes resoluções: 1•, 
No emtanto, Sr. presidente, o que tem mais im· mandando tic11r em seu inteiro vigor a lei de 25 
pressionado a camara, e principalmente a sua dtl Setembro de 1827 ; 2o, approvando a pensão 
attenção, infelizmente têm s1J0 as provocações e conce.iida a D. J,1sepha. Adelaide Belfort Sabintl ; 
até os insultos que se têm cruzAdO ne~La casa. 3•, approvaodo a ponsii.o concedida á viuva do 
Na verdade o assumptll principal e u~rado que majQr Agostinho GotnP.S Jardim e a D. Gertrudes 
devia uttrahir maior rdl"xtlo de t<>dos os membros J·JIIquinll ..tu Silveira, viuva do ·tenente Francisco 
des\a camara, a adtninistraçüo do justiça, como Carvalll'l da Silva.-Fica a camar,, inteirada. 
que VIII sendo preterido pur eKtaa que~tõus odiosas "Do 111esmo secrdario, devolvendo a resolução 
~:~uscitadas pelo artigo inopportuno, como hum quo autoriu n ui 1·ector do curs•J jurídico de Olinda 
disse a illustro comnlis~ão de jut~ti~a criminal, R admittir aos exames do to anno ~ Wenceslào 
que Coi er1xertado mal avisadamente nesta proposta. Antonio Pires e Luiz R•>drigut:ts Vil!ares, á qual 

OSn.D. M:A.li!ORL:-E'umaaccusaçãoaogoverno. resolução o senado não tem poaido dar o seu 
o SR. FRANCO DE S.&.':-Nem porqtte eu tenha consentimento.-Fica a eamara inteirada. 

ccnfiança no governo, nem porque eu deren.-la a Não ha mais expediente. 
marcha de sua administração, hei de subscrever o sr. Po:m.pôo Brazll:- Pedi a pnlavra 
a todas as suas opiniões, mórmente em uma Sr. presidente, para fazer a rectificação de um 
qtlestão, que não repuio de confiança: é esta uma engano. Apparecen no Mercantil de hoje uma 
questão de interesse todo geral ; eu o repito, e lista dos Srs. dE·putados que votárão contra o 
deve ser repetido nlil vezes nesta casa. A orga- reqaorimento do Sr. Tosca no de Brito, e nesta 
nisação jlldil~i&ria, a administração da justiça não lista apperece o meu nome. Por amor da ver-
é questão política de um ou outro partido, de uma dade devo declarar que esta asserção é mencs 
ou outra classe, senão questão do paiz, questão exscta: hontem por ineommodado não pude com· 
de cada um de seus membros. {Apoiados.) O parecer á sessão, e per con,:equencia não podia 
governo na sua proposta t.em razão, quanto á votar contra um requerimento cuja existencia até 
base cardeal della ; eu a defendi no meu primeiro ignorava. 
discurso : tem ainda razão quando coHfia parte Faço esta declaração, porque só quero carreg~r 
da jurisdieção criminal ao juizes de paz antes do com a responsabilidade daquelles actos que sao 
que aos delegados e subdelegados; eu. a defendi inteiramente meus. 
tan:bem por este lado, e tanto ma1s quanto 0 Sa. GoMES 005 SANTOs: _ Além desta inex-
entendo que não pudemos ter juizes no nosso actidão ha outras. 
paiz senão perpetu<Js, á excepção dos de paz ; 
e na necessidade de encarrl"gar o conhecimento o Sr. Rebouças !pela ordem):- Quando 
dos menores crimes a alguns juizes locaes que não falia v a o Sr. deputado Wanderley tlU dei_ algu~s 
tenhão todas as qual11icações que dt:vem ter os juizes apartes. Se nenhu.m delles viesse, eu nao tena 
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do; fszer J,;cJaraçiio aJgun1a, mas c•>mo 'l'êm uns 
e falüi() outro!' , acho convenitnle fazer a este 
respeito uma ob~e rv:~~ào qut: sal\"e toda a idéa 
do:> ;~cquiescencia u~inha u. certas vrnposições . 

P~co pois que s:J rectifi,lue este aparte, e ao 
n obrt> d.:;putaJo ropitu que em temp~ terá res· 
pv:>ta. 

O illustre c!.-pnt:ldo dizia, pa!·~cet:do dirigi~-se a 
mim, ~ue por causa de uma df·manda d•-' JU:·•:s, 
r tc., fóra qualificada a mag;stratu:a .:1<: vr:nal e 
corrupta. Ao ou-,il-o, eu di,_, ,, e dalli:- quan do : 
qu<-m disse isto ?-E o 81·. deputado deciar<;u que 
uào s'" re-feria a mim (mtt-itos opowdos) , ,; por 
con-;equencia eu não Hva que pedir ma1s expli· 
caç!i:, a r espeit-:.. . _ . 

O Sr • .E\,ebouças (pe1a o,•dem/:-Acontecetl 
com o apatttl do i1Ju>Jtre Sr. d.aputad <l 11elo Pará. 
ü qull di>se o s~. \Vanderl,ly t r r acontecid ~> a 
rP:>peito dos nt t> us: · a versüo das uota:> taclly
graphicas nãn trazia o aparte ·lo illu~tre ::>r. depu
tad.:; e eu nii.o podia r~pN.luzir. Quanto ao lu:.:ar, 

I estou bem lt:mbra In que 11 1liustre Sr. ,hputa.!o 
Sl< ,~ng-·t::,>U . O c.part<J que ell13 deu foi sobre GS 

I 
argumentos e prc.va,; de in~0mpatihilid ·ld~ (!Uo tJU 
or<.d nzia, rd<·. r•ndo-rn e á co :.stituiçã,, e às leiS Imputand•-' -me o mesmo se1:lJOr factos que •!tZl~ 

prath:ados msta ca~a. factos oraes, eu _i~lsse 
que ,:s llleiiS di.-;curs<• s iu.pra~sos r"'s;JOndl «n a 
bto. Dedinuu .:lo qu.> dizia o íllustr~ d~!JUlado 
para cutra cousa·, e c! ualificoa de circumsta a~ia 
ag~ravante ; & <} que tu t.~rn~i JizL• ndc- que ass1_m 
é que se julgav». - Ess'és dJUS aparte~ uao 
apparllcem. . I 

ln::;:l ez>lS : nii·> fui a respdto do que an dl·pois cu 
troux~ à:1 s:.:ccesso da accusaç?i:o de EpamznonJas 
pr.r tox:c-'l.io:r o anno da bi:l•>tar<'-llta. l\1as, como o 
1llustn ; Sr. ·~at:>utado prorn i)tteu vir·m<! >lo cn · 
cale;•) da:> !Jrovas das proposir;õ'.!s qa<J- proferi, eu o 
e:.-<p o; rarei. 

Le-se o seguinte ptwecer: 
Em 0utro lugar o ill ustre Sr. deput:lda refen::~. - se 

á l~rança, fund~1ndo·::>tJ na constituiçiir,; fl_U disse 
que uão era na constitui.:;.ão, por~m s1m, na 
lei de Abnl de 1831 . Ta:nbem uao vem este 
ap&rtr,. ·----- - ---

Mas eu prescindiria d <-!!tas daciars~ões, e de 
qualqu,._r üutra s<>bre scienc:a e d()utrin~; _porqnu 
<• Ccasi:{o hsv;,rá em qu0 su5tente as opmlOfS em 
que me fundo. O que p; .. rém me, impor~a, e 
talvt:z demasi~do, é da imputação de vena.lldude 
e corrupção à magistratura ; {luis que \'espeita a 
hunra de terceiro ; e eu não posso consentir que 
se me attribua argnir de cormpção e veualidad& 
uma ch,;se qu~ n•uito respeito, e onde tenho 
amigos muito intimos e da minha znaior con
tian\.a. 

o :Sr. Wun<terley:-Sr. preshlenie, !!OU: 
t:: ff.;ito, as rectiiicttçÕ•' S qu;, f;oz o llvbN deputado 
são ex&ctas : maiS como s :l poderã crér qu~ el>ttlS 
suppressões ou alt.-rações f.,rão feitas por mim, 
devo declarar que nenhum de:>ses apartes tXit;tia 

. ll&s notas_tschygraptica!!, e eu não me_ julguei 
habilitado " restatt~al·os. Tambem devo · dtzer que 
o meu <iiscur:;o veio alterad·1 nas notas tachygra· 
phiclls a l'espcito do alt::uOl-IS cin:umstr\ncias que 
fa1tárão, mas eu liu1ilei·me unlcamente a f11zer 
aqudlas correcçõas qu!l ;l6Via. 

O Sr. S<>u"'a Fr"'-nco:-Co·uo S3 tratn de 
rectiflcar ap:trtes, jul~u· me aut.ori$ado a recuficur 
um qu" dei quando t':1th1·~ ,, nolrrr~ deputado pelas 
.-\l ;.góa~c, 'lUI~ é filho d :l Bahia, o qual nii•> apparece 
no st:u Oi5curso. 

5e 'bem uu: lewbr.:, reforiu o nobre deputado o 
facto de ter o ,:::eneral Epa~inO•ldas conser\"ado 
por tnais tcmpü qu(\ u ln~nl o commaudo do 
exercito pRra acabar de vencer os B·!Ocios. 

O Sa. R~:;nouç.~-s: -Bt?ücios, _não. 
O Sa. Ta:oli'AZ G';l!Es:-Os Lacedemonios. 
O Sa. S GOZA FltA.l'Co:-Sim, ou Esp.utanos; e 

rd;;-ri;. este facto como para fazer crê r, a exemplo 
daqu!::llo general, que se eae tmlla sabido da 
mat,•ria em discussão era para nos vencer com
plc;tamente, para mostrar a nossa ignorancia, e o 
Jisse c•)m tal ar de triumpllo, que me pateceu 
c•u~ir neHe o antigo vencedor Epaminondas. Eu 
di::;se então em aparte:-g11arde a questão para 
seu lugar, e terá resposta-, e bem me recordo 
que lud<l quanto respondeu o nobre deputado foi 
que falla'l"a á camara, e ,Jiio a mim. 

Ora, eu tenho tanto maior necessidade do recti· 
ficar este aparte, quanto mtl tendo comproruettido 
a seguir o nc.bre deput'ldo em todas as discussões 
(risadas), e de proposito ~Jntrado em quasi todas 
para chamar a ella~, e dt:balde o nobre deputado 
não ptrderia a oct:asião de o seg,\ir nesta em 
que tantos motivos deu para o combater, se não · 
fosse ter elle sabido da questão, e t,r eu como 
principio nunca sahir da materia que se discute. 

<< R :;qu.:;.r ,. ,;.sta >:Ul!'Usln camara Jacques Gouffti, 
fr~nc.;z IÍL1 n~çà.>, lh r~ conce. Cia qrtalro loter~as 
[Jan\ ~ustentaç>\ c~ da fabrica de tap ,'tes, e "lea.:tos 
por elle creaiia no R io ·de J .• n Hi rv, e já trasl>l
d<ida <le lugar, eoo que expõe scffrêra consiueravel 
rev.;z .; p~;:ili\. em r••zão J.e acdJente d:l nature:r.a, 
qrte dtlStroçando u prLueit o ds-lrilhdeeim••-nt•l o 
pÕ•! n\~ ner;P.,sidade de recorr <:r a•1 corpo legislallvo 
em favor d<J empreza, que dle suppõe de muita 
vaatl{ge m ao imperio. 

" A jnnt:t uo cnmnl><rci:J, que fJi ouvida a estr1 
respmto, e consultou o Dt·. procurador-fiscal do 
the~our•1, infortua ser a fdbric:. digna de prot~c<;iio 
co:lct:den,lu-õ~·lhe porém ou loterias, Oll o11tro 
Qunlgu~r premio em confarrnida.:le do art. 8° da 
lei õl<t 28 de Agosto da ld30 em favor do~ wtro
rtuctores de nv-.·a industna no imperio. 

" A' ~; :Jmmissãr, dt. faz"nda pnrece que a fabrica 
J ,, supplia:ant'l n~'Lo está. no cas.J de merecor favor 
especial, jt\ porque as indnstrias, 4U'l no estado 
de penuda dus cvfrcs publicas, poderii\o me~ecer 
soccorro p~cuniario ,;íio as que se dirigem a 
Lrl\balhar sobrll productos de consumo gt'ral, o 
uào sobre os de mero luxo, e u qu.e tendem a 
dur emprego a brMOS naciona<-s, e a apro'l'eitar 
~:~s ntat~rias [:.-rimas do pruducçllo do patz, e cujo 
consumo em paizes estrallgAiro~ se vai difficul
tando, já p!!rque a protecção ;><>r meio de c~n· 
cessão de loteriafi t~m tidol resultados mu1to 
contrarios á. expectação do corpo legislativo, que 
as conced&u . 

" Accresce a resp•Jito da promess'l de indem
nisação, 011 prtmio, feita pei~ l~i dJ 28 tlo 
Agosto citad~, que clla e•tà tntli'l 9ue t~lltiKfei~!l. 
e dd uu1 modo, se bem qua tndtrc~:to, malli 
ugular _e etlicaz,_ e l.llenos S!_ljl)ito a ~busos, na 
conc~ssao po~t.:nor de 1sençao de dnett~>s _para 
as matorias primas empn:gadas nas fabn.:as, 
favor que dl":ve poupar muitas sommas. á fabrica 
do supplicante, ~ foi de todo satudeüa cum o 
augmonto de direitos impo~to pela ultt>na paut:1 
das alfandegas do impel'io sobre produ..:tos ígu ·es 
MS que fabricào no iml?erio . o estabe~ccim~n~o do 
supplicuote, e outros tdeottcos. A lrr>pO ·lç:to de 
30 ofo sobre oleados e 4~ sobra tape~es tm.porta~os 
no in1perio, é favor ma1s quo suffic1ent<l a fabnca 
do suj)plicante, a a q~aP.squer outras qu.e se 
ou•:irã:J estabelecer, e dtspensa todo o favor es
pecial. 

« O requerimento do supplicante deve pois ser 
indí<ferido. 

« p ,,ço da camara dos de(iutados, 20 de Agosto 
de 1846.-Snu.z~ Fro:nco.-lll~riz.-Concordo na 
conclusão, S. Martins. » 

F <>i approvado. 
ORDEM DO DIA 

FABRICA DE PRODUCTOS CHUIICOS 

Continüa a discustiãiJ da resolução que autorísa 
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o estabelecim<>nto de uma fabrica normal de pro· esta vantagem real do res~ate de mais d.e mil 
duetos chimicos. apolices pela-. vanta~ens que s~ diz que ao go· 

O Sr. Ribe1ro:-Sr. presidtnte, se eu não vo.rno ou á nação poct'lm resultar da empn:za 
fosse membro da commi:;sâu de commercio que para 0 futuro, vantag~ns qu e a naç.ão obtera 
apresentou est'l projcct;,, se '!U não me ti ve~~e ou não. 
ass i~nado vP.nciJo, t~ra nat~:ral que nâ·• t ornass;, Mas dis~e-se: -essas vantagens filturas poderáõ 
parte na discussão; porquaHt.o, vejo que a c<>ma~:l muito bem compenii\ar o ,;acrific1o.- St~ atten-
adopta o projecto, e até me 1>11rece qu•J não de'eJa dermos á contintlação da empreza tiepois dos 15 
qu~ a "ua discussáo s& prol .. ngne de manr.ira que annos, tambom dev·~mos tllr em vista a conti-
po~sa dar lugar a quo não pass•l na pri!se" te nu ação da mesma opera cão da c~Jropra dll apolicils, 
sessào. Mas como n1e a;;signei vencido, devo à11r e nt' tP.m o~ nobres deput:1dos que alcance não terá 
a-' razõ2s por que o fiz. o resgate .:epois de 15 ann·JS, quando o govP-rno 

O pwj<:cto autr>ri:;a :y governo a emprest<1.r aos tem compratlo mil a[Jolices. ' 
e:nprez·•rios a quantia de 180:000S a•J cambio de O projecto suppõe de s.lguma maneira no § 1• 
50 pent:es por 1$, os q11aes, re,iuzidos á nossu que o governo dá d111hdro a premio, pois que 
moetla corrente, diio 33:3:0008. O governo para o autorisa a emprest'u s~;m prerr.io. o "Overno 
obt•:r €SSI';S 333:000$ deve emittir '127 apolices de n.em dá dinbeiro a premio, nem mesruc~ que 0 
contos da xéi~.... tivesse dever1a fazer delle estr. e1nprego. No 

O Sa. SouzA a 0LIVEIRA:-hto é se não tiver momento em que ti V'jl:'Se sobras, devcr1a amortísar 
dinheiro. · a divida publica, e se não ti\"esse divida eotào 

o Sn. Rmli:mo:- .... ha de pagar de juros deveda melllorar o systema d•! impo:>tos, tl mesmo 
clest:\S apolices 25:620$ por anno a 6 por cento ~upprimir muitos. (Apoiados.) Paroc;,-mt~ qn~ isto 
J:o'oi esta a primeira duvida qae tive quando con - e o que acomelba a scieocii\. 
ferenciei sobre esta materin com os meus nobrl's O art. 1•, § 1• do projecto diz que o governo 
col!~gas ria com missão; tive com effeito grani ':l fica autorisau,, a emprestar ·sam juros aos P.m· 
e~crupu~0 de obngar ao govern? a contr"ab1r um pr~z~rios a meta-ie do valor da fabrica que elhs 
empr~shmo com o onus de ma1s de 2v:0008000 t~_!lhao de estabelAcer, comt-"tnto que o emprestimo 
dn JUro,; annuaes por espaço de-1'5-·annol-.,-em-- - nao exceda a 333·000S .; . -logo, os cmprezarios 
b~neficio dns emprezarios. A este escrupulo op· poderáõ desp~nder com a fabrica mais Jo doi.Jro 
puzerão os meus nobre5 collega~ da C(J.truntss~o as de~ta quant1a. E t:~ont•J mnis porque no art. 7u 
vanbg&ns que a fabr1cn n<•rmal dP-vena trazer ~o uma da>~ condições exigida~ é que a fabrica seja 
paiz para o futuro. Póde hem ser qu" por eu nao e~tabelecida em eclifi.cio de propriedad.; dos em· 
1úcança~: estas vantagens, como o nobre relat.ur preza rios e em terreno proprio; e á vista disto 
da commissão, q•Je t~m conhecimentos pr~fissJo· não poderemos ser taxados dtl exagerados dizendo 
naes, não chega~se a ,me convencer. da u~1lidade que •l projecto suppõe o emprego de SOO:OOOS pelo 
de sua troca pela quantia que o governo tem de meot05. 
despender. Se pois a . filbrica com todos o:~ SI'US utensilioH 

A nobre commissão df.!ve saber que o governo e edifi.cios podflrá dP.spender oitoco:: ntoa até mil 
h a de tomar empresto da esta .Q lll'lntia a juros e contos, s~ o projecto autori~a o g•>verno a '!m· 
dál-a sem juros MS eu)preunos; ~ se aca:-o o pr•!f;tar logo depots •Ja promulgação o.la l'li :<Ómente 
gov;;rno não tem de tn1oãr di! t>mprestlmo, dP.:' P.Ja:a a quarta part'l :ia qu~>ntia, e a dar a SeJ~unda 
que apre.ient-•sse outro meio de oht~l·a, " uao pre~tação quundu a fabrica estiver inst.allad.n com 
póde prescindir de flizêl- c• , para uão ficar o SP. U todos os seus ac·:e~sorias, o projActo ~!:iiPÕll r·o~ 
projecto incomplet•) ; a nobre c.-.mmissilo .n:'ío emprezarios i(l'and('s capitallS a .,mpr .. gar, d:-..lhi'M 
póus deixar de forne.:er ao governo nest" le1 os 83:000S. e eiles têm do dtJiõ(JI!n•i•lr Jt~Z V"Z··~ 
meios de executai-a; pl!nso tJU": «t~ se ap_artou ~ai;;. Ora, 9uem está ll<'St.l'l!l clrClllnslan.:l:•.3 pro,. 
do uso oràinario do corpo legislatiVO; na" s ei c1sa do aux1uo do governo par~' estabcl~,•;er uma 
e•Hoo St' diz que o gn\•erno é autorisado a despcnd•)l' fabrica? . 
:.100 e tantos cont~·s, e ao meRme> t<m1po mto sll O projecto nioda !'>Uppõ~ m«i:! a fav•)r elas for'""' 
consign:io fund .)H par11 q•le o governo possa cum- dos tJmprezurios ')lllllhlo man.ln que ao recdJtlr 
prir esta a11torisaçào. aa priou.üra pr~sta\~Ho depostt•!Ul •·m npohces tlll. 

,Mas ji\ daquell>! la•lo o nobre •IP.putnrlo .P1:lo divioia pnulica 'lU:lntia equi\'alflui.H !l llllii!l un1 
Rio de Janeirv qu•1 hont•:m sust<>ntou o pr•.>) llCto Ootav.,, o que corr!l~ponue a 1~ :tpnlices d•• conto 
d('u.mc um apnrte dizendo : -o gnverno h" da dl) r~i!l ; fltl sort•• qtlf'! •·s 1-!lll(\rezarlos re•:•lh~m 
tllmar emprestntl•l ~I! nlio Liv~r diu!teiro -. Em t>il:OUOS e deposi~:io 121) Bp•oliccs li•! COlHO de réiH: 
corof•)s,;o ao nobra deputado que n:i•• ente_ndo o tl atti rcet<berem a sr>gunda presta~~ii.o dnhl a 1::1 
seu nparte: ~ó se o nobre d.eputado suppo~ qu" o~ 24 mP;z~s prescindem uos Jurn:i dente cap ·tal. 
o th•:souro tem sobras depois de fe1tas todas as nao preCISU•l delle ..• 
despezas decretadl\ll pela lei d•> orçam.ent'l e O SR. SouzA E OLIVEIRA :- Recebem os juros 
outras. Eu supp<mho 9ue o governo nunca teve das apolices. 
Mbras, e a prova dtsto est~ •1os contmua.fos 
creditus votados pdf) corpo legtslattvo. A mes~a 
lei do orçamento que passou este ;anno suppoe 
que haverá deficit·; a camara depois de ter bem 
examinado o orçamento , dBpots de ter feJt<J 
algumas reduccçõe~, não quiz df!i:tar de ios·~rir 
na lei um artigo providenciando para o caso de 
defi.cit. 

. Mas eu quer:) suppõr que o governo ha de com 
a r:<ceita onlinari~> f;.~zer todas as des~.e~as, e 
que terá sobras parn Pmpre~tar estes 333:000$. 
Em tal caso tambe~n não posso dar o meu V•)t• .> , 
por<lue se o gc>v6\"I\O empr(~IJ;Ilr os 333:000S em 
res..,ati\r apolices da divida publ•ca, obterá 427 
apolices de conto de J:éis, deixará de pagar . an
nualmcnta os juros, e erllpre!!ando·os success1va
mente na compra de apolices nos 15 annos de 
que trata o projecto, ha de ter em resultado o 
resgate de mil apoliees. Ora, eu não posso trocar 

O Sa. RIBEIRO :-Pois be:n, receberáõ: porem 
entrão com quantia superior á pri111eira prP.staçiio. 
Digo) pois que os emprezarioo~ pelo projecto 
nii.o precisão do auxilio do governo nern de nin
guem : estão habilitados para fazer esta despeza. 
E com ~ffetto, dado que a fabrica niio deapenda 
mil contos, nem mssmo o dobro da qua!ltia 
emprestada, como suppõe o § lo, isolado do 7• c 
8o, pois todos juntos ;;uppoem mais, os emprez:1rios 
têm seguramente para empregar 400 contos d e 
réis. C·Jm esta qnantia é eviotente que podem 
começar um esLab.,l~ciment<J e .n grand«, e depois 
par~ o futuro eleval·o·hão ao gr:'l.o de prosperidade 
o9 grandeza que lhe~ convier ; para que püis ha 
de-se logo começar esta empreza em ponto tão 
grande ? Devo dizer aos nobres deputados q~e 
duvido muito das vantagens de uma empreza que 
começa desta maneira, ou para me servir de um~ 
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expresl'ãO vulgar, que começa por onde deve 
acabar. 

Quando se tratou ao principio desta empreza, 
a vantagtnn prmcipal qu'l se apro:~senta;a era de 
Ee faz~r I) acilio sulpburico no paiz. tudo o maís 
erão a!:cessorios. O acido sulpllurico é sem duvida 
o object(l mais importante desta empreza, 3m 
consPqucncia dll ,;ua v nriadaapplicaçiio; entrretanto 
entrei em duvida, quando tiYe de dar o meu voto 
a esta empnza, se para se obter o acido sul · 
pburico seria. preciso desprender tiio enorme 
l 1uantia. 

Tambem não sei se os emprezarios para terem 
o acido sulpburico deverãõ comprar vasos de 
platina 11ue me dizem que são oo; de maior valor, 
e s~ não SA poderá obter o acido sulphurico em 
sufiiciente quantidade com vasos qu~ niio scjão 
d~ platina •.• 

O Sa. G. n:,s SANTOS: -Não pôde ser. 
O SR. RIBEIRO: -Nesta parte não contesto ao 

nobre deputado, porque não é isto da minha 
profissão; mas consta·me que se faz acido sul· 
phurieo no Rio de Janeiro, em que lugar não 
sei, sem esses vasos. 

Quanto ás obrigações impostas aos emprezarios 
ou vat.tangen' que o project•) apresenta, 11ão s ei 
verda-ieiramente aprecial-as ; por exemplo, Qll P. r 
o projecto um curs<• de chimíca pratica e tbeorica; 
uuton:;;a o governo a manter 50 alumnos. Não 
:;~ei pa1·a que tantc,; cllimico~, nem qu13 applicação 
poderáõ ter ; até me parece que são cbimicos 
quasi an!l>lphabctos, porquA o projecto suppõe 
qne elles hão de ir aprender o d~seuho linear e 
as quatro t)perações aritbmeticas. 

Eu não quero tomar tempo á camara; a razã•J 
principal porque n1e opponbo ao projecto é porque 
me parece que v j:(OVIlrno não deve contruhir nm 
emprestimo, não deve pa~ar 2i:>: OOOS de juros por 
unno p:<ra emprestar gratuitamente ; é operação 
que r~::almente não sei comprebender . E ~'l temos 
os tresentos e tautos contos de sobra, então ap
plioue-se para amortizar a divida publica. Eu 
n:io' me importaria com o privilegio do,; 12 anno~ 
p:tra Se fabriCai' ptlldUCtOS OjUrl DâO SàO ainda fa. 
hricados no paiz, ccmtantu que Cl governo niio 
"m t>r~stasse t>S tr~sEcntos e tantos cvntos. 

Occone-n:e porém uma obsr.rvaç:io. O nobre 
dl'putado pelo Rio de. Janeiro hontrm quiz cnn· 
siderar a ques:i\., por outrc• lado : disse que e!'.te 
empres~ioto era um premio cc•ncl?didiJ ooR ~n1pr!!· 
Z:<nos pela introducçiio destas iudustria!'; uló 
fund cu-s•) na lq:!i~la~fh) do paiz. A lei a rtue o 
nGbre d~putado ~t! rd<·re é n. tle !:!8 dP. Ar.nl'to ,},! 
1:::;:30, que diz as~im no art. 3• :-Ao introd uc~or 
ti•; uwa i11du,trin estr"angeira Sll darâ um pr<,mlt> 
proporci •·r.al ú utilidade e difiiculdndP. da mtro
<tucçiio- Se o nobre deputado consBera digno 
df pr ~?.mio t•j do aquelle que introduz uma inuus· 
tria conforme a utilidaae e difficuldacle da em preza, 
então teremos de car premto a muita gente na 
actnaltdaõe c para o futuro, e btlm vê o nobre 
deputado onde isto ir:l dar. 

Cn'i<· quo o nr,bre d<,putado trouxe E'Ste argu
m~nlc principalmente p"r cansa do tal paladio 
que se diz que se pó'.le extrabir do ouro, e que 
tetu oe dar uma grande qr1antia annual ao 
~~:overno. Ainda não pude bem p~rceber esta 
vantagem, e :o ta enorme qufl ntia que o g•JV ~rno 
d•JV~ tirar da {-ll.tracçii.o do paladio. Os emprr:zaríos 
promttt"'m centenas d!! contos ao governo, I! é 
mai~ uma razão para quP. eu jul~ue que elles 
uào precisão de auxolio do goHrnt) nem de 
ningu.,m; quando o governo tira tautn vantagem 
<t.::sla parte da intruducção das differentes indus· 
trias de que fàlla o projecto, devE>nws convir 
que a nação ou os particulares tsmb.,m hão de 
tirar grande vantagem e por consequencia os 
~'<mprezarios extrahindo o paladio por Rua conta 
accumularáõ immensa riqueza. 

0 Sa. SoUZA E ÜLIVEIRA dá um aparte. 
O Sa. RillEIRO:- Diz o nobre deputado qull 

não podem faz'lr dllll~ moeda ; logn, o paladio só 
serve para moeda. Mas, se o paladio só servil 
para nJOedJ., podem vendei -o ao governo para 
applical-o :1 est'~ fim, e se serve para outras 
obras C•)mo serve o ouro e a prata, ent:io pod!lm 
vendel o aos particulares e tiraráõ immensa 
vantagnm _ .• 

O Sa. G. Dos SANTos dá um aparta. 
O Sn. RIBEIRO : - Moeda tem-se feito até de 

sola, e nós a fazemos de papel. (Risadas.) Mas 
niio é esta a questão... Eu estava na rigorosa 
obrigação de apre!;<entat· as duvida~ que me 
moveriio a VQtar contra o projecto . C·Jmo o 
projecto apresenta t.odos estes objectos, como • 
em memoriaes se tem qnerido demonstrar as 
vantagens da empreza, e apezar disso não pude 
dar um voto favoravel, quero justi.ficàl-o, e mesmo 
dar uma satisfação á nobre commissão por · dis
cr,rdar do seu voto. 

Tornando a questão do premio, que o nobre 
depntsdo diz que se deve dar aos empreznrios, 
devo notar-!be que, ou a extracção do pa!adio é 
industria estrangeira, ou não . . Se . é industria 
estra'lgeira .iá conhecida, admira qué ninguem 
até hoje tensa tirado t~ntas vantagens, como 
dzzem os empr~zarios qtle p0dem tirar : se não 
é, se é uma descoberta, P.ntiio applique-se a lei 
a respeito das descobertas e invençõ~s, se é 
possivel applícal-a. 

Outra vanta~em que lambem se apresenta para 
suRtentar o projectt) é o extr:1.cto de madeiras de 
tinturGria. Com effeito, aeho que é melhor 
mandar para a Europa o extracto do páo-brazil 
do que a mesma matlf<ira, porque em um volume 
muito mais pequeno póde-se mandar uma avullad,1 
s.;nuna; mas, perg11nto eu, o~ emprezatios são 
nttt-:;risados a e,.rtar o páo·brazíl e a extrabir 
as tintas? !\fLo, porque isto é monopolio do 
j:lOV<>rno. SP.rá convc,ni<lnte qun o gO\'erno mando 
buscar o páo-br:1.zil e o dê a"s emprezarios para 
extrahir a tint<l? Os emprezarios fal-o-hiio gra
tui1.amallte? Apresentib os nobrfs dcputadot: um 
calculo apprnximado das vantag.ms qutJ pudem 
l't'Sultar ao governo do mandar bu<:c:ar o p:\o 
brazil, entrej:!lll-o á f;•brit:ll para extrnhir ·wl a 
th.ta e pogar kOS emprt;Z!lrin~, cnmpar:u:do estas 
vat1ta;.:e11R com o methoclo actnal tic "r. compmr 
c 1''~.-.-br••zil áqt~elJ,,s qu·~ tõtn lic:rnç!l. para 
cnrtul·tl, e rt."nolt o.lutio-s•e l11p;0 para a J~uropa 1 
l.:u~·mJ,•m os nobrc•s tleputado~ qu« o ~ov~rno 
interi'•NIIr:'t om maHJr\r buqc•tr o p:\o-brazil no 
PniU, Hio <irant1e do N'ilrte, Pnrahyba ou 
Panumbuco p1ua l'ltl extro.hir a tinta aqui nr. Rio 
de Jant~1ro ? Calcuiáriio a JP.speza do transpnrt". 
ainda mesmo Sl!ndl) fr. ito em nayi.;s de guerra? 
N:io !\abem quantos mezes leva uma embarcllç>io 
á ,.eJil para ir do Rio · de Janeiro a qualquP.r 
das províncias remotas e voltar? Taes vantagens 
não estão demonstradas : e pvr consequencia 
permittào·me os nobres deputado~ que cu duvi
dando della,; julgue ser melhor que o governo 
empregue estes 333:000~000 que v nobre deputadn 
pelo Rio de Janeiro suppõe que o tl1esouru tP.m 
de s~Jbra, no resgate das apolice,; para no fim 
dos lf' :1nnos de cor.tracto ter mais de mil 
contos de réis. 

Eu vejo que :ts fabricas, por exemplo, de rapé 
e sabão multiplicào no paiz: todas ellas lucrão 
bastante, e eotntanto não pedirão dinheiro empres· 
tado ao governo. Outrns fabricas existem nas 
mesma!õ Clrcum!ltancias. Entendo que não preci
samos de uma fabrica de productos cbimicos em 
tiio grande E'.!':cala, e não devemos dP-spen.ier os 
dinheiros publicos sem evidente utilidade publica. 

Concluo dizendo que para mim o vt:rdadeiro 
paltt.dío de u:na nação é uma justa e rJgorosa 
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~pplicação dos dinheiros publicas provenientes dos 
Impostos pagos pela mesma nação. 

O Sr. Souza Franco : -Demorava-me a 
eutrar no>sta discussão a esper;l dcl que o nobre 
deputado pela Alagõas, a quem sempre me refiro, 
tomasse a palavra ; porque Stl elle o quizesse fazer 
poupar·nos-hia _o t~abalbo de andar ás apalpo.
dellas, e podena dtspensar-nos da discussão tra
zen~o a ella a luz que sempre costuma. Como 
po~em se _demore e ~ã.o queira tomar a palavra, 
uet por dtante e farei ver minha humilde opinião. 

To!no esta qu~stão, Sr. presidente, em um ponto 
de vista alguma tanto diverso do que tem sido 
tomado pelos honrados deputados que já f!lllarão. 
Os bonra<i~s deputad_9s olbão a questão pelo lado 
da _protecçao á. creaçao de certos productos, alih 
mutto necessar1os, porém a não considerão como 
eu pelo lado do grande principio da verdadeira e 
~fficaz_ anima_ção ás industrias já conhecidas no 
1mper10. _(apo&ados),_ e de nova e melhor tiirecção 
do espmto braziletro aos trabalhos materiaes. 
(Apoiados). 

Quando ba dias tive de fallar na casa sobre 
estabeleclment,ls de lnstrucção publica, deplorei 
que ~sta favorec~sse tendencias simplesmente lit
teranas e sem applicação á htdustria ; e que 
quando precisamos homens babeis nos diversos 
l~a~~lhos indu~triosos (apoiados), a educação só 
dirtg1sse a mocu!ade, ás letras e sciencias abs
tractas. Eis-aqui uma occasião que se apresenta 
para chamar os talentos brnzileiros á iodustria 
fabril e manufactureira ; e eu rogo á cl\mara que 
s aproveite, e que em lugar de tanto húmem de 
letras_ dote o paiz tambem com mais alguns in
dustriOsos, artistas babei'< ou mllnufnreiros. 

A empre_za. de que se trata tem de crear pros 
duc_tos cl.llmlcus, que geralmente se sabe, são 
lnd1spensave•s ao melhoramento de muitos do
trabalhos já admitt.idos no prdz, e tambem de 
estabelecer escola theorica e pratica am que se 
ensine o meio de fazer e empregar estes productos 

UMA Voz : -Escolas normaes. • 
O Sa. S. FaANCo : - Escolas theorica e pratica 

de industria, que serii..1 normaes na supposição 
que nella_ se ensinem os mais modernos e appro
vados ~melo:' de fazer ?S pro~uctos chimicos, que, 
como o ac1do sulphunco, sao a base de muitos 
trabalhos, 6 de sua applicação aos diversos tra
balhos tão atrazados entre nós. E' este o ponto 
pri!lclpal da questiio, e foi sempre a grande 
d11liculdade em toda a parte, e era aind11. entre nós 
obter pessoas qualificada para dirigir esta em preza 
e ensino. Ora, é isto que se nos apresenta na 
occasião, e a pessoa que so propõe a .estabelecer 
esta fabrica, é, na opinião geral, muito qualificada 
para bem a dirigir •... 

O SR. MEIBELLEs : -Que é mnito habil en o 
afianço. . 

O Sa. S. Fa.a.Nco :-E que o nobre deputado é 
competente n.,stas materias não ha quem o duvide, 
e o seu voto em favor da empreza é de muito 
peso. Quanto a mim, só asseguro por o ter ouv1do 
geralmente, e mesmo por ter visto citado com 
honra o nome do Sr. b :1rão d'Arcet ~ .. • 

O SR. MEtRELLEs : - E' o nome do pai. 
o Sa. s; FBA.NCO:-•••• e tambem o.do filho, que 

é a_ pessoa que se propõe a estabelecer esta 
fabrica, e como, na minha opinião, a primeira 
necesstdade da empr~za é a escolha do director 
nào .l!le fiando 110 m~u juizo, conseput saber ~ 
opmtao de uro brazileiro muito distinct'), o Sr. 
Fr •. Custodio Alves s~rrão (apoiados), de quem 
ler_a1 a parte da carta que me dirígio e este res
peito : e porque eu havia dito qut> a opinião deste 
nosso habil cb1mico me seria de maior peso para 
minha decisão (Zl): a O Sr. bllrào d'Arcet é chimico 
exímio, allia com fdlcidade á pratica a mais 
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~sclarecida sciencia ; seus trabalhos acbiio-se 
1ncorporados nos escriptos os mnis acreditados 
sobre este ra1no dos conhecimentos humanos -
tem um nome de honra () sciencia. tem uma 
posição so~ial que o dtlfende de QU'llq'uer injusta 
apprebensao ; traz no caracter, nas maneiras, no 
P!:_OCeder o distinctivo de homem de bem, e se 
nao me espanta, envergonho-me de ser chamado 
para o garantir. » E' o testemunho mais lison
geiro que se póde dar de qualquer personagen1 e 
que tem grave peso pelos conhecimentos e h~n
radez do nosao digno compatriota autor da carta 
cuja parte li. 

Noto que o testemunho do Sr. Fr. Custodio é 
ta:1to a respeito da honradez do director proposto 
á empreza, como de sua reconhecida illustraçiio: 
e ella é 'al, que o nosso compatriota, tão habil 
como é, tem a franqueza de decl:1rar qua elle se 
envergonha de ser cllamado a garantir o Sr. barão 
d'Arcet. 

Dá-se poi~. a eircumstancia da apresentação de 
p~ssoa_ habthtada a todos os respeitos para a 
dtrecçao da emprel e, a meu ver, Ilào h a ob. 
jecção possivel CC?Dtra suas vantagens, com mais 
o_u menos gara~t1as da parta dos emprezarios, e 
ttve de me adm1rar do Cl\lculo feito pelo honrado 
deputado da Ballia. Além de não ser exacto que 
o governo despenda de uma vez a quantia, porque 
é em quatro prestações, e tão sómente 81:0008 ou 
cerca de 6:0008 de juros annuaes na primeira 
entrada: n~o é tambem exacto que o emprego 
desta quantta dê em resulLado a amortisaçào de 
1,000 apolices do l:OOOS em 15 annos. 

E' h~je principio geralmente recebido que a 
amortizllção não dá resultado algum quando ao 
mesmo tempo contiuúa o governo a tomar dinheiros 
~~~~p~estados par:~; as despezas do estado, e que é 
mutll esta t~ntat1va. Porém nunca niuguern con
~e s~o ~ que amda neste estado de deficit niio seja 
Judtctoso tomar empreatado dinheiros para os em
pregar na prote!!çào de industrias, que, favore
cendo a producçao, 1mgmentem a riqueza dn paiz 
e com eUa a rsnda publica. {Apoiados.) E' este 
mesmo um dos meios de sahirem os governos dos 
embaraços em que os ponha a flllta de rendas · 
é um!l plantação que t:Je faz na esperança d~ 
vantaJoSa senn, .•• 

O Sa. MEraELLES: -Apoiada: isto é que é 
economia. 

o_ Sa._ SOUZA FRANCO:-E a questiio se reduz 
entao, nao á vantagem dosoccorro publico, mas a 
sua applicação. Em regra, Sr. presid<>nte, eu 
tenho s1do constante contra fa\·orcs a certas in
dustrias que se têm introduzido no imperio, e 
porque a llu;toria do nosso paiz nos mostra que 
os favores têm sido de ordinario concedidos a 
especulações illicilas ou mal dirigidas, e que de 
tantas fabricas que têm obtido auxilias, rara é 
aquella que tem depois mostrado merecei-os. 
Além dos abusos na concessão, aumitto mesmo 
em mui poucos casos estes favot·es directos (lue 
tendem a descollocar capitaes de trabalhos pN· 
veitosos para outros, que sómente se emprebendem 
porque são favorecidos. 

Em um paiz em que são tão diminutos os ca· 
pitaes e braços em relação qos trabalhos já co· 
maçados ou admittidos, não é a inlroducçào de 
novas industrias que precisamos, mas principal
mente o melhoramento das industrias existentes• 
e o melhor aproveitamento dos capitaes e traba
lhos nellas empregados. 

O Sa. MEIRELLEs:-Apoiado: muito bem. 
O SR. Souu FnANco: -E repetirei ainda que é 

porque a empreza que se Vlnta tende a ,melhorar 
os trabalhos existentes no paiz e a aproveitar 
melhor os braços e capitaes nelle empregados, 
que eu a desejo ver realisada. Não é uma nova 
fabl·ica que venha produzir objeetos do uso commum 

'iS 
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do povo, nâ11 é uma simple.s fabrica, é uma em
preza m:li, Utr19. fabrica em prsnde que vem 
produ?.ir no p·1iz muitos ingr-?dtl':ntes, cuja falta 
ou carestia smtem tantos trabalhvs ja introdu
zidos l>O paiz, como subo:nias, cortum~s. refinação 
de azeites, etc. ; é uma empreza que a par desta 
prthiucçãc vem ensinar os meios de cmpreg:.r esh~s 
in<>redient•;s, vem aprrfei<;oar traiJalhos e fazer que 
co;. a u.esma qu~ntidade de trabalb-:s e capit:oes 
se creem ma!ores '\"alorlls jà pela muiúr quantitlaJe 
de pn>ductos, jã pela superiori.:dade àe sua qua
lidade. E um" empnza d~::;ta:; merece to<ia a 
protecçào, uma vez que seja bem estabel~cida e 
bem dtr!gida. (.42JOio.dos.) 

D1sse o nobru düputaúo da Bahia que é. vista da 
pequenez da quantia com que o g.;verno concorre 
para o estabelecimento da fabr~<:a em rela.:;ão com 
os que .!e-::.·j~ logo emprü~:ão os emprezarios, é 
de crtlr que estes tenbà•J meio,; avult:>dos, c que ~e 
os ti\m pJdem bem dispensar ~~te auxilio do 
governo. A r"sposta a esta oiJjecçiio é simples, e 
porque clle~ têm muitos meios não se s.?gue que 
o auxilio seja inulil ; mas note o nobre deputado 
que é de grande valvr o auxilio, porque põe a 
l'.mpreza sob a prvtecçâll do governo, pvrque a 
faz assim mais conhecida 110 paiz, e porqu~ a 
acrédita na E:aopa e facilita aos emprez::\rios 
nas transacções que precisem fr.zer para a levnr 
ao fim. 

Qu.:ro ainda con~iderar a ernpr~za sob alguns 
pontos d~ vista, que; não s:lo de óE.sprezar, e bem 
que tiinhs ~;ido e s~ja ainda agora partidista da 
opiui::io que r, Brazil deve ser pri:oc!p:i\ro<)Dte 
agrico!e., porqoe seria pouco ruzoavel perder os 
grandes lucros que nus (lfft:recem tP-r-ra~ as rr.ais 
ft:rLeis do utUndo, e que n •;s poàcm f,~ztr sustentar 
a con~urrencia P.ll\ pNducçÕtl:l ugric0las com qual
qutr nação , t~;nho !~ualment~: decbn·aclo que n 
adopçii.o tle c•• l;t;;; inJustrí::.s sl:;•) igu:\lment<l 
n.::cess&r!as pam aprcveit:::.r Ct<pit~es, lJ ue, por 
diveu;as circumstaucias, n :'i. .> iriilo se em;.>r<o:;!ar na 
agrkulturfl, e dar emprtgos a b;·aços cxbtentes 
lltl$ ciciaJ ~s e p·n•oados. 

:\Ias agora Gxpcrei :>.inda olltr:J. r~ziio menos 
CO!;ll•:dd;;., , é a nf'c~õssidade 11 1? contrariar a 
disvt rs:lo dos habiwt .t•:s o0 im jleriQ, <jU<: t anto 
sr: f,z :;wtir, o qu., ew muita pa1t» provém da 
in,io.:>!ll'ia :.gtic h. A rii~p•:rs1i0 dvs babit.'lnêes ê 
um gnluJt eu,b:lrr.çü :i divi;;;w jutlid .; rh (apoio::.· 
doo:j, é Utn ~l':J.Ve c:mb<~r:.ço ao :lllgmant.. .ia 
riqu. za put.\ic,, (apoi!!:los). e um gravíssimo em. 
baraç-:. a aJulirüstraç:1o publica do I>aiz. (Apoia· 
dos.) 

O Sa. O. MELLo: -Muito b~m. 
O Sa. SouzA FR.~"'co:-E pois a dispersão <lo~ 

habllantes é f9.\'orecida pE:la industria agricol:l, 
pela ambição de t~r vastos terr~nos para ar:1r e 
pelo isolamento em -JUe fica o lavrador, o qual 
p.1ra seus trabalho;; não preci~a mais, e-ntre nós, 
que de si e seus escrnv . ..,s. E diga-se o que se 
quizer em favor da pt>rf<lição d•.s instrumentos de 
lavrar e preparar as terras, e dos diversos meios 
ae as toruar mais fecundas, emquanto o lavradcr 
brazileiro tiver em torno de si tt-rrenos n~vos 
ba de nreferír mudar todos os annos e ir trabalhar 
terra riova, que sem custo lhe dá grande colheita, 
n ter muito incommodo com preparar o m~srno 
terreno, que por melhor que seja trsbalbado 
nunca dá producto 1\q•lido superior ao d•>s t er· 
renos novos. A agri~ultura ha de pois por muito 
tempo f~V(lrt:cer a dispe:-Sào d >S ba.bi t:\:ltes. 

A industria reunindo os braços em torn(l das 
fabricas e nas vizinhanças das povoaçõ~,; tende a 
concentrar a população, e dabi o mdhoramcnto 
das estradas e '\'ias de communicaçã,), o desên
volvmtento da civilisação e a fu.cilitação dos meiüs 
<i <> pro01pta e regular administração da justiça. 
(Apoiados.) 

Yul•.• "• · lS ern fh\' Or d" ~;mpr.,z.l, porqu .. , com 

toda. a probabilidade de boa direcção, ella virá 
prineipalmPnt.f- fa.v o> recer us trabalhos roateriaes 
do paiz. ch:!mar os br«zileiros Ju culto1ra das 
letras abstmctlls ou th;,oricas para sua applicaçào 
á intlustria; e por·{ilC igualo1ente ensiliará meios 
•1 ~ ar1erf.:içour tralnibos, qu ~ entre nós se fazem 
q :niF.i sem arl•'· e com muit·'> atrazo, e que por 
i~s .. niio d:J.o todo o r~>st:ltado •1ue ~vm os nnvos 
pr<~c>< -;sos dão e,;ses m<Osm••s trabalnós nos paius 
eUJ 411tl está mais desenvolvidu o P.snirito lluman.>. 
Em ~.-'luida lembrarei algumas pequênas alterações 
n. fazer niL proposta. 

A dis~ussâo fica adiada pela hora. 

BEFOR~!A. JODICU.RIA. 

Continúa a discussiio do art. 2• da proposta 
dn governo. 

S:i.ll lidas e apoiadas as seguil'tes em<lndas: 
n Substitutlva do art. 2•. 
<< A jurisdicçiio que deixl1o de ter os chefes de 

polida, ddegadvs e snbdelegadüs, compete :1~ 
autoridades 81!guintes: 

<< Si 1.• Ao fury o julgamento dlls .:rimes pu
blicos, á ~:xcepç:io da desobedillncia e de todos os 
rle abu,;o de l;berdude de imprensa. 

« S) ~-" Ao juiz. de dirP.ito c~_•m recurs•1 para a 
relação, o julg-amento definitivo do crime de dt:S
ohedí'l!lCi•• e dus particulares. 

« § 3.• At) juiz munic1pal c.-,m r~c1trso para 
o j tnz .te dir.,ito, o julgalll<lllto definith·o dos 
crimes polícíal':s •!Uulificados na partL• quarta do 
cnJigo ct·imi nal t.la.~ co:Itrav"nções ás p•)sluras 
das carnaras municipat!s, 6 d,1s termos de bem 
viver. T.trnbP.rr. o julgamento do~ crimes men
cionados D•JS art~. lo e ~o ,la lei de r; de Jnnho 
de 18:31, e 3o c 7·• da ue 2G de Outubro do 
"'elli!ÍO!Ia d\J anno. Igualmente formaráõ os pro· 
ce~,;c>s nos c9.S~)S dos paragraphGs ar.t11ced eu t~s. 
e proce .. h .ráõ á formacào da -:ulpa com r •lcurso 
para o juiz de direito nos c9.sns Ja compct~Jncia 
do jut·y.-S. a R.-J. A .. Cu1·rão." 

« E111enda :~e art. 2• : 
" Seró. .;xercida pdr) s j:;izes de direito, e nfio 

,;st:wdo el!>lS presentes, pdos juízres municipaes: 
o m li::; como U•J 1\rtig <~ .- S. :1 R.- Rod>"igues 
dos Sc;ntos. » 

o ss:-. Silv.:~.: - Tenh•J Fl prüferido m!nha · 
opiniii.o r-obre a proposta, e t:ncado nos seus 
))l'Íto~ipaes p•)•:to~, quan.io discutia-se o art. lo, 
tuiv.;z · ~õlo; incorr~ na censura de opposicioui;::ta 
tenaz dii prc•pu::;ta rc· p. ,t~ndo o iJlle j:l disse, cl 

r ~: pro3uzind•' os argumentos »prP.senlnd os C<llllrtl 
o artig.>. Dr.\•,, J r·c.lan1.r pnrêr.1 :'1 carnnra, 4u~ 
eu b.:<•l longe estou <1!! merecer .:en;;ura p<Jr ~'Ssa. 
razão, e SP. t·'mo parlo na diSCIIS,:ic n:io ó por 
syste::1a. protehtori,, 1na:~ em dt:~em!J••uho d•J 
uma ,,brig:; çà.;, que c .:-ntr.jhi com o paiz, Je 
fuudament:or um rcquerimet~to. qll•l protest.:.i !J,n. 
tem de off,~rect:r á cuusideraç:lo da casa : prt •t •::sto 
que !'ubsisli'l contrahid<l de minha parte d,,stle o 
primeiro dia em que tomei part<J na tüscuss:io 
deste prcjecto, e parect:u ·me conv~<niente adiar a 
sua apres~utaçãct para occasião n:ai:> opportuna. 
Ar!tes porém que o fundamente, direi algumas 
palavras sobre o artigo, que seo1 Juvida serviráõ 
ta:.1b::m para o requerimento. 

Di~põe ello que será exerciJn pelos ·juizes ma
nicipaes tooa a jurisolicçào que na fórma d,) 
artigo antecedente deixão de ter os chefes da 
pohtoia, d.d·~gad.:>s e subddeg:1dos, C•.' m r.ecurso 
p1lra o juiz de direito, se >\ part" o interpuz~>r. 
T .; mos portanto a exan1in:H, prim.;iro, se elles 
s>io juizds crea.tos pela constituição; segundo, se 
podem julgar ou tXe1cer cert.;;; a~tos privativos 
e inh~orentes ao p')der judiciario. DeciJindo as 
quel;ltõ ~s pro :•ostas, como devo, pela constituição, 
eu sem receio de errar julgo que taes juiZ<;!< 
co n a j•l~islicç:iv ·i" jtligar q ·•e•· no civd, •jii•Jr 
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no crime em certos casos ou crimes d·fihilíva· 
rnentil, quPr PUJ cert!ls casos ínterlocutori.~mente, 
como yró.'parsdor~s unir.amfnte ou no crime, on 
ll · : civel, e &m Oiplnwolo;?ja sendo repellidos pela 
constituição, uão pc·d•' rn ~xistir ccnstitucinnál· 
tu•!nte. O n.esmo n ;;hr e tn:r,istro da justiça 
reconheeeu a itH:!JIIf'tituci . .,nalidado de tues juizes, 
quand•J diss .; na propc~ta que a ~ua irastituição 
com torl1<s ::.s a•tr•buiçõrs t:ivl'is conf~ridus pda 
ld da J'dor,, a nii<' .. ,ra co~oforl!le com o tit. 6o da 
constituiçun, r(•f<JU<' Hii<• faze!1do a con~litiJi•.:iio 
outra ài!l.:renc;a e111ré as uttribuições de julgar 
que n!in ;;0ja d~1s quegtÕA>< de fn.cb e de direito, 
e 11em fal!iltH!o uu outros juizes se•Jãn dos jurados. 
du~ p.;rp,,tuo~ ou ée direit••, dos juiz;;s de paz, 
srgne.se que niio po rltHn entre uós sPt· e<.•nslitu
eiOnaltu•mte cr~ud()s OtJ.tros juiz~s que não ~ c· jão 
cs <'JU<) dla ,,.:>tubBJ,,c;· u; ('se a nossa consti:niriio 
neuhuma uistine•; íi() f <~z n·1 j ulgam.,r.to uas causas 
civ,Jis o crim c: s, se suas disoosicões si\o co
relaüvas, e u rh.utriua que se ·~pplicar &. um é 
tambem ?.;Jpliclive! á outra, n:lo se p ud2d neg>~ r, 
que se os juiza,; municipa.:s c<Hll uttribuir;.õ;·s 
civeis e dir~\to de julgar doft:Jitiv;otnente n ii.o siio 
juizes cons~ i tuci<)ll~H:S, p:ua roju1gumPnto delinitivo 
no civ~l, tan•bcm o não slio po.n1 as interiocutoritH 
e>u preparatorias no prcc<::; so civei, A s t1 ellc·s 
const•tuci••naimente n :io p.:;ckm se1· reveslidos áe 
attribuiçõ::s civti .<, s egue-s'' tambem aue não 
podem ser invc·~tid(•S do uireito de-juCgar eUJ 
crime algum, ue:n de der;larar qua (I accusacão 
é procedente contra slguem, po1s a mesma ex
clusão ou pn•hibição que contra elle~< militar 
para negar-~e·lh.s; o d1reito até de prep:ua
dores no civ6l, subsiste para c r1c preparadores 
no crime. 

Essa é a doutrina, segundo pen~o. do art. 151 
da cvnstituição, que tratando de a <sentar as bases 
para organisação <io poder judicial. determinou 
que S!lria ~:lle composto ele iuizes e jurados, os 
quaes teriiio lugar allsim no civel como 1w crime, 
nos casos e pelo modo que os codigos deterali
nass.em. Mas alguns Srs. deptiti•.dvs têm com
batido essa idéa atlirmando que a expressão -
ca::;os e modo - eroprrgada no arligo, faculta 
que se possão crear outros juizes que não sejão 
os perpetuas, encarregados de certas attribuiçõcs, 
e determinar-se-lhes o modo pratico de as e:~>:er
corem; o que é para mim muito duvidogfl, e ti 

camara permittin'l que eu apresente as razões qne 
tenho de minha convicção. 

P .. r•!ce-me que a expressão- casos e modo
empregada n~s!le artign t~m pc•r fitn fixar a maneira 
e fórma do julgamento no civ&l e cr1me das causas 
quo s:io pcrteucr.ntes ao fóro commum, e recom· 
uwnllnr u exclu:~âo dnqU•lllas que por Je1erminação 
cxpt·Hssa da con!:'tituiçlio pertAncPm a juizes desi
J:nados. como () supremo tribunal, que tem as 
at1riboiçÕols confedllas pelo art. 164 de conhecer 
do recurso <le revista, dos delictos e errvs de 
•·fficios de certo!'! eu. pregados, ou .1as que por sttil 
natur~za podcrii\t• em virtude doS) 17 do art. 179 
pt:rt•'ncer a jnizes particulares, como são ns causR~ 
eccl~sia!'ticas, as de fszend'l e os crimes dos 
mi.itt~res, no que toctl f\ discipliClti, det-:!rminando 
quando seriào exercidas as func~ões dos jurados, 
e quando a dos juizes de direito, de maneira que 
fosse prescripta. a fórma de cada um ex~rcer as 
suas funcções, aqucll!!s no que diz ·respeito ao 
facto, e estes no que toca a dirtlito. Sou l~vado a 
pensar que t .. es E>xprêssões sãt' relativns á dis· 
tin~:ção das diversas attribuições dess~>s juizes de 
facto e de dirflito, que tem de ser desenvolvida ou 
estab('!lecida nos codigos, e mais firmP. neua 
intelligencia estou se consulto as rr:>gras da ller
meneutica. 

E' sabido, Sr. presidente, que as passagens que 
apresentão diversidade de intslligencia, ou que 
são escuras, devem ser interpretadas pur outros 
lugares em que o sentido seja claro; é esta uma 

maxima judidosa ele direito romano, que cada 
uma parte de uma lei deve ser interpretada pelo 
theor da lei toda inteira, AXplicando-se umas 
passagens pP.las "u.tras- ~ncivile e~t nisi to ta lege 
pe•·~pecta Hna altqua eJUS, parttcula proposita 
Judtcere ' · vel respondere .- Se faço applicação 
d~sses pricipios, r aconheço que Q art. 151 se 
prest:t á íntdlígenr.ia que lbe dou , e para o 
!Jrovar, recorro au:; §~ 4•, 7o, 8• e 9o do art. 179. 

Dlz o § 4•:-"rodo ' p·)dem Cümmunicar os seus 
f>ensam.;ntos pGr palavraS e escript~•S, e publi
~al-os pela imprGA~!l· sem depcndencia de ceusura, 
cvmtanto que haJaO de z:espondet pelos abusos 
que commdterem no exerc1cio deste direito- nos 
CI\Sos e pela fórma que a lei detP.rminar.- Ora 
da,; mesmas &Xpr~ssões- cas•)S e fõrma ~ não s~ 
deduz outra intdii:;:<mcia .:;enão que, permittindo 
a constitui~à·) a liberdade de exprimir o pen~am.:mto 
por escript;, ou ptllaimpr•·ust\, quer q u~ nma lei 
re,:::U]O.f'l'I, ·Iltur detonnine qU >l'JÚO ll!iVill'á ab'u,o, e 
a maa~ira por flUe s~ tomnt:í c0nhilc!m·.nto de;:~e 
all•uo; d,;, s .. rte q<~ e a l ei é CII!·J .'!d <la m;sta e<lnecie 
estabch:cer O.S re!!ril> qu;, d •>fin {io o alm~O , O modo 
do julgt~.me .. to, ussim c •. •rw:> uni ~,;m a le: U!1ica
m~; rt ~c de t~stabelece r i-1~ rogra.s GQe d ~scrirninetn 
as rnateria~ tle !<teto das u~ dir e ito, pura que 03 
jur:~!.lns e juizes po,;,;iio ex~rcer as attribuiçõcs que 
a lei funJamt:nbl lhes confHin ']Uando d•;clerou 
qu€ nelles rf>sidia o poder jadicial de primeira 
insta:tcia.- ConsullundD~ 7•, S'H doutrina é a 
seguiu ta:'- Tüdo c cidadão tem em .sua casa urn 
aBylo inviolavel; de noit6 nã0 se poderá entrar 
l!ella senão por s~u r:onsentimento, ou para o 
defrender dn incendio ou inundação, e de dia só 
será franqueada e sua entrt~.da nos casos e pela 
m t.weita que a lei àllterminar.- Ora, os termos, 
ca;;os e man!lira, não exprimindo outra signi
ficação ::~en'io que uma lei declarada quando teria 
lugar a entrada de dia em C:lsa alheia sem con
sentimento dO: seu dono, e estabeleceria as regras 
qne prescrevessem o modo pratico de ser effe
ctuada a entrada em casa alheia, é em tudo 
identic~J á do art. 15 !. 

Vem ainda mais em apoio desta intelligencia o 
§ So. - Ninguern poderá ser preso sem culpa 
tormada , excepto Ué•S cas<>s declarados na lei, 
et.fl.; -logo, casos h a ern qua alguem pó de ser 
preso sem culpa formada, e estes são os que a 
lei ha de especificar ou mencionar, cumprindo 
~ttender que a proposição estabelecida neste caso 
é a prnhibitiva, q11ar.d0 diz o adigo que ninguem 
poderá eer preso sem culpe formada. e que pela 

.su :~ exccpçio é que a l~i t.;::n de declarar quando o 
contrario teria lugar . Se, p•; is, v art. 151 dissesse 
tamhem :- O poder judicial será composto de 
j uizese jurad·Js, os quaes terão lu:;:ar assim no civel 

· como no crime, excepto nos casos, e pelo modo 
qne os codigos determiuar<.>m- poderia-se então 
entender que a instiluição do julgamento por 
juizes e jLuados não era geral, e para todos os 
casos, mas sim que algnns podião ser det~>rmi· 
nados por juizes unicamente sem a concurrencia 
dos jurado~, assim como tambem poder-se·hia 
entãc argumentar que alguos julgamentos podião 
ser a cargo de 01\tros juizes que não sejão 
os de dire:to. Escuso dizer que, se o artigo 
quizessa qu~ algumas eau:>as fossom julgadas 
por outros juizes que não os perpetuos e os 
Jurados, seria exphc~to. e tanto m_ais. se ~ elles 
nii:o quizessem confenr-lhes todo o dtre:to de JUlgar, 
ma!' sim em cerlos crimes mtois ou menos graves 
seRundo a pena, díria:-Ser:í composto de juír.es 
e jurados, os qua11s não t<:rão lug~&r assim no 
civel como no critne, senão n<>s .~asos e pelo modo 
qne os codigos àtitermmart•u, ou noa crimes cujo 
msximo. de pena fOr ntaior qu11 a •ie t"l, ou de 
c:utra fórma, que {Jf!se livro ao lel(idador esta
belecer o julgamento p•lt outroll juizes, como pelo 
S) 9o, que lhe foi conferido o lftrüíto 11m toda a 
plenitude de declarar quando algueaa poderia alPd& 



Câmara dos Deputados -Im presso em 14/01 /201 5 15:35 - Página 8 de 16 

SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 1S-i6 
com culpa formada livrar-s!l solto ou ser solto 
estando preso, prestando a fiança admittida pela 
lei. D.> que tenho dit•> me parec~ concluir-se que 
os juízes municipaes não saojui?.es da constituição. 
Elles não podem pot· c~nseguinte, segundo pehsO, 
exercer atlribuiçiio alguma inherente ao direito de 
julalior ; a constituição o çeda clara e tormiuan· 
ton':ente quando creou o poder judicial, compust•> 
de juizes e jurados, e conferia a estes o d1reito 
de jalgar do facto, e aquelles de o applicar a lei. 

E' .:onvicçã.o minha (\Ue outros juizes não podem 
existir seuão os creados pelo tit. 6• ; t'ntre este:> 
surgem os perpP.tuc.s, que são os Je dirdito, os 
de paz. as relações e o supremo tribunal, sendo 
os de direito classificad,Js juizes de primeira ius· 
tancia, as relações tribunaes de segunda instancia, 
e o supremo tribunal creado para a revisão dos 
julgamentos e conhecimento dos dclictos de certos 
empregados: e eo1 parto alguma a constituição, 
admittindo a idéa de outros juizes que não sejão 
par:.~ a conciliaçâ<• os de paz e de primeira 
instancia. os de direito, tem sem duvida excluído 
a existencia do outros ']U&es:;uer, tanto para pre· 
paraJores, como para julgameuto em certos casos. 

A constituição, senhcres, não e.,tabeleco difi'e· 
renças no julgamento senão de facto a direito, e 
não é licito que nós façamos distincções quando 
a lt:.i constitucional a não f\JZ. Ella estabelecendo 
essa fórola d.e julgamento, e fõra de duvida (para 
mim) que qu:z que sõ aos juizes de direito e 
jurados pertencesse o direito de julgar interlocu
toria e definiti7:lmente, e por niênhuma outra 
autoridade fo,.s~ fXet ci<:.lu essa attribuição. Nt:lm 
eu observr> Jifficuld.ade alguma em desP-nvülver-se 
essR doutrira ; eEe. pôde ser levada ,. effeit.:~ s~ndo 
pertencen<s ao jury d~cl!irar o seu juizo ~obre 
â existeocia do faclu que serve de obj·.;cto dtl 
accu:;eção, cnrotn.nto que os juizes de direito hajão 
dep:>is de col:igiJa;; as provas de declarar por seu 
despacho se ellas formão ou não culpa ao denun· 
ciado, e então poderia ter lugar a prisão dtpois 
disso. Por cons.:guinte não podem ser investidos 
os juizes municipaes de attribuições algumas de 
julgar, e impropria•nente são denuminados juizes 
de primeira instancia. Se elles são juizes de 
primsira instancia, temos que ha duas especies 
de juizes dessa clusse ; uns que siio perpetuas e 
outroJ qu~ são os tEimporariM, pl'eparadores d-. pro· 
crsso ou wuoil!ipaes, como lh••il Quizerem chanulr. 
Ora, u constit.u•cão não rE>conhece juizee de pri
mC:ra in.>tau::ia 11enã.o ns perpetuas: }('I~''• é ab~ur•ta 
a cla~sl;icação f~ita dos juizc~s municipaes entre 
os de pbnaira iustancia. Tambew ell11. deaconhece 
a ~<Xillt~ocia de outros juizes ternporarios qu1.1 niil) 
sejâr> os de paz ; por coosejtuin~e os juizt<s w uni
cipaE's L"\mbem não p,1dem s~r consLilucionaltnenLe 
levado:l a es!o\a classe, e eis que em ambos os 
casos entre nós pela letra e espírito da nossa 
constituição tnes juizes são; como disse o nobre 
mi,,istro, repellidos on inadmissíveis. 

Senhores, quanto mais cu estudo a materia 
mais me convenço da inconstitucionalidade de taes 
juizes, sem distincção de attribnições. Partindo 
do prineipi!> ~stabelecido que define ser do poder 
judiciario o direito excluo;ívo dto applicar a lei em 
todas 11::1 causa~ que se apresen~ão, e de fazer 
fazer executar os results.dos de suas applicllções, 
ae procuro appl:cal·o á constituição do imperio 
para eomprehender melhor a sua doutrina, é 
força confessar que el\a no titulo do poder j•tdicial 
só trata de estabelecer regras para o julgamento 
e fórma por que se procederia em 10al caso, de 
maneira que exclue todas as attribuições que niio 
tendão a facilitar o julgamento do facto, e sobre 
elle a decisão de direito, ou para explicar-me 
melhor, o meio de ~xercer-se a jurisdic;fio · ju· 
dic:iaria. Daqui se deduz puis que e incompativel 
o es.ercicio da policia administrativa e judiciaria 
com o direito de julgar, e por isso eu di:!se que 
me parecia qutt easu on outras autoridades 

pc.derião existir teu<io a seu curgo attribuições de 
policia administrativa e judiciaria; mas nunca o 
poder j udiciat. 

.A policia aJministrativa que entre uós se quer 
conferir aos juizes municipaes · com a policia 
judiciada são fuucções mui dil;tinctas ; mas entre 
nós já. estão tão confusas que seria trabatbo 
insano procur•u est.1be1ec,;r uma linhas de dilre
rença entre ellas. Tanta é a desordem d~ idéas a 
esstl respettu. Ss cousulto a lei regulamentar das 
camuas muni.;ipaes, vejo ahi cousignadas todas 
as attribuições privat.lvas de polícia administrativa, 
com diversa Jenomiuação, isto é, a de policia 
municipal ; se consulto os regulamentos das 
alfandegas, consulados, mesas de rendas, tambem 
vejo que a essas r<Jpart\ções e ás da fazBnda 
Carão conferidas algumas e outras são exercidas 
pelo governo, do qu~ resulta a difficulaade com 
qua lutarnos; mas poJer-se·ba dizer que es:~s 
differença ou distincçào é muito làta, e por is~o 
inadmissível, porquanto ~6 nos cumpre agora 
examinar a policia judíciaria. Eis -aqui um ponto 
de divergencia sobre questão de alta importa.ncik. 
Ent,ndo qne tanto a policia administrativa como 
a judiciaria não estão inherentos ao poder judi· 
cial, e são funcções diversas. A policia sendo 
instituída para manter a ordem publica, a ~:'->er· 
dade, a propriedade, a segurança individual, é 
privutiva do governo que tem o dever de garantir 
a suste11tação do editicio da sociedade, velando 
afim ds que as leis sejão observadas, prevenindo 
os delicto~ e entregando os delinqu .. ntes, com as 
provas que colligio ou sem tllas aos tribunaes 
do just;ça para ellos t.:~marem conhf!cimento e 
ju.lgarem. Daqui resulta a classificação de policia 
em administrativa , e policia judiciaria, sendo . 
esta a encarregada de indagar os crítnes que a 
policia admi:ti,;trutiva não pódtl prevenir, e essas 
attribuíções são di versas do direitt) de julgar, 
sendo certo que não ba inconveniente em serem 
reunidas a uu1a autllridade que não seja do poder 
judicml toda dependente do governo. 

Mas t10m·se dito que pelas lais de França e 
Inglaterra estão a carg•> dos membros do poder 
judicial as attribuições de policia administrativa 
e judiciaria. e que são applicaveis entre nós 
iguaes disposições, pugnando-se pela medida, como 
n1uito vantnjosa. Não tratarei desta questão, 
p•1rqne a julgo prejudicada pela constituição, 
quaa1do dflterminou que o poder j11dicial exercia 
bÓmente o dír .. Ho de julgar, a saber: os jurados 
sobre o facto e os juizlls perpetuos em applicar 

· o díreit:>, e nutarei dcl passagem que a nossa 
constituição é divvrsa dl! qualquer das duas. Se 
cousult•\rmoa a c:onst•tuição dl\ França, veremos 
que nenh11mas bafl<lS farão lan~ados para a orgR· 
nisação do podor judiciarío • Ella descançou 
intr:ira:nente no poder executivo, e eoofcrio -lhe 
o amplo e illimitadu direito de eo>tabelecer os 
tribunaes como lhe aprouvesse. Diz no art. 57 
e nos subsequentes : -Toda a justiça emana do 
rai. Ella. se administra em seu nome por j nizes 
que nomêa e institue. Os juizes nomeadüs pelo 
rei são inamovíveis. As córtes e tribunaes ordi· 
narios act11almente existentea são mantidos. Elles 
não serão mudados, e continuão a subsistir as 
justiças da paz, com a dífferença que estes juizes 
são amoviveis -. Ora, quem haverá que, de boa 
fé comp.\rando estas disposições não reconheça 
serem inteiramente oppostas á nossa constituição7 
Quem desconhecerá que ella determlnando que 
as causas no civel e crime sejito ju~gadas por 
juízes perpetuas e- jurados, prohibe que poasão 
ser conhecidas por outros juizes qne não aejão 
este~ 'r P!lreca-me que nin$uem. E como fazer·se 
applicação entre uós do dneito francez I Alli ore!. 
póde nomear e instituir juizes quanto lhe parecerem, 
marcar-lhes attribuições e procede de accordo 
com a constituição do seu nino, que não lhe 
prescreveu. regras ; antes lhe facultou todo o 
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direito quando o revestio do poder discricionario 
de nomear e instituir juiz~s l'}ue em seu nome 
administrem ~~~~~iç_a ao povo. Entre nós , porám 
qne a coostttu tçao prescrtlve·~ regras, cumpre 
s&rem observadas. 

_Quando se tra!a de _ob~ervar uma disposição 
nao cumpre senao satl:>fazer o preceito lê~!i.l : 
se presentemente, pnrém, trRtassemos de filwr 
as regras ou bases do poder juoiciario, então po
uerj,.mos discutir qual era o melhor ~ystema 
seguido pelas diversas nac.ões : mas a o;>lrnara 
conhece bem que trata-se de cumprir o ;>receito 
da con•tituição no tit. 6•, que r.r~ou o poder 
judicial composto de juizes de direito e jurados. 

Por essa razão julgo que é inconstitucional a 
distincçiio ou difierença do julgamento de certos 
ct'itr.PS, entre nós chamados policiaes, para ser 
privativo o julgamento de certos juizes e es
tarem fóra da jarisdicção dos tribunatls com· 
n:uns. Sei que na França e Inglaterra são 
admissíveis tacs julgamentos : mas eu já notei 
a differençR que vai da nossa constituição á 
franceza, e mesmo com a outra, e t erei agora 
de accrescentar que es~a mesma differ<>nça, con· 
tinua-se a dar entre esta!: legislações e a nossa. 
O codigo francez criminal , por exemplo, faz 
ditrerença entre contravençã::;, delicto e crime: 
o nosso pelo contrario declcrou serem synonimos 
estes termos ; já vê-se que as disposições do 
codigo francez penal e de instrucção criminal 
não podem ser transplantadas para a nossa le· 
gislaç.ão como subsistem alli ; rnas que devem 
ser modificada!l, se disso forem susceptíveis a 
DCISsa lei fundamental e codigo penal. Pela. le· 
gislação penal da França, a contravenção com
prehonde certas infracções que as leis punem 
com penas policiaes ; o delicto, as que são pu
nidas com penas correccionaes ; e crime, as 
violtlções qua as leis punem com penas afilictivas 
ou infamantes: destas distincr,ões resultou que 
o codigo de i.cstrucção criminal francez devendo 
ir do harmonia com· a doutrina do codigo penal, 
fez a mesma classificação no julgamento e dis· 
tribuio o conhocimento das contravenções, de
lictos e crimes a diversos tribunaes ou juizes, 
sendo os primeiros privativos dos tribnnaes de 
simples policia, exel'cidos pelos juizes de paz, 
maires, etc. ; os segundos dos tribunaes eorrec
eionaes, e os terceiros dos jurados. Tambem 
pela legislação ingleza o julgameuto das contra
venções, e certos delietos é da alçada dos juizes 
de paz ; mas não nos devemos occupar na in· 
dagação se es:>a attribuição conferida pelas leis 
inglezas aos juizes de paz é ou não conforme o 
espírito de sua constituição; e sim se ó conformo 
com a nossa constituição, qne alguns crimes 
possão ser julgados por juizes perpetuo& de per 
si ou com o auxilio e coadjuvação . dos jurados. 

Parece-me que a constituição, não tendo 6S· 
tabelecido outro moJo de jalgameata senão o do 
art. 151 (não fallando das cansas pertenceRtes 
ao supremo tribunal de justiça, nem daquellas 
que por sua natureza pertenct>m a juizes parti
culares, nllm nas de conciliaç:io), para todos os 
casos, tanto no civel ccmo no ·crtme, é injustifi· 
cavt>l que a o.lgum juiz, ainda que seja perpetuo, 
se confira o direito de conhecer e julgar de certos 
crimes e de certas causas civeis sem a coadJU· 
vação dos jurados, e por conseguinte o que se 
segue nos paizes estrangeiros, ó, senão irnprt~· 
ticavel entre nós, coodemnado pela coostltlliçllo. 
Ella que eetabel~:ce o dogma da igualdade pe· 
rente a lei ; ella que positivamente anathematiaou 
os antigos tribunaflll de justiça, esses membr<>s 
disperROS .lo poder judicial, revestidos do direito 
discricioaario de julgar os cidadãos como a seus 
inferiores ; ella que aniquillando os juizes das 
antigas alçadas e do antigo regímen judiciario, 
todo sujeito e tanta ineonstaOJcia pela falta de 
g11.ra.ntia ou estabilidade no emprego ; elta que 

desprezuu b<la~ estas antigas fóruta,; Je julgar : 
ella que sep>1rou. O$ po;le r~s politic0s, llUe pela 
fó r ma do antigo sy,;te tna estavâil reunidos ern 
uma !'\Ó pessoa, que os exerch por si, não 
p1dia. continuar a querer qua os cidadão; fQssem 
julgados p•)r Ollh"JS j ~tizes qu·J uã:J f,Jssem seus 
p>tres, tirado do seu seio; ella que termin:wtemente 
creou jurados para o crime e civel, sem duvida 
não foi pua que os cid!lrliC1s brazileiros em 
caso algum (salvas as •JX <:•!pç.ões estabelecidas 
pela coustituiçii•J), sahissein d·JS tribuna!•s orõi
nnrios ou com:nnns para scr~m julgados por 
seus d•:siguaes I Pelo contrario, foi para qufl só 
por elles plld~<sse ssr julgado, por consegui!lte 
reprovada é a idP. a do julgamento em certos 
caso> pelos juiz!ls perpetuas de p~ r si. 

N ol ffi essa clas;;i5caçi\o dd cr i •nes policiaes pó,fol 
prevalecer para excl:.ltr da jurisdicção dos jurados 
o conheci!lt~uto de alguas ca~os crim~s ; nem 
na constituição SP. acl:l·\ consagra• la tal itlén ; 
antes e11 ded11zo . da doutrina da seg11nda par·tol 
do~ 9• do art. 179, quando dispoz qu" em geral nos 
crime~ que niio Llverem maior pen•• do que a 
de seis mezes de prisão ou ddst-lrro para fóra da 
comarca, possa o réu livrar-se s <l lto sem prestar 
fiança, que ~<lla implicitamente pr<'hibio que delle 
pudesse conhecer outro tribunal que oão fosse o 
dos jurados; porquanto, se pertencesse a outros 
juizes esse jnlgame:~to, e se a constituição assim 
tivesse em vistas determinar, cumpriria tambem 
acautelar que a execução da sentença ficasse 
suspensa até a decisão do recurso, se a parte o 
interpuzessa para <]Ue não pudesse ter lagar a 
prisão de alguem em tal caso ; mas se a consti · 
tuição nada acautelou a tal res;:Jaito ; se essa 
doutrina não está consignada no titulo do poder 
judicial, o sim no Jo art. 179, que estabelece as 
garantias em geral dos cidadãos brazileiros, e 
no SI 9• se occupa apenas de estabelecer o direito 
de tianças, declarando que nos crimes, cuja pena 
no maximo for de seis mezes de prisão, ou de 
desterro para fór& da cotuarca, o réCI pôde livrar-se 
solto, segue-se que a sua applicação á mataria é 
i:1conoexa e se pudesse prestar-sa para provar ai· 
guma cousa, seria s em duvida para conth·mar que 
todas estas attribuições judiciariss conferidas R 
quaesqner juizes que não sejão os do art. 151, 
firmadas neste para!lrapho, são despidas de funda· 
menta constituciouai. 

Sr. presidents, seja-ma licito dizer que a tal 
respeito estou bem convencido de qus o direito 
de pronuncia é txclusivo dos jurt~.dos, aos quae~ 
pertence sõmente declllr•lr se dão -se ou nii:o os 
factos que são objflcto de accusac;ào contra alguent. 
Não foi sem algum fim que a constituição disstl 
no art. 152: -Os ju!"ad.>s pronunciiio sobre o f!lcto, 
e os juizes appllcão a lei.-Estas palavras são 
para mim dd muito valor ; eu as considero o 
tbenn ometro que regula as attribuições dos 
membros do poder judicial, e se é certo que as 
palavras devem exprimir a sua significação pro· 
pri:l, e não diversa da que tem geralmente, 
ninguem haverá que possa negar que o direito 
de pronunciar nã.l 6 outra cousa senão o de 
declar&r por sentença interlocutoria ou definitiva. 
que alguem é culpadn, e obrigai · o a prisão <~ a 
livramento, visto que os praxi~tas definem ser 
a pronuncia a sentença d" juiz que declara o 
reo suspllito do delicto que faz objecto lia denuncia 
ou queixa contra elle dada, que o põe no rol 
dos culpados. Ora. esse direito pela eonalituiçiio 
foi conferido exeluaivllmente aoa jurados, de 
declarar se exiate, ou dá-se o facto pelo qual 
alguem é accusado ; por con.;eguinte, nenl:uuna 
outra aut<lrid'l.de o póde exercer sem 1ue comtudo 
se possa entend&r que muitos males se hão de 
seguir com tal systema, se adoptar-ae a meditl<l que 
os juizes perpetuas, como preparadores, possão 
por despacho declarar formada a culpa para ter 
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lng>ll' a prisão do delinqucute nos casos per
miltidos. 

Abstendo-me de fazer outras rd'lexões que pude· 
rião s;,r ltvadas ao iutlnito, e sup~><Jndo gratuita
!lll'llle 4ue são muito CtJnstitudonM·s os juil'.rs 
municipe~e.s cum attribuiçõ•:s ju<\iciarias, entrJ 
PD> duvida se e~tes jeizt·S n.uuicipltes eXf'rC•••n 
,implésmilt.te as attribuiçõe,, quf! liuhão os chcLs 
do policia, delegadus e >tlbdrl•·gHtlos; SP. tamb~n• 
••untinuào a exercer as qu '; tiuhti,, pela lei d~ 3 
"" Dezelll bro de 1841, ou se as que dles til,hào 
!•ass:lo a cargo de outrus juizes : por ~xPmplo, o 
direito que ünhão os jn:zes municipae~ de julgar 
definitivamente o contrabaudo su patisa a perteucer 
ao ju ry, t.u Stl cvnt.inún a cargo do mesmo, e bem 
assim r •crante que juiz se pro~.;d~rá na verificaçúo 
u"" fuctns que servirem ct.: accus<'çiío contra u juiz 
de direiL,? 

Custa-me crer que isso não fosse prev,'nido pda 
proposta, quando pelo art. 2• paréCI! não dar-lhes 
no crime outras attribui~ões oc·não as que ex~rcià<l 
o-; drdes de policia. Ora, cst.:s não podião julgar 
do crime de contraba:1Jo, m m verificar os fact.•s 
de d.,nuucia" contra os juizes àe direito ; por 
con&lguiate, bem fundada é a minha duvida, e 
taul'• mais pwco;de qua1,t" u,;; rec,Jrdo que todas 
esta;; attnbuições sendo exercidas pelos juize:; 
muuicipaes, temos de duas uma, on que é reduu
da•lte o artig•' quando quer conferir aos juizes 
municipaes a formação da culpa e o julgamento 
dos crimes mencionados no S) 7• do art. 12 do 
to digo dr:. proce~so crimin:~l, porque elles já exarc&lll 
~sFas attribuições em virtude da lei de 3 Je 
DL·Zembro, ou tem por firu em sua doutrina res
tringir as attribuições dos juizes municipaes, o 
que Lambem me parece que o projecto não adopta, 
pOr<JU•e não designou as autoridades ou tribunacs 
p:~ra verificar os fact•:s de dfnurrcla dos juizes de 
di r• i to, e. julgar o contrabando. 

De tudo isso c.:>ucluo que a proposta precis1l 
~er mutto meditad,; para dar em resultado urn 
trabalho mais perfeito C(Ue o codigo do processo e 
sua reforma, e ser harmouioso e col:.erente com os 
pnuci pios d~ constituição. 

Cabe ugora, Sr. presidente, tratar do meu 
requerimento. A primeira vez que fallei nesta 
mareria, eu desejei apresentai-o ; porém receiando 
aigurna censura iujusta, abotive-me de o fazer ; 
mas a fórma por que tem sido discutida a proposta, 
o terreno em que foi ella colloc&da em desconve
lll••ncia publica, a declaração feita por muitos 
Srs. deputados, uns quB " approvão por cau:;a 
do art. 3+, outns que se oppuem a e! h por causà 
des'e m~snro artigo, siio consideraçõas sobejas a 
C'•uvenceor 4ue nao póde progredir essa discussão 
em utilidade public". P.:recb·me necessario esta
lJelecer, ou fixar ü~ pontos em que deve consistir 
a rdorma. Todas esbs q nestões prejudíciaes sobre 
a intdligellcia da constituição estão primeiro a 
decidir, r,ão só para pôr termo ás mesmas, como 
para 'ervir J~e p.,nto de apr,io á comrnissão, e 
d·J<' princípios approvados pda camara 6Stabelecer 
us Jc,utrina~ que estejão de harmonia com elles, 
e julgo que emqu2nto niio d€rmos á commissão 
~ prugrarnma para orgauisação do codigo do pro· 
Jecto cuja r.xist~oncia tenha de ser mais l"nga 
qu8 a do codigo do processo, e sua reforma de 
;i 98 Dezembro de 1841, não poderemos espc.rar 
sep c,,nforme a c.mstituição em todas as suas 
doutrinas, nem poss:~ 'ier corrigida como cumpre, 
p .• r m<lis emendas que se mandem ; porque s~ 
ellas r•ropõa-se a alt~rar c syst~ma estabelecido 
núu póde s,•hit· perfeito o trnbalho, e se o não 
alt~rao, não o melhorão. Mas estando neste 
aceôrd", de que devia pruceder a confecção do 
!Jrujecto a disr.ustião sobre seus po11tos cardiaes, 
eu não IJUsuria estorvar á discussão com o meu 
re~utrimento, se pudesse suppúr-se que olle pas
sotría este anuo. Já poucos dias de sessão nos 
restào, e ternos sómente nove dias uteis, não 

contando o do ~ucerramento eu1 t<io limitad<l 
pel'iodo é imp,1ssivel a sua passagem ; não se 
ud!aota portanto o trab.;lho uccupnndo- se a casa 
com essa prop•ltlto, " p•d" contmri11 muito so 
adi 1:1.taria 38 p•tJil~~e ·l~tPrrnin.n o prugmmrua 
da rofnrm•. Subllltul•> a earnam terá rwtado o 
ponto d<l exaltaçc·,., u •tUe têm--··· déVadn Ul! nossus 
p.üxõ~s ; d.;ix<io·8~ de !~>lo as tntltdrLIS da pro
posta, a dis.:us>ão ver~u :;ol.H'O a•~cu~ar;õ~ '- t(•
cipNcas dtl urn e Orltr,, !~:~<lo ; ••s jorn .. ~>s em 
lugar dA c,Jucorr•JI' para e~cLu~cirnanto d11s qu .. ,tõé~, 
eUJittindo o seu [JIU'•l<'~r eo.n fran•tn"za, e di'-<GII
tindu as ao m•<<tnn t.:~npo cornnosc•J, Üfix••ntlo 
waniftr:;tar suas (•piniõ.•s a r~' !JAitu de t• - da~< a< 
qud têm ~ido pn•púotas, gu ~nHo o ~il&ncio a tul 
respP.ilo, occupaudo-s.• J,, perS<~IIU!i:lnd· s. E' c~rta
m~ut,,J iss;; muiLO •lohJf<•S.>, o i!U pod.·ría est••nd .. r 
o ureu pensau1cnt•J s" pret,•nd"SSt: s;lhir da onli:u1 
parA me occupar .,ru delll•>·•~trar •tuo t•ll ó v calor, 
e elftJrVeSC<lllCÍ3 d!IS p<IIXÔUS <.:Om •Jil6 é lillCMaJa 
a que~tão da pr•,p:;sLt, ptd b'lniJ.1-; n>~ c .. n,iue. 
mçõe3 dos m~ml>ros ,J~,;ta ca»a, lh• .. S são 1rnpu· 
t-luag a<> censur:;s ll·' mài• vi -·h:ntas •J atr·.-,zt:e, 
julgaudo-s~ prop •S lbln•entc feit!l "'sa np!JrsJ.,:í\o 
náo P'·r convic.~•lo, ~ ~im pelo .rt. 34. Eu amda 
por .-.sta vez o r.•p..ti:·.·i à cahà, niiii son su~<p~ito 
11!1. mt~teria P•\rqualtà•) s•m JWlgL-lllld ·· Tudo· isso 
11!1' converu;<' que u.w pó.Je pn.l;;r.,dir a di:<cn&Ril~. 
e nós que 8omos cumparws •lo poder IPgislt!lívo 
drYemos em tl)das <l:.l qu~·;tú~~ ruostrur-nv~ alheios 
a0 r,Jio, im e amíz drt, tratan.io hdas as que11tõ~s 
cum a maior c11.lma e ser.,Jitla<!"' de espiritü. E•1 
me recordo que Cicoru as~ím dissH :-qui curant 
publicis negotiis, nó odio, ü·a, et wnir:1tia V<Jt'uc>s 
ess.~ debent-. Ora, (;,;.;a calUJa, Pssa trauquillldade 
det:appareceu, m'ltivo3 àe diSC•ltdia se têm disse
minado, e quando 9•1 pensa fjue a snRtentação e 
ilftpuguaçií•3 11!\o é tH.>C convicç,lo e sim por causa 
de inter~sses pes~oa!ls, tem-;;e Rell1 duvida hasteajo 
a in ~olerancío\ de 1J€n"<lrneuto. Portanto, Sr. 
presidenta,. eu concluirei declurauJo que além 
destes motivos eu úffereço o meu requH;mento 
firmado :~as palavras do nobr~ mmistro da ju.-;tiça 
<JU<lndo contessa que a segunda partt1 do prirn;,iro 
artigo não tiobu sido approvada por grande 
maioria, oiío foi porque torlt>S que ~ustentão o 
governo desconl,eçrio a necl!~síuad~ da ref.,rma, 
mas sim por que quP-riiio cou~a ua"lhor, tl como 
ma classifico nesse numero, il UJeus des~jus siio 
que se faça urna ref·•rmn de accordo coro a 
con~titniçào, para g.,zar de I • .ng.Jvi.lade, passnrei 
a ler o meu requP.riu~<cnti., IJrOífl~tando que, quer 
st:ja CIU não approvad.>, üco tran.1uilln em miuha 
conscillncia de ter ctlrnprido meus rlev~res, e talvez 
ncw tome mais p'lrte nesta discussiin, 

O nobre deput.1do lê o s~u n·q>t&l'im6nto, que 
é o sagqinte: 

" RP.queiro que os divBrst'S projectos do reforma 
á lei Je 3 de Dezembro d~ 1841, vc•ltam á com
missão, para que, dHpois do revistos acc>11 ar! a
mente, formtüe novo projecto, fJUe de~c.~ns~ 
inteiramente sobre o tit. (jo da cou:<tituição, col)l
prehendeodo todarl as u : spn~i~õ~a qnH garautao a 
acção da justiça, os diruitos das partes ; fací· 
!item os rtcursos, regulem a aposeutadt'ria dos 
juizes, igunlem·S·1 os ordenados, e outras pro· 
vídencías que a experiencia tiver mo .. ·trado serem 

. necessarias á boa e promptn administração da 
justiça, incluinda todas as idéas aproveitaveis, 
em harmonia com o systema jndiciario estabelecido 
pela constrtuição, toudo em vista o Bllguínte: 

<< 1. o A policia administrativa e judiciaria seja 
separada diJ p(ld9r jurliciario. . 

<< 2.• A policia judicillria continue á cargo dos 
chefes de policifl, delcgudos e subdelegado~, só
mente com attribuições de colligir as provas que 
a pdicia administrativa não póde prevenir, e 
de p1:ender os criminosos de culpa formada, pro
nunciados, on em flagrante rdllletteodo-as ao jui~ 
de direi to, ' 
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<< 3.• Confira-se ao governn o mesmo direito 

que actualment~ tem, d" demittir os empregad<1S 
de polic:a judicia:·ia, P. probiha-s& que ell·~~ po'<sii:o 
eX'lrt:er· curnuiatt , . ._,., ,eute outro t•OJ preg" d·~ qual· 
qu er naL:aeza •.1ue seja. 

« 4 . o As :~ttribd~ões do poder ju,liciHi,, no 
cível c crim P po;:rtenç:'io, quanto ás m:.terias de 
fac l", ao~ jura-los, COUl o direito de pronuncia, 
excepto nos cw-;os em que -=stãn estabBlecidos 
ju1zes para os crime,; d~ responsabilidade ; e 
quant•) á~ de direi to, aos juizes ,f.; direito. 

« 5.o A formação da culpa esteja a cargo du~:s 
j11:zes de direito, ,;nndo os processos apre~entados 
ao jury para a pronuncia a sequencia •ios mais 
preparos pua o julgamento. . 

<« ().o Estabeleção -se recursos dos despechos dos 
juize,; de <iir·;i to, quando n:i<l f·)•·marem culpa, .e 
das rlecisões do jury, quando não pronunciarem 
ou vice-versa. 

" 7. ~ Para juiz'ls de direito po~sã<l ser n omeados 
•ll> que não ,;eocio gradu,..dos ~m direito t·~nh:io 
as nece!'lsarias !::abilita<;êies ; e os quil forem nE
cE>~ ' ' rios para substituir os impedidos, vencendo 
os :mb~t!ttllOS o orct •mado por i11teiro quando 
func1:iuwlrern , marcand;:> -sc o numero de~ tes juizes 
d ·~ direit•> sub,;titut•.>s em cada provi ncia. 

" 8 o Estubdec;ii.o -se os casos parr. as re<noções 
dos juiz"s de di-rdto, tempo d;. sua dur::.•;!io . 

u !). o Subsis"riio os C(• nsBIIJos do~ juradvs o:n 
t·.1uos os mu.•icipios, facultado-se a sua inc .• 1rp••· 
ração a outro, llnando e!hs nÜ·J excederem dil 
s.;h leguas : mas a qualiticaçãc1 Sc'ja feita em 
c:~da tllUnicipiu, exdumdo o juiz de direito de 
j ., tervir na mtiSilla, e sejão sort•Jad.JS, com 
pref;,ren~ia para o jul:;pm ~nt" tle qualquer réo 
os jurados d" sau mut.icipio. 

u 10. Em cada provinda nnd':l n:'io houver rela.;ii:o 
se crê·' uma que conheça dos recursos do~ juizes 
<l •! pri111~:ra inst.nncia, e estabeleção-se as rtlg ra-. 
par11 que dias funcci•>nr.!n rtguhrmente dua:; v.;zes 
por semana. 

« 11. Para aposP.ntadoria dos empregadvs pu
bl•C<J!'l se niio leve em ccnta o t~mpo em •lUO 
o m;.gi~tra.Jo e~tiver disLrahido Jo seu em· 
prel<"· 

<« L,~;;a m;;d i·la se faça ex:tf:nsi v i\ a to <.i os os 
outros (•!nprf~~ad~>~, excl~~t0 o tetupo t~:r. que 
SP.rvir·~m nu jury, v u grutuitamente na quarda 
nacL>nal. " · 

O r··~• JUclrin .e nto Civ nobr~ Jeputado ni:J é 
avoiado . 
os ... o . :o.r .1n.ocl:- Sr. prr,~id·~ :lto, eu sinto 

c~U'~ r;. :i.• ) 8~ :v·. b ~:!", p t(?SP. ntes t)S n ~)Lr,$ nliniqtro$., 
pri nc ipnlm •'nl•' o nnhrP mi:.i~tro da ju,ti~a. p'lrque 
eu tinha ;;r~>tnP.ttido provar qu·' a pr.:>post:l n:'io só 
n:\0 wclhorava, "~não quA até pei.-,rava em nlguns 
pl)11tos a adt."linistrnç•io da ju;;tiça. J:, cumpn_ em 
part•2 tSl::t pr0messa, tmtanJ,> de ai~un,; arttgos 
da proposta, e mostr:o~ndo que pei:<n-va co:1si.:l"' · 
.raw~l::nent<J ;;q<ldle i mport~ntissimo ramo de ad· 
ministração publica. 

O segundo artig ~, da pr•'P•>S'.a, Sr. presid ent~. 
mP. parec~ iot?i rarn~nt~ inutl[ : é inn_til e es .:us :tdn 
porque a lei de 3 •lP. Dezembro prP.Vtne o que elle 
rlispõP. Sim, t endo os jlliZ•'S mun_i~ipa~>s cumn· 
I •L1vamente com o~ ch~f,,s •i e po!1c1a, .Jelega•i•)S 
e ::mhtlt>le~ados a attr1t.uiçàa d·: formar culpa e 
d ~ jul~sr , ,,:; crim•' S do art. 12 § 7• do cotigo d t> 
pr•:ces:~o crimiu'll, ell cnl~ndo que uma v~z que 
u:h> est1i rAvo:zada a l•~i n •• fll.t& part•! d~sner.~s!<ar i o 
é o artigo. (Apoiados.) Ora, o Tl\''"'"t) recurso 
oe que tra~a a ultima part' ,j.) art. 2• está pro · 
v •lenciado na citada lei. P'Jrt.tnto, se a le1 te:n 
provii.leucia•io a este rP~peit•> para que esta 
disposição no art. 2• 'f Ma;; quero conceder que 
não haj~. superfiuitiade na disposição do art. 2•, 
quero conceder que esta disposição seja mesmo 
n<:~·~ssaria; mas n;e:hora a disposição do art. 2° 

o qu·~ est:í del•~rminad;J n::. lei de 3 de Dezambro 
d" l::lU? 

Senhores, o grande •tr~umento com que o n :>hre 
ministro na ilUa praposta, e al,qu ns honrados mem
bro::;a que têm susteuta ,io, prnt t:ndêrão provar que 
as funcçõ es d e jurl icattira não podtã.a ser exerc1das 
P"r elltpregados de policia, foi que sendo estes 
empn~gados t e:n pnr:tri->s, nã0 podia de maneira 
n\guma convir á boa a •!mini:;tração da justiça que 
el\e" tivess~m. semelh ,mt()S ~ttribuições, e que 
por .:onsequcneta r,ra u e. ces~ano . H;paral-as, dál-as 
11. empr,;gados que! otl.J re::essern todas as garantias, 
ou a,, mAnos mutto tn!US !la (!ue as que offerecem 
o:-~ delegados e subdelégz.àos de pulicia, e até os 
cbef.~s de policia. São vitalícios os juizP.s n,uni
cipa<l:-1? Não : são t~mpo rarios, e de nomeação 
do governo assim como os del~gados e subdc!e · 
gad?s _d~ policia .. R eunem os juizes rnunicipaes 
attnbmçoes pollc1aes com a JUdicatura? S em 
duvi-ia c~nhu:n>l p ela pror>o,;ta : logo, em que 
111elhora a proposta o qu<:l .;stá. feito 'f Apenas ern 
uma cousa; em dizer-se que os juizes municipaes 
têm 4 annos de duração . Mas S(;onores, o pmza 
de 4 aunos ele duraçã'.l ser~ garantia sufficiente 
para a boa a t!minbtração da justiça, quan,lo de 
mais a mais não se ••xigE<m outros rPquisitos de que 
trata a lei de 3 d~ Dezembro de lSH ? Digo que 
não ; digo que o prazo de 4 annos nunca se pódo 
reput ,1rç;arantia ~ufficiea~e,e_ quc estP. prazo s.e_póde 
dar-se por ventura o governo conservar os delegados 
e sub<telegados por este c., paço de t•~mpo. Mas, 
senhores, para mim a maior ~arantia é a que 
dá. a lei de 3 de Dezeu1bro quar.do permitte ao 
governo que <lemitta os d ;, lcgados e subdele<>ai.los 
que não se conduzirem bem no exercido d:1s "runc
ções a seu cargo. N~ste caso o gov&rno pócle dar 
r••m edio promptn aos malr,s causados por, um 
dtll~gado ou subdelegado ; o que niio acontecP. a · 
resp-,ito dcs juizes municip<\eS cuja •luraçiio é 
de 4 anuos. Mas dir-se·h!l ; o governo está 
obriga·lo a eseoiher as pes"' ' ~s mais capaz,;,; para 
os !ugares de juizes mumcip:<t.s ; perguntarri, a 
ki de 3 de DezPmbrn de 1$-U e 0 regulame11to 
Je 31 d"' Jan?iro d~ 1842 de n:io PXigi:'l.o to·hs 
essa~ hubilir.•çõe,; para os ernpre~os de juiz<'s mu
nicipaes, d~l··ç;ados, ~ subdelo;p;a•i<>s ·? 

U:u: Ss. DEPUTAD<> dá um aparte. 
O i)R. D. MANOEL:- U!l1n V(·z que um dP.creto 

l:!>lt<l publicaJ,,, tlle obri;:tn com<) lei ; os infractore . .; 
do d ~cr~t" siiv tão crintin0sns q,;r;~ ,, ull infn.ciOr~s 
d·t lei. Mas supponharn .ls quu a lei n:io disse 
ta nto, o que se segue é 'lU<l nós pou~ mos con.;aa:rar 
e:n ld a d1~pos içào do regulamento da k112. 
(Apoiados.) 

SenhorE>s, _que gtlranti!i e a qt1e ~ e f<lnda no 
eS!JiiÇü de s.:•J:! s.nn,;s, durant?. os quaes devem 
servir cs jnizcs munit:ipae~? N•mbuma : que 
futuro aguarda ''S j uiz,l~ muuicipaes? Pela le1, 
além dos requisit•>s <la formatu •·a e praLica dil 
um anno, tin!:ão de m:1is a expi:ctativa de serem 
nomeados j•1izes d•l direito. Portanto já vê a 
camura que nesta parte é muito preferível a 
dispos1ção da lei de 3 de Dez'lmbrQ P. da proposta, 
isto é, mesruo no caso de que llâo seja inntil 
e ocio~o o artigo. como en d~monstrai na pri
meira parte do meu discurso. 
Ser.hor~s, eu n:lo posso fallar contra o vencid1., 

e por isto não m e é dado combater o art. 1•; 
mas eu pJSSO f~z~r O parall;,Jv d;l. proposta C<)ffi 

a l•li. O n abre ministro atten •teu que nito era 
)lo~sivel que pudt!S'iem continuar reunidas as 
attribui-;ões de P ·· li~ia com as de jlt •lieatura. e 
então p•Hque •ls reun'l n 0 mesmo individuo cem 
o nome de juiz municipal': P<>rque dá ao juiz 
m•1nictpal attribuições de judicatura e policia? 
Os juizes municipaes ~ã<J autoridades policiaes 
pda proposta e tôm attribuiçües doõ judicatura. 
Senhores. os juizes munic1paes vão sP.ntenciar 
pP.lR proposta nos cr!mn~ <lo Rrt. 12 S) 7o d•J 
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codigo do processo criminal; viio sentenciar JUizes 
municipaes leigos quando a lei de 3 de Dezembro 
confere essas ~>ttribuiçõas a juizes fvrmados, e 
com um anno de pratica do fóro. A lei portanto 
é mais previdente, mais obvia que :t propnsta. 
Ora, o nobre ministro estabelece que o rectus~ 
seja para o juiz de direito. O mesmo diz a let 
de 3 de Dezembro de 1841 a respeito aos l"P.Cltrsos 
das sentenças dos juizes nmnieipaes ou despachos 
de pronuncia. Portanto nesta parte a proposta 
não faz tn!\is que reproduzir a mesma di~posição 
da lei de 3 de Dezembro, com a di!ferença, como 
já disse, que estes despachos de pronuncia hão 
de produzir seus effeitos dados por juizes leigos. 
Os despachei! de pronuncia proúuziráõ seus 
tJffeitos dados por juizes formad·Js, porque ~sta 
é que era a regra d:\ lei ; o mais são excepçoes. 
Portanto s lei deu mais garantia A innocencia, 
deu tambem mais garantia contra o crime do 
que ofterece a proposta. Parsce·me que o art. 2o 
da proposta não põlie de maneira alguma ser 
approvado , primeiramente porque é inutil e 
superfluo, e repito-o, porque o nobre ministro 
não estava n:1 casa quando eu diss11 isto. Tenho 
demvnstradQ mais que, concedendo mesmo que 
o artigo não é ocioso, não é superfluo, elle 
empeiora muito nesta parte a administração da 
justiça. E' isto o que eu prometti provar ao 
nobre ministro na primeira vez que me levantei 
para combater a proposta. 

Sr. presidente, devo ser franco, confessarei 
que mais coher"ntemente procedeu o nobre depu
tado pela província do Maraubã.o . Se o nobre 
ministro tivllsse na sua proposta :ieguido as 
doutrinas do nobre deputado pelo Maranhão, eu 
diria então que havia verdadeira coherencia.. 

SenhorP.s, aquelles qu~ pensão que attribuições 
tão importantes não podem so>r confiaJas a auto· 
rida.des que nào sejao vitalícia~. estão obrigados 
a sustentar e a adaptar s.s id~a~ do nobre 
deput<\do pela prn"Yincill do Maranhão, porque 
com etT.,ito o nobre d•1putado nas Sil~s emendus 
estal>eleceu esta dvutriua, f<1í coherente C<~m seus 
prim;ipios. Mas nós que não estamos con\'encidos, 
nem nos podemos couvent:er, tlpe7.ar do lumt11oso 
discurso Jo nobre deputado, e apezar mesmo 
do Ji~t:urso proferido ~'elo nobre deputado por 
P. · rn:~.n,buM, de que o tit. ü• da constituiçilc. c\ ,l 
imperio deve ~er Pntendido po>la maneirl\ por 
qur, o entendP.m os nobr~s deputudns, continuamos 
na opini:io lill que nós P··demns ter j1ti:ws to'm
porarws conservar,do o:~ p~rpetnos. Ora, digo 
qUil o th>bro deput:tdr, foi CObCT;Jlltf\ IJOtque tÍTIJU 
as attl"ibuições de julgar das a11t0r1ciadcs tem· 
porarias d''" juizes nHlnicipae!l, ~ ntid •de quil elle 
não recooh·'ce a. vista dll constituição, entidaue que 
o nobre tnin1:;ao tam'oam niio devia t.,r (!ueridu 
reconhecer para ser coher4'>nte cJm a doutrina 
upresentnda na propo~ta . Eu queria que o nobre 
mini:ô'tro fosse coherente co:no o f,)i o nobre 
deputaJo p-1lo :1\{aranhào, q•1e, não fazendo dis
tincção entre attribuições civeis e crimes, esta
belece a rt;gra de que em caso nenhum podia 
sentenciar a!inal um magistrado quP. não fosse o 
ju1z perpetuo"l de qne falla a constitu ição. M~s 
o n•>bre mini$trt> nesta pl\1te tambem se separnu 
d;t opinião d '' nobre deputaoo, porque reconheceu 
apenas que a con~t > tuiç:lo ~ó tratava de l)bjectos 
civeh e n:io crim ~s . Não sei como S. Ex ~Jórle f11zer 
esta di· tincçii:>. 8e a attr1bnição •le julgar não 
póJe ser conferida ~.,ni\o a magistrad·.;S p <~rpetu-~s. 
em vi~ta do tit. ()o que S. E:z::. invoca, eutiro 
tanto n\io podem julgar em negocios cíveis como 
em negocios crimes. Mas, seuhores, eu não 
posso :1dmittir a opinião du nobre deputado a 
qnem acabo d'l referir-me. porque. ~.>e a consti· 
tuiçào fns:>e entendida tão restrictamente como 
<JUerem os nobres deputados, uma só sentença, 
q_u<lr em negocí(IS cíveis quer em crimes, não 
p,;dia S"r rrnf<>rida senão por ju.iz P"''"petno. 

. Senhores, como é quo legisladores lão esclare
ctd0S C<HiSP.ntirão que o coj1go do processo regesse 
desde 18:12 at~ 1842 com disposições, as quaes, 
segu.ndo os nobres d"'putados, ufi"tmdem a con
stituição do estadü ? E' ae admi~ar que os nobres 
deput>idu,. que ha tanto tempo tem asp,ento nesta 
castl não tivessem pr:>posto a revogação do codigo 
nolsta parte. 

C·lnvencer-se de que ha em uma lei regulo.
moatar uma disposição que claramente off·mde 
a loi fundamental do estado, ~; não propór a 
sua revogação, não me parece muito conforme 
com os nossos deveres de l o;gislador ; porqutl eu 
creio que o legislador, uma ve7. que se convence 
que no paiz ba uma lei regulament~~or que <~ffende 
claramsnte a constituição, deve pedir a sua 
revogação; mas os nobres duputados nã.o o fizerão: 
não vi que ministro algu:n conhecesse defeitos 
no codigo nesta parte; vi que diffHentes ministros 
nos relatorios apresentárão muitos defuitos na 
legislação; mas n<to me recordo, apazar de ter 
lido todos ha pouco tempo, que dissessem que 
a instituição des juizeto municipaes , qual a 
creou o codigo do procei!so, era contra a consti
tuição do estado. Esta duvida tambem niio 
oceorreu na discussão da lei de 3 de Dezembro 
de 1841, porque os legisladores nessa lei consa· 
grQrào a doutrina de que éra possível haver 
juizes tempora.rios que sentenciassem afinal sem 
comtudo infringir o preceito da constitui~.ão. 

Ora, cu creio que é um dos casos em que se 
põde r.;correr ao :ugumento deduzido do conseueo 
geral. Tantas legislaturas compoeLas de membros 
t:io esclarecidos não ~e lembrárâo de revog11r 
uma lei que contém di& posições diametralmente 
oppostas á con!ltitui.ç:Io do estado I Parece que 
tal argumento, posto que negativo, é de bastante 
Í-.1rça. ~ontra a opi.niii.o d0s nobres deputados. 
Ora, eu creio que o nobre ministr•J hoje està 
co:•vc>ncitlo de que a sua vpiniii.o enunctsda no 
prearnbulo da propost~ não é intc;iramente exacta. 
Já elle nos f,:z o favor de dizer que julgnva mais 
conf(•rme á constitnição QllP. as attriiJui~ões cíveis 
concadi ·i:ls pf'la lei de :~ d11 Dezembro àe 1841 
aos juizes mu nicipaes íosseül uadas 1\(lB juites 
perpetuai! d11 que fulla 11. mesma const1tU1ção; 
tanto reconhece i8t<>, qua conso)rva ain<ia em 
muitos casüs attribuiçõe~ de s<mtenc1ar a empre· 
gaJ.,s t•;mporarios; p;,r e"'P.mplo, •'S casos de 
cnnt.·abnn•jo, de quo falia a lei tl<3 3 do D >)Zembro, 
n1io c .. ntinu:i.c1 a sAr julgados por ju1zes temporadas, 
i;,lo é, pl'llos jui:ees Pllltnicipa•!l\ T Sem d11vida. O caso 
espac1al da locação de serviços de coll)uos nã•, c,m
tinúl a ser jul~lld<l pot juizos temporaric1.,;, isto é , por 
juiz · ~~ ele paz'? Mlls qu~m auLorisou r• Sr. mini!llro 
p •ra fazer estas excepçõ~s a um principio (corno 
dizem os nobre~ deputados: fundnm~ntal da CQn· 
stituiçiio 1 Qu<;m nl.ls dá o direito de limitar a 
constituiçâ.J nesta parte 1 Não é isto prova, ou 
antes não traz isto a convi~ç:"io de que à consti
tu.iç:lu niio póde ser entendida t:lo resLrictamP.nte 
Cl)mo ~reteodem os n'Jbres deputsJos. a ponto 
de se excluir todo e qualqU•'r juiz temporario do 
dir<'ito de prof<Jrir sentenÇf• ainda em caso de 
menor inlportancia? Não quero recorrer a excm· 
plos ~>.xternos, por'}u~ não me par<"cem precisos 
W\ actualidade: tambem leio os livros, e gosto 
de saher o q11e se passa nas outras nações, e 
acont'!!ce até que, q\lando leio legislaçÕ<JS cstran· 
geiras, e alguns autor~s que escrevem a r!:speito 
dellas, fico tão 6oeantad.,, quo no . prim eiro 
momento eu de,;~jo >êl -as transpillntadas para o 
meu paiz ; "porém, mn.is de sangue frio eu me 
t:onvenço de que não nos devemos ,::uiar velas 
theorias. e que é necessario altender ao estado 
do nosso paiz. A legislação de uma nação antiga 
e civilisada que está a par de sua civilbaçào 
não póde sem gra-,e i!lconveniente ser adaptada 
nn nosso paiz, ~t.inda novo e ntrazad·J. · 
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SESSÁO EM 21 DE AGOSTO DE 1846 
Ora, direi ag.na a minha opinião Írancamtlnte 

á:!o)rea de um ohjecto irnportllnte, que tem sido 
tratado na discussão. Se nós pudtlssemus t i; r crn 
cada mnnicípío 11m m .. ~istrado formado, um juiz 
de dirt!ito, eu stllia de opinião que este magistrado 
com estas garantias, dundo .se-lhe ordenado cor
re~pondente, tivess~ todas as att.ribuições em eaja 
município, que fosse preparador, e que julgasse 
afinal, e que ~ro.:essass•J noa crimes cujo c0-
nhecimento fosse deoois submettido a decisão do 
jury, e que julgasse· os crimes do art. 12 ~ 7o do 
cod1go criminal, porque é minha idáa que muito 
conYém na v<lrdade restringir o numero dos 
empregados : mas niin creio por ora que o paiz 
esteja nas circumstancias de ter um magisLrado 
perp.;tuo em cada município; é idéa que talvez 
mais tarde prevali!ça e se venha a verificar. mas 
não é agora realisavel; e se o não e, h~svemos 
de escolher o mr.lhor, e creio que o melhor é o 
que est>l na lei de 3 de Dezembro. Primeira· 
mente eu sou tambem de opinião que o governo 
não pôde entre•netter-se na divisão judiciaria; 
creio que isto está hoje dado ãs assemble;.s 
provinciacs ; e desde já <li(Zo, que não lhes quero 
dar mais do que têm, antes se lhes pudesse tirar 
legalmente muit" du que têm, o faria de bc.m 
gradv, porque conf~sso que ainda que respeite 
a instituição, porque e~tá cstabnlc,cilla pela lei 
constitucional 1e A~osto de ltl34, conhEço todavia 
que tem muitos lieftitos; e se nós plldessem.;,s 
sent alguns inconvenientes, e talvez graves, 
acabar com esta insLituição, fôra melhor; ma,;; 
emqnanto a sua disposição · existe, par~ c~ _qu~ o 
g .•verno não pód" ~ntremetter-se na dtV!SllO. JU
diciada, e nem mt:!smo o corpo legislativo leg1slnr 
a esta respeito. Ora, já vê o Sr. ministro que, 
ainda quando a minha idéa s.e realisasse, o que 
não é para agora, t!ra necessario, como já disse, 
que as assembléas provinciaes fize~sel? uns!l 
divis>10 judidaria segundo o governo wsmuassd 
aos $eus uelegauos nas províncias, e me parece 
que esta parte seria facil. Mas, Sr. presidente, o 
paiz· ni\o est:\ p1·.:para<io para isilo. Ora, :iigll:·D?-e o 
Sr. ministro : não será melhor termo<> JUizes 
formt~dos com um anr.o de pratica do que. juizos 
leigos ? O Sr. ministro conhece bem o pa1z para 
nàu ~e querer p!!rsuadir que o go-rerno, p~tssando 
a proposta nesta parte, possa achar facilmente 
em cada mu:licipio do imperio homens f·,rmados 
para taes empregus ? O nobre ministro sabe que 
o g(•vern•J tem encontrado Rlguma ditliculd_a~e. em 
acbar jui:l:tJS municipaes para os mumctptos, 
np~zar de estaNm reunidos, porqu.e na vurdade 
ha municiphos, que r.pezar de reuntdos .• - . 

O Sa. PaEi-IDENTE:-Lembro ao Sr. deputado 
qUt: está Ctn discussão O arligo segundo. 

O Sa. D. 1.\IA.NoEL'-Eu trato do art. 2•: .de· 
ch.ro a V. Ex.. que h<:!t de ser mu~to l'estncto 
nestu discussiio ; se achar qua o nao sou, use 
do so~u .direito, e se me chamar á ordem, eu 
obedecerei immecliatamcnte. Já. tenho divagado 
bast:::.nte ; vamos a<l positivo. 

Saiba Sr. ministro que, apo:zar de boas de
sejo~, os seus . antecesso~es não p~n.eriio ·achar 
juizt!s muntcipaes em mustos mun;c;pzos, porque 
os emolumentos não cht:gavão cou1 o ordeuado 
de 4006 para '\"iver com decencia. Ora, se re· 
conhece isto, como se p~rsuaàirá quo poderá 
achar se01 ordenado, sem futuro, bon1ens formados 
para os lugares dtl juizes .muoicipaes, . em c~td!l 
mnnid~>io do imperio? VeJa o s~. mlDlStrv que 
com ·l•ffi•;uldatle ha dll achar home:ts capazes para 
os eu.pregos, excepto se usal'. com ell~s de ri~or, 
excepto se o governo o~ quu~r coaga· ;_mas ba 
innumeraveis meios de llllld•r esta coacçao, como 
o nobre ministro sabe. Mas de quem lançará 
mão o Sr. ministro nos lugares, nos municípios '1 
Dos homens mais notaveis, que são fazendeiros, 
negociantes e capitalbtas. E s11be o Sr. ministro 

';J."Oll40 li 

se algum dalles quer acsitar semelhante em
prego, do quat não lhes &:Jrovém senão muitos 
incommodos, desgGstos e iotrig::~s 'l De mais, é 
emprego, para o qual a cada womento um leigo 
crsrece .i e assessúr, e nesses lugares desgraçad!!o
mente muita3 vezes o assessor engana a quem 
a elle recorre. Eu não falia dos advogados, por 
que esses, sendo probo5 e honrados, uão servem de 
assessor, por estarem empenhados na decisão da 
causa ; então eserupulisão e o fazendeiro honrado 
quo c&rece de assessor envia á côrte um proprio, 
com grande despeza. E com que é compensado 
isto? Com cousa nenhuma. Porque elamárão 
tanto os antecessores do nobre ministro contra 
os juizes municipaes do codigo do proct:sso '1 
Porque conhec<lrào praticamente que esttls lugares 
importar.tissim:)s iào cahir nas mãos de p6ssoas 
inhabeis e incapazes, que muitas vezes traficá.rião 
com a justiça, porque os bons e capazes do lugar 
não querião mais aceitar s.;melhantes empregos. 
Na verdade, senhores, entregar-se a um fazendeiro 
probo e honrado a formação de um proc-esso até 
á sentenç>l final, é couaa de pouca mc.nta ? Esses 
fazendeiros hourados quererão tomar sobre si 
tamanha responsabilidade? Quererão entregar-se 
cegamente á direcção de um assesspr, á~ vezes 
de mã Cé 'l O qu11 fazem? Rejeitão o cargo. Ma.s o 
governo, que tem de cumprir a lei, . vê·se na 
rigorosa obrigac,:ão de entregar taes cargos a 
homens menos capazes, e quem so:trre é a justiça: 
força será so:trrer todos os ml\lcS e inconvenientes 
que Si•ft'ro:;mos durante o triste periodo decorrido 
desde 32 ate 42. 

Sr. presidente, eu fui juiz de direito com juizes 
munic1paes leigos; felizmente na minha comlirca 
não havia muitas demandas, porque os homens 
alli ~iio pacificas e se accommodão facilmente, 
acabando quasi todas as demandas por conciliação; 
vi que· os homeus de bem não · querião aceitar 
taes .cargos. Quantas vezes eu me empenhava 
com elles, e lhes mostrava a necessi<:la:ie de acei· 
tarem ta.;s cargos para que oào r.;cahis~em em 
pessoas menos i<iotteBs, e que só têm em vista 
tirar proveito del!es? Quantas vezed era pr~::ciso 
anr..ullar os p:'ocessos pelos erros ou f~&ltas 
insnnavcis de que . elles se acbavão inçados'? 

O nobre mini$tro quer agora entregar tudo a 
estes juizes municipaes leigos, quer fazer r~viver 
a legislaçiio antiga nesta parte, cujos der.,;tos e 
inconvenientes farão reconhecidos por todos os 
seus antecessores. Creio que não poderá o Sr. 
minist•o re .. lisar o pensamt.nto de em cada 
n•unicipío estabelecer um juiz de dír~ito perpetuo, 
e 6otregar-ihe to•ias ~ts attribuições. Se tal pens:l
mento se pudesse realisar, d·' certo a lei de 3 de 
Dezembro de ISU o teria adoptado como uma 
das suas disposições. 

O nobre deputado pela província do Maranhão 
esrorç•.m-se por mostrar a facilidade de se executar 
a emenda que offereceu. Conf'3Sso que, apezar da 
atteno;iio qu<l prestei aos seus discursos muito 
eruditos e luminosos, não me pude convencer da 
possibilidade de se rcalisar a idéa, porque entendo 
que, apezar de muito bua, não pôde por ora ser 
realisada. 

Estou muito cansado; limito·[lfle a estas re
flexões, declarando que não voto p2lo- art. 2°, 
primeiro, porque o julgo ocioso e supe:'iiuo, 
visto que a dispJsiçiio delle está prevenida na 
let de 3 da D•!zembro: e s~:gundo, purqu(j, con· 
cedendo mti>'tno que não fo~se o artigo o~ioso e 
inul.il, bem longo dt! melhorar ne~ta parte as 
disposiçõ.,s dll le1 de 3 de Dezetnbro, elle as em
pPi.om consideravelmente. 

O Sr. Fernandes Tort•es (minist,.o. d'l 
ju~tiçn.l:-Serido um dos principaes fins da · pro
pusta separar· a judicatura da policia, creio quG o 
art. ~· satisfaz a esta condição. 

Os nobres dep~tados já q~ando se '?PPU~~r~o 
79 
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ao :-trt. 1•. e já agor!\ cnmbatllndo o art. 2o, quil 
se tlí.-:cutt~. r.ombntem a pr•)posta p.•r este me~mo 
principio: jul::;a o ncbre dep•ltudo onr G•lyaz e os 
mais s'lnhores de sua opinião que a lei de 3 de 
Dez<'mLro é prefe:i..-d tm toJas as suas deter
mina~ões, mesmo na p1n·te em que concede aos 
empregados e agente<; de policia o direito rle 
pronun<:iur e de julgRr em crimes leves, de que 
flilla o codigo do processv; nn. sustentação de 
semelhanLe ~nutrina, dize~ que os 11gentes de 
policia tii\o mais ga1·autias, por isso mesmo qofl 
o govern·) os p6de nome&r e •.lemitt.il· quanuo lJ~m 
lhe aprouve•. Se tâll ab~urdo priucipio purlesso 
ser admittido como verJade;ro, de!l~ se <leveria 
t:.mbflm concluir qua todos os membros do p•1der 
judiciario prestariào :-r:;elhores garantias á sccie· 
dade de sua oomeaçrio e demis~ào fosse tãv arbi
traria como a. dos del•lgatlos e subdeleg::~d,,s ; m::s 
o governo e a maioria que sustenta a propost::t. 
entende qtte o direito de julgar, t~o impo~tante 
como· .é na s<lciedaôe, não p6de "'' r conferido 
senão a empPf'gll.uos que tenllão garanti:J.s de 
indepeodencia, e não por mal mod,, amoviveis. 

Susteutiio ainJa tu3IS os nobres deputados a 
l~i de 3 d~ Dezembro nP.sta p:1.rte, julgando u:na 
oarantia a amovibili•:lade, por isso que " gov<:rno 
póde faci!m.;ute demil.tir os que não. satisfizerem 
seus d.:1v~rc:-s : se e:<te princ1pio puJes>Q RH 
apt~lir.a~., a empregados incumbido'! do qnalq.uer 
parte do direito d.;: julgar, e se fôra verda~.;n·o, 
segu;r·t>tl·bia o absuu:iú de que t>unbe'!l vs JUIZes 
de dir11ito e d6seml:l:,rgndor,:,s d~:ver;aG ser IW· 
meados i' demittidos a contento Jo g•lvern•1, e 
~c-guraroent~ nn cas!• não hav»rá uo1 s6 membro 
que partilhll semelhllnle dou I ~in a, nem mesmo 
o nobre deputs.du pryr G·•yaz, que comtudo re· 
conhecerá commi;;:o r. cons<)I)U&acia abs•uda do 
Reu principie• . . Os I:'O'bres aoputados ill>t~ndem 
01ais que a~:; dh;p(l,;i<:Õd da propusta tst:lo em 
tolltralltc<,;ão com I)S prillcipiC'S que quiz sRgu1r, 
p-.rq"UP. no art. ;lo, o<:r> di!'<!U.>Sà1.• se dá al)l; )u!zt,; 
uiUnicip'\es o dh·eittj d~: illl"tntl.r cul~a. "u<' )u:gnr 
os crir:téS do § 7• ort. 12 do cod!go ,lo proo:~!<S•J 
critr..inal. E' pata n.im ~,.,u,.q, extraçrdinllria qo"' 
pos~ão os r..-,\nes d· · putr,l1-:;;. <lllt•!t•det. '!."~ ''" 
juiz,Js r:.unicipaes fil'!l :) n:1s me~nHtS conli!çoe,: t!os 
tlr,lt!gados e t-~nbrielegp.tlos, o d dflc1l é re~ponllPr 
a argument.o!< de tal ;·,atu!'CZ:t: Eu n~o entendo 
oue 11 inàepennllncia do P'l<ier ]U·JIC1ano provenha 
SÓU'I.,nte d:. pP.qletuicade c lJlUltOS püiZCS ba qae 
~:e utl\uà\1 de t'lr o ~<'der judíciario bem osta· 
bel0c1ct-.. e d<J l<:r Sltffi.citmt•m:~nte I,(.'U&Iltldo llUil 
iu.lept:·dcnci .• , ~<>m ter co •n tudo cut,::;a~radc• a 
perfi-tUJdad·! dos juizes, eu tt:nho por cer_to q~e 
a p•·rpdu•da•1tl é umr• qat·anti:> mai:: , 1:-:;rem nao 
er.teuoo q ~:t>. s"j~, cm,d lçáo sem a o, a~1 v _pod0r 
judicío.rio ni:o i:lc,ssa t~r independen~Ia, vao_ ~a 
pois ccntradk\iio com o pn:,cJplO, n"'l? opp.;stc;:.o 
á constitaiçâo do E'ste.:iu. A c.mstttuoçao .C••=•>'agra 
a ind~pilr.d<:ncia do pod~r jcdi~_íario, e d•;termiua 
que o;,st!l :>0 j&. exercido _por JUlZH~ .e _JUrad?;;; 
determina, sim. que os ]Utzes de .i1~€1to S<:Jao 
pt>rpetuos, nu1s não oxdue outrc·s _JUizes que 
comquanto não sejão p€rpetuos, t?nhau com_tudo 
outras c(\nc\ições de 1nuependencla como JUlgo 
ter O:! juiZ<!S municipaes, que sendo tel'!'lporarios 
não são comtu•lo amcviveis como os delegados e 
subdelegados, cuja ilmovibilidade eu considero 
muito con\'~ui~n\e pa~a o emprego de 11gentP.ii de 
poli.:ia, fts·~aes d.;, ex.ecutivo, m .. s nunca para 
serem julgadores, ne:n lenho notich d<:: a~<tor 
algum de jur:,.,pruden~ia, e dírfl; mais, de le
gislação al~-uma, em que se dê o dir'3ito de 
jult:tar "' empr_egados ~,1 fóra dns condl~õe_:; que 
se dl-lvam exiglr para eflt>l 1mportant~: õllh:o~so. 

Têm 011 nobres deputados uào ~'Õ na dis~ussão 
do a:t. lo como ago>u no 2°, f.X;>Cl>to opi~1ões 
que não posso admitL:r o devo ccntestar. O nobre 
deputado por Goyaz disse que o governo por 
J]leio da proposta, se esta fõr approvada pela 

cal\lnra, tendh a diminuir !\ fJrca do governo : 
nà<) posso desco!lrir na pt·npost'l tal t•ondenda, 
e de certo n~o seria poss1vel que n mini,tro da 
ju,-tíça, nr,m o gt•verno prvpuzesse á caOJat·a 
medidas que ainJ11 de bngH pucless •l enfraquecer 
a aut~.>ridade do poder PX~'CU tivo, porquil muito 
i11t.~r•Jsse t·~m .J S, ou como go•·c:·no, ou como ci· 
Jud:.ío, que o · governo não ~('j t fra~o e tenha a 
foJ'<;.Ii ru;ce,o;aria para fazPr eifectivas as garautias 
úo,; c:iua•l:'ios, más istn J~utr.1 da orbita que 
compd<l aú poli"r <;Xdcutivo, e nunca COttl qu(•bra 
dt'S (IU•r .;.< cousagrP.ios na cor.stituiçãn; e ente11do 
qu1J ,, m1,S ll1Cl r<qililibrío das :Htrib•tições de .c11da 
um dvs poderes é 11111 element" de fofç:t ):)ara 
todos elles, e C<mtra dl& pecc•>U evidentemente a 
lei de 3 de Dezembro de 18-H, na parte qur. a 
prop(>sta t<om por fim ro;(ormar. 

E' por estes razões que ent•Jlldi com os mr:us 
coll<'g<'S que os juizes muaici11aes Jeveriiio ser 
competente!! para a formaç ao da c .lpa. e para 
julg:t;: os crimes m :mr.iona.Jo:> no ~ 7• d,l art. 2o 
ào C?digo do processo, e QUI~ os juizes à& paz 
o~ mai~ habilitadl)::; p:>ra f:~oz,:orem os corpos de 
de!ictu, o prep:l.rarem UPS e out•·os proces-os nos 
:.iistrictos em que não residissem os .iuizes mu
nic;ipa~~-'.!.9ru deputado combate (>St!\ doutrina, 
e cowpára os juíZes(i"e ·pn-z-c-otn~l!hd_~~dos .•• 
~Não, não.) Assenta que os juizes de pllz Cõiifv--
são eleitos •... 

O Sa. D. MANOEL:- Ett não disse isto hcje. 
O Sn. 1\IlNitiTi\o !)A. Ju:.TIÇA :-.... pelo povo, 

não .iào &ó p!lblico as n1e~mas garantias qtte os 
subdelegados. 

Or.a, eu entendo como os nobres depntadcs. 
q \1(1 cs go~eroos quando sejão hone:.tos 1 e queirào 
cuaupl'ir o se.u dever. podetá.Õ muitos vezes 
aceittJ.r mais na escolha dfl empregado~;, do que 
os eldtor<•s; mr.s r.dmittindo·SP. tambem 4ue 
e~te3 são igualmente int .. rP.Rsados em ter bens 
empr~g·•dcs, llS nobres ril.!put:<dos me hão lill 
c0ue€der que a" menos para eJ>cc~liler nos: dis
tlict<lS t>St<:s e.nprogi\dos e"tiio os de1tores mais 
llab!liti\uo:> 1Ut! o governo, qu» teu1 d" t·econ:~r 
K inf..;rmat;Õ<:>', as ~rtais das v~:zes apaixonada~, 
ll dóVO c•bserva~ que as melhnrc:s esc<>lhas de 
subd.degados tê:n siclo ll.queila~ que têrn recahido 
nos •1ue s:lo .;,;c., I h idos pa1·a juiz.;,s dd paz ••.• 

O Sn. D. ji;J.-~.~o.~-:L: -E' difilcil provar isso. 
O Sa. Mr:..I~'l'RO DA JLSTlÇ.I. :- •••. pnrqu n de 

o!'dir::~rio a elt<t.,.â." pur<l e:•tes c-argos rc:cah·~ em 
cidadii.o,; que exercem l~gitiu>a i!Jfi.Udlcia uos 
distr:ctos, e recocomendaveis por su.a f.1rtun~ e 
probidRde, além de , .. .,tar •listo convenc:do 
qua11tv à el6içiio dvs i<•izes de paz, entendo 
o:nats qua a circum!C'taneia d!! dura•·e~x\ •;u~lro 
annc.- os colluca em melhores condições d;, inue· 
p:!n.:i ,mcia. 

DesP.j!l.ria, cvmo o nobre deput&do :tcohou ele 
enunciar, que pudes~~lmos em c'l.tia municipío 
co\loc:u um juiz de dire!to, e muit':l melhor que 
o pudesFmnos fazer ern cada distrrcto. m11s nàv 
sendo isto possi'I.'CI, não haverà um mdio t~r:uo 
a cstabelecef·se .•.. 

O Sa. D. MAl'\•1EL :-A lei de 3 de Dezembro. 
O Sa. M:xNhTao DA JusTIÇA. :-A lei de 3 de 

Dezembro com I"JS empregados amovive1s que es
~'lbelece não póde ser es>e meiu termo, nào dá 
a~ <t••tantias ntlcessarias, e nsm a ~ ranJc maioria 
àa rraçâ<• tem hoje a r.onscieuc:a pr2cisa du 
SPgUr.ii!Ça com os empregados por ella creados 
<;mqu~onto ao ãircl!tiJ •ie jul-lar. 

Têm úS nobres d€puta•los toda a confiança na 
n<~ulo:>al(ii:O de g0v~;:rn<J, e por 1s~o ni\o se deYedíio 
oppõr ao art. 2• que trata dos ju.ize:: munic:pae~S, 
e devem confiar que o governo nom<:Jará para 
este emprego bacha.reis ou advogados babeis, ou 
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me~mos outros cidadãos bahilitados e co::n pratica 
sufficieate . •.• l' a .iita lui na parte em qu~ dá aos subdill~gade>s, 

<l:!l~>gados e chefaq dr, policia F~sta j u-:it'dic.;~'l ; 
1 é po:·t:lnt., fóra de d:wi1;~ q11fJ alta fica colllr•·t1ndo 
· ~~ri\·a.tivar.nente ú0s jr~iz·~::i Q;·lnicipaes; e é o~ndell .. 

O SR. D. ~.hN•li!L :- P·1is <l<:ba isto• 1 

O SR. MrNt·'TR•• DA JubTlÇA. :- Assi~l t~m acon· I tr,·::n11nte vcius<.~ o art. 2•. .1uo n~> . .:i'l rt1ais dispõ.:i 
ter:ido. I de qua i~tfl mesmo quo:: esü em vigor n~ lei que 

O Sa. D. MANOEL:- Ora, pelo amor de Deus. se quer rdor!llll.t. 
Eu ten& de Emit&r ulinha.s obserV:lfiÕes contra 

O SR. MIN1>TRO DA JusTJÇA :- Pu!'So assc::verar o art. 2• ás q11e tlcão tgeir.:.m,,rJte exr.nstas, 
~u~i~yprr,, ~e~~~·l~l(lpei:~e iê~e:sfad~·.ai~reft~~tep~~-~ l porqne des~io cinr,ir-rnc rigor?!'amente é. mat~>ria 

em discus~:l.c ; ;nas, com,'> já prevt~ni. vojo·me 
senteuwnte d.;baixo d:l jurisdicç:io de j:.lizes ! wt necess;d11,!e de afastar -me de meu prop<'si\o 
snppl.;otes; e s~ se flz <'sse uma analyse dos 1 alim de acomolllihar o noore ministro em suas 
a1JU~·JS comm.lttidç,s err. uns e (;Utro~. niio ssi I u1vagações. · 
onde taiáo hav\do maiorc.s; em fim, seilbor~s. I s-", como já demonstrei, ,1 p:·1 ~ece· me q::~~ muito 
touHs a,; decisõr:s dos jt:!zes munlcipaes estão claramtlnte, ú art. 2• cont.;m um.\ aisp·Js;.;ão qae 
suj~it:ts ã conccçã:-. dos juizr;s de dirdto, qner estil ete vigor n11. lei de 3 ,:6 Df,zetubro d" 18H, 
nJ critlle qu.,r Gú civsl. i' eu não posso querer que !lão t~;>nbão oa juiz.:s 

Deve-se aHeoüer na aclmini:>tr&ção da justi~a municipa€s a jurisdicçãu q 116 ja têm pc,\a lei que 
ni:o :;ó a rec:iJão dos juiz•·&, con•o a sua prom · eu suat.ent•): o art. 2• só -:ti;;põe que s~.ia pri".·a-
ptid<'io, ~?conc.min e simp\ici<!ade, sem qu.; estas ~. tiva a judsdicçào qut. p~la lr~i dtl 3 '.la Dezembro é 
tr~s ultir11aS conuições prejud.quon a primeir>l, j .:umulativa; déSdfJ pvrêu; l{Ue se app·ovou 0 
qü.~ e " pril c\p~~l. Ora, para a promptí<.lão e art. 1•, el!a ficu ·l privdtiva: para sustent:;r-se pois 
ec•>nomh, prtcí,;o é que elll cada tet'mo e d:~<tricto I 0 o\rt. 2• 011 combatel·o fõ :a do ponto e:a que eu 
se crêeu; aut;,rid>:de>~, o que :>f: con~~gue com os <mtendo que a questão dev.:l :;er colL•cada, preciso 
ju1ze·; du paz e municipat:s. Talvez se possa é reviver-se a discussiio co art. 1•, e é o que 
aàmittír a emenda do nobre deputado pelo Rio fez o nobre ministro, ., eu o a.:ompa>Ütarei ~m suas 
de J .. ueiru lo Sr . . Souza França), que determina observações, ainda que pa;·a comba.t~r a pr::.posta 

---o:;-reeu-t's~W---llas..~s._üo.s_crim~~=s-+-__..."-l=~t.e em que E:>mpeiora ,, lei de 3 de Dr1.embro, 
publica:s, porcjUtl neste caso todas as decisões eu me res.,rvava. para quàndo se discutissem· os---
serião d&s juizes de direito, e nos particular~>$ artigo~ respectivos. 
os interessados promoverião os l'ecursos se lhes 
con\'iesse. Ent~>nde o nobre ministro que é de muita con-

Não tenho a r.lemoria muito feliz, e nã& me venioncia a d!t::p<•Sição uo art. 2•, porque assim 
recorJo de tudo quanto 0 nobre dP,pdado hnje se cons,•gtte o ~l'anJe fim da separação da policia 
disse; 0 que lhe affirm(l é que não me tenno da iut!icat:na. Creio qua o nobra ministro ~;;stá 
convencido de snas doutrinas, 11 paznr de• ter perfeitam~ut\! enganado. Nu mou entender, as 
d:•do toua a atte,nçào á discussão com vontac.le autnri~ad~s são policiaes ou judiciarias, não pelo 
sincera de conhecer o verdade, e de aceitar • ali· wodo de sua nomeação, ma:~ sim pela natureza 

· J 1 1 das funcções de que são encarregada!'. O nob.re 
mittw . o qua quer a teração que possa melhorar ministro acha d,!feituosa " lei de Dazemçro de 
a vroposta. 
s~ algt,ma cousa deixei da respondAr, procllrf<roi 1841, porque craa os subcL;legados, delegados e 

raz~ol·o no decurso da ui~cussiio d~ste e dos mais ch"f"s Jc policia com at~ribuições pnlieiaes e 
artigos, f 1tenrlendo por ora que " camar~ deve juu:eialiut! ; (l primeiro artigo ue sna proposta 
RI•pro>ar 0 art. 2•. teve t.CIJ visl&s lit."litar A p)J,cia as Attribuições 

de ta.;~ aut0ridade~ ; ma ·: os juizes munieipaes 
O S't'. Souza. Ra:m.os :-Sr. prusidente, en têm t:uni1em Rttribui~ÕP.S : oliciaos e judlciarias, 

prt::l..;nctia, tomand'l a palav~a co~•tr:~ o BJ t. 2° tl tot.ias !h~t~ ~ão consilrvad •.s, e as,;im ficá sub· 
d,; prop .. stu !:lm discussão, limHur-Ule a lig-lliras si•tindo o defeito quP. o twbre mhli~Hru tmxerga 
ob.,~rvaçõeo que bsstào para reconb('lcer~st3 o ·u!l. lei que se. prvpõ\l a .-eformar, não evita o 
uenhuxr. pr~stin1c. delle; agora purém vejo·moJ na grande in~ouveniente que tanto tem merecido sua 
occessi:.iac.le de a<:ompanh:•r o nobr~ mir.istro da attf.ln~f'io. 
ju~tlça nas refl<Jxões con: que se propóz R sus-
ter,tar o syste111a de sua proposta des~nvolvidos O Sa. MtNJSTRO DA. JusTlÇ.I.: - Niio acho 
em c.utros artitzos que não e:;tiio em disc.n~siio; inconv~niente nistn : acho incouveniAnta em que 
e até certo pont'l pet!a sobre mim esta obrignçíi.,1 , empregados nmovivcis sejãn julgadores. 
visto que o nobre ministro teve a bondade de O Sa. SouzA RAMos:- B.;m : o defeito da lei 
n•csta o.;casião tomar <1m consideração algum:ts de 3 de Dezembro não E:Stà mais na accumula~lio 
proposições por mim emittidas nos discursos an- de atLr1buições pnlicilies com a!'! d~ julg;u, como 
teriores com que combati o art. 1• e todo o sys- eu tinha entant!ido das palavras do nt'bra mi-
tema do pmp~sta. nistro ; o nob1·e ministro acaba de õt! toXplicAr: o 

O &.l't. 2• da propC'sta não contém outra dispo· defeito está em dar·se attribrdção de julgar a 
si.;:io sP.nào a que fica vigente na lei de 3 de empregadcs a:-r1oviveis ; mostr&rei que a proposta 
Dezembro de lSiJ depoi'il de approvado o art. lo não tende a evitar tal defei!.:> que o n<.bra mi-
t!:J. prnp,,sta: eil€ ~ portanb evidentemente ocioso, nistro sn~erga, quando passa privat;_vamer.te para 
co::no muit•J bem den1onstrou o nobr3 .deputudo de os juizes municipaes as r.tt.ribuições que ex:ercião 
G:~yaz que me precedeu ; mas o r. obre ministro, e cumulativam.mte çom os subdelegados e delegados, 
que se propôz a respond E,r-lhe, nada disse a e ao mesmo tempo reforma a lei de 3 de Dez<?mbro, 
este respeite. Eu desejava pois que o nobre mi- quAnto ao modo da num"açãQ de taes juizes e a 
nistro n•e d~::clarasse que novidade desc:ohr.a no.: sua!l habilitações, podendo recahir et>ta nomea"=-ão 
art. 2• da proposta. e ~tn que consiste a alteração"' sobre cidadiios que n!io sejã0 bnchareis formados, 
que as'l1m se vai fazar, e para melhor, na lei qu6 não t.;nbão p.-etenção {, carreira da magis· 
de 3 de Dezembro; porque emqnanto o nobre tratura. O mesmo nobre ministro reconhec~u a 
ministro não demonstrar isto, teremos GUe não insafficiencia dos juizos quando decl:..rou desejar 
tem ju!'>tiii<::\d(\ o artigo ~::m discussão. que em todos os t<lrmos hou\l'esse juizes de direito 

A lei de 3 de Dezembro à á sos juizes mnnicipaes Jiara a formação da culpa e ~~~ra o j~lgame.nto 
cumulativanente a jurisàicçiio que deu aos subde- de cArtc!l cr1mes ; mas c<lah.,cenjo a lmpoSSibi-
logados, delegados e chefes de policia, pr.ra. a li•hdç de r:;ali~1u o seu per:samt>nto, diz o nobre 
fo• mação da culpa e julgamento o.l.os cl'imes àe qua ministro qu.; Sll deve buscar um meio termo ; 
trata o $ 7o do art. 12 do codigo do processo. mas o meio termo a buscar-se não é por certo 
Ora, o art. lo da proposta, já opprc.vado, revogou o que se consigna na proposta do governo, tuas 
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aquelle que está estabelecido nn le! !le 3 de 
Dezembro de 18!1- Ahi os cargOS; dP. ]Ulzes mu
nicipaes ,;ão conft"d~s a bac?arels_ f(1rmados que 
têm um anoo de prat1ca do foro, çoat esperança de 
re:conduc~iio e de melb,1ramento no mesmo lugar, 
ou em lugar sup;;rior. 

O SR. MINISTRO DA JusTlÇA.:- A estes tau~bem 
s·e pód~ dar esta e$perauça. 

O SR. SúUZA Rr.M•.'S: - Mas alli na maior pnrte 
dos c11 sos se real i:;ava mtiihllr este ~enslimento, 
porfJue n lei chamava positivamente par:\_ os 
empregos de julgar aos homens da profissao ; 
entretanto que a proposta do governo cammha 
em sentido contrano, e apr~senta tlm. t~ndenc1a 
diversa. E, Sr. presidente, o nobre unmstN _ ua 
justiça, que é muito esclarecido nesta mat.er13: ; 
o no\ore ministro da justiça que tem_ expemmcta 
bastante dos julgamentos no nos_so pa1z, da nossa 
orguui;:ação judiciaria, não devena propôr uma se
melh:mte alteução na lei de 3 de ~ezembro de 18H 
que nada . mais fez <lo que aprove1tar-se ~as luzes 
dos antigos legh<~adot:es de noss~ patz, e da 
expl!riencta que nos nao devemos d1spensar._Nós 
vemos que antigamente n as grandes povoa~o~s a 
lei ch11mava para empr<>gos semelhant!ls a J~lze~ 
de fóra. que pelos seus _e~tudos f!!OSt~avao-~e 
habilitados, roas que O>' ]Utzes o_:dtnar10:s erao 
sõm 13ntP. c••nsen-ados nas povo~çoes de. roGn os 
imp, rtancía. S~m dnvida é !;egumdo OS d1ctan1eS 
~os aa tigos iegi;;ladort!S que o nobre m1mstro, 
e,;c~" rl'~idc. ~t·m·> ~ . d~:vena f,>rm11la1· a su:i ~·ro-
postr . . . . d 

J·~r:l :tJ>., : ~ <1& Oi•; 11: .i:t C() nobre mtnl~tro tl qt~il 
o~ h i ~ . > Q n1<•ni · i;·~·'• .;.·. '~do!: pfllí< pH·p•)>'ta ~ae 
slff...: ·~ --t~:.. ••; .r ~ 'ltia,;, j\cz-me ::;_ Ex. a ltonra di> 
tr..sz_, ,. " ••üiUiK·' ..jll~ 1-or .,. .-,:zcs t.~nhn emitliuo Jo. 
qw· • .:nnao· !l"mpre mais no govt>n:·~ do ~~ue no 
eleiça."; e prio,;ipa\meotu pelo mo~o p~r Q\ltl. é 
f.,tt.a no nosso ••siz . mds esta opm1ilo mmba nao 
põJ.c ~"r trâzid~ pelo uob!!l rnimstro _d~ justiça 
em seu ~tpoio ; por•lttant.:, o nobr$- mJnlst~o. tç,m 
m.:.strfldo qne a n•io IÜ)I't\•;" ; o nobre mll\IB~ro 
tem declarado o g·· ;rerno como uma .ro.nte sut:peltf\ 
pua tates non1e.~çõcs. O ll•1bre m101~tro . a~hou 
jõlrande incor.vea;enta fiOI ~o do.r a 1\tlrlbUIC:t<? ~e 
fóruaar culpa e de julgar aos de!egad ·' ~ de pollc1a 
porqne aiud!l que o g<•V~rno fo_ase hon~eto ainda 
que tiVP.S~€ aR n1elhoree tn~·:nçoe", t~t;rlll n>~t.ural
mente nrrill'taolo em mu1LOB MI!Otl a Qrro P" ' 
falta de conht!c:mento dO!l nomeados; mas nAo 
~;nxerga !> nobre - ~inistro o~ .mestr.os inconVIl· 
nienles nos seu:'\ Jutzes mun•ctpaA8! ~i!_o lh6S 
dá o nobre ministro as mGs:nas attnbu1r,oes QUtl 
tira aos d"legados e srtbdele~aàos ? E não terão 
elles,. como os dElegad->s~ de serem nomeados 
pelos presiJentes nas provmc1as e pelo gov~~no 
na cõrte '1 Conuecerá por v'lntura o governo toc;.as 
11.a p.>ssoi\'S sobre quem devem recahir essas ~o · 
meac;õ~s 1 Eu disse que o governo tinha :netos 
ao seu akance para fazer escolhas acertadas ; 
não combato. pois a proposta por eete lado, mas 
ella niio pôde ser su$tentada pelo nobra minis!r~; 
porquanto, o inconveniente que o nobre ::nl· 
nistro da jnstiça enxergou na nomeação dos 
delegados e subdelegados subsi~te e se aggrava 
no nomeação dos juizes mnnieipaes, porquo._, 
sendo facil o governo errar por falta de conheci
mento das pessoas na esc<tlba dos delegados e 
S:rlbdelegados, tambem facil é emendar o erro, 
substitUFado o nomeado por um melhor, fazendo 
uma escolha mais acP.rtada: mas o juiz municipal 
tem de durar quat-:~o anoos, e o governo, que, 
na opinião do nobre ministro, r•ào póde acertar 
sempre, ou na mai" r parte dos casos por falla do 
necessario conhecimento das pessoas , uma vez 
errao·:lo na nomeação, não terá á sua disposição 
meio conveniente para emendar o erro. 

Se att.endermos, Sr. presidente, ás habilitações 
= ,;g requeridas nos juizes n1unicipaes creados 

pela lei de 8 de Dezembro de 1841, fica evidt>nte 
e fóra de toda a duvida que á vis~ dellas muito 
ma1ores garantias d.:vem dar. 

Ainda, Sr. pr~sidente , consultemos a ·-·xpe
rieucia. A~ nomeações dos juizes municipa~s da 
propvsta, quando o goven:o queirli mesmo ac.::rtar, 
sobre quem terão de r~cahir 't Sobre as pessoas 
mais influentes das Jifferentes localidades, e :~stas 
não só não têm babilitaçõ.:s para o exercício do 
en1prego, C(lmO u1esmo n ão são as mais proprias, 
sendo por via de regra os lavr<~do:-es mais abas
tados, os ntlgociantes n1ais opulentos ; os capita
listas são tambem os que mais dependencias têm 
no fõro, jã de interesse proprio, já de seus prote
~idos . Sr. prc~ídt~nte, eu fui um dos que sus
teutáriio q u~ os juizes de paz off;,re!:iào para as 
attribuiçõ~s de que a proposta us queria "ncat·
regar menos garantias do que os empregados de 
nome:~ção do governo , do que os delegados e 
subdelegados. O nobre ministro da justiç:.::. estra· 
nhou roui~o est:~ opinião , mas nelliluma razão 
apresenta que possa provar o contrario . 

o s~. PRESIDENTE:- Eu peço ao Sr. deputado 
que se cinja á materia eu1 discussão. 

O Sa. SouzA R.utos: -O Sr. ministro faltou 
sobre isto, e eu lho estou rcspl'ndendo. 

Entende o nobr~ ministro que UK maioria dos 
ca~os as nome·,ções das autoridades policiaes e 
jndiciarias dos diff"rentes districtoi! têm sido rnaís 
acertll.das á prcporçãc- que ella~ têm r .;cshi·io 
sobre jnizes 1~ p!ill doa mesmns dh;trictn;; I E•1 
estou a" torisa :lo cnna a rxp~riel!<'lll f)btl c1" ,:OO;lo:; 
!inlecessúrl':l •lo nobrtl mimstro p '\ra dizH 4'H~ <J 

nobre nuni ;tro não pó•l>~ su.;t, nt::~r t !llr• pr1 r'fH~ l f.l·•·); 
a ~Xpllri~nciu antes t~m mostrado . ~ os rt~l t .. rius 
dos <htrereutes O•inistros Vl'ú: e.n apoio tl.l ·•ptnião 
qu11 cu Leuho t:lllittido, que não s .io ••s juizt;s de 
p1101 ••a mais propricas para Re eoearreg.ue m de 
&ltrlbuições de"ta ordem. Obt~ervarei ao nobrt~ 
ministro quil no estado em QUtl se :lch>\ o uosso 
paiz, pt!l:ls cir.:umst:mcias· patticulare!', niin sâo 
aquelles que Lêt.l o oJ ,Iior num<•ro de vot<>s que 
~>ll•Jctivamento l(erv.;m. Na lllaior parte de:;; ca10os, 
os homens f!~labtltecídos nos differcntes districtos, 
uadtl entend•,ndo de matarias quu são alheia.s ao 
seu mudo de v:ver, à!f 11uaa occupa<;ÕtS, <lifficil
llleute ~:~e unctlrrO!IIio tle ex':lrcer 11s tcs e!llpre~os. 
At»•im, 1\ccumulanuo U tl i!Sas autori(hld•'S o ~xP.r
cicin das funcçõ&s que a propMta J0 gov<lroo tira 
anR d~;h•gauos, s!lhdele~:ados e iuize~:~ municij•ats, 
11ós t.,r~mos que e~tas attrtbuições vl.r:-,õ a St: r 
extircidas, niio por aquell'!s em !&V•Jr do 4u(;m se 
apresenta a circumstSIICiO. da maior co!.Jfi&nçu de 
seu~ concidadãos, mas muitaR vezes por aqudles 
que , concorrendo nas urnas . p~>ra vhlero3m a 
vota<;à.J dos se11s concidadãos, uellas obtiverã.> 
uma r P.provaçã.o. Stim duvida, Sr . presidente, eu 
acho corrente a theoria de que .merece muitll 
confiança aquelle que é nomeado para uru enc~rgo 
publico oelos votoc; espontaneos dos CHI!ldaos ; 
mes attenda-so !linda ao eE-tado do nosso pa:z, e 
veremo3 que nossa nomeação o povo muito pe
querta parte tem. 

Q.1ando o governo se disponha a commetter 
abusos, as autoridades populares, t:stando sujeitas 
de algum modo ã acçi\o do governo, podendo ser 
suspensas por elle, dão lugar a que o governo 
abuse da mesma maneira por que os nobres 
deputados dizem que EÓde abusar nas nomeações 
dos agentes policiaes. Vejo ainda que a má eschll.la 
dos juizes de paz, ou quando pelas circumstaocias 
que já mostrei do nessa paiz, o exerei.:io da juris
dicçào venha competir áquelle que n:io obteve 
em seu favor verdadeiramente o voto dos s eus 
concidadãos, ou por qualquer 011tra circum~tanc:ia, 
não poderá ter remedio prompto e effi~az, entre
tanto que a nomeação dn govertio offerece. em 
caso de abuso das autoridades, um pr'ompto e 
elficaz remedio. 
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·O nobre ministro da justiça, quan:lo tirar ao 

govl'rnr· a attribuiç,1o qu" p~ia lei dé 3 ·le D~r.etnbro 
de lSU lhe compete na livre n ;.me.:ç:io e de:nh:sii:l 
dl).S autoridades ea;:arr~g><u>~s d~ f·)ruHH a .:ulpa 
e julg~t .c~rtos .lelictcs, .ip••i >l est:J. . su>\ ·; pin:ão 
n0 pru:c1p10 dtl que ao ;:ttiV<~roo r.ãiJ se t!e •:o3 dar 
uma fur•;a ex .c rb;taute, d,, mo.io qu.e và ab:>orv!lr 
os outr~s p·Hi <! ft:S do <.stado. Er>: porém prachw, 
Sr. preildente, que o nobre ministm da justiça 
<1l:mun::.trasse que a força que a iei de 3 de 
DE:zembro couferio ao governo é exorbitante, e 
tende a f11zer C<H ll que abs('rva GS mais .• (}deres 
do estado. Eu, Sr. presidente, deS(•jandÚ que o 
governo tenha forçà. para bem do meu paiz, 
nunca l:hegaria ao ponto de conceder ao goveruo 
t:~nta força qull f,I5Se ttbsorver os outros podares do 
estado, aniquillal-os a~sim, e acabar P•lr aniquillar 
a si mesmo ; m ~s eu sustento as attribu.ições que 
a lei ae :3 de D~zembro deu ao governo, porqufl 
as circum&tancias do nosso paiz r.lara e evi l<,n
terneute demonsLrã'> que o governo deve, para fazer 
frente as paixões desregradas, para cobib\r os 
crimes no p~~oiz, ser armado de attnbuiçõas 
semelhantes; e, Sr. p•·es1dente, o nobre ministro, 
que deseja evitar o grande incOilVeuiente de se 
dar ao gov~rnc tanta f0rça. que vá absorver os 
outros poderes do estado, deve·se lembrar que, 

_ quando o gvveruo não tiver força sufliciente para 
fazer r€'S9~:tar as leis, -para proteger os direitos 
dos cidadãos, para martter por to•ia a parte a 
ordem puhltca, é quaudo muit•1 mais faeilruenta 
se· dar;!. ~ste ~rande inconveniente de absorver 
us outrl's pode res. 

Dêm-S'l por u\J\a lai legitimamónte ao gov.-.rno 
os mei'lli n~.cess,;rins para camillh:;:.r na estrad'l 
da legalida,ie e poder conservar a independ~ncia 
oecessaria dos •>utr,,s po·.iervs, ç o in•lispe~..;s"-vel 
equilíbrio entre eltes ; porqu11 se elle niio tiver 
aquella força que é precisa e llecess~>ria para a 
sua conservação e para a conserva.•;io da sociedade, 
a quem deve protego;,r, o que dahi resultará 1 011 
o ·governo deixr.rà. ~miquillar-sa com to1os ·o:> 
mais poderei> do lllJtado debaixo do peso de sua 
fraqueza, obedecanllo ás paixões •Í<lSr~gradas, o 
consentindo q11e o crime domine por tc..Ja a 
parte, ou ent~o o go\·arllo, sabinc<o fõra da esl.rad>t 
que a lei lhe tam mar,:ado, p6lo prin,:lpio d•l 
pr·,pria conserva.;ão e da sociedt4di3, ser.\ levado 
a m~Jidas ex~ra•Hdinarias, e eJ.ti\r, rmtito m:~is 
facilmP.nts se J11rl. o grande in.:onV()DI~nt•1 <la 
serem · a~s.l rvidos o:> outros podere>~ do estado. 

Assim, ~r. prnshlente, a opiniiu 'l ' '<'~ temos 
se~uido, :1 opinião qne nóa s•tst<lnt:un•Js C"t'l 
tutl&s as nos>:~as força.t~, nada tt~m de t~xng6 rad<&. 
A n;.ss•t opiuião 6 qu& ao g<•verno s~ cont~"r"· ,, 
a força pr,>CI3a o necoMSBI'ia P:!rlt qu~ to•i•,Q os 
pocieres do estad•' caminhP.lll refiularmente,pam quo 
os direitos do cidadão S'l,jão devitlameuto gu.nda· 
dos. ::ia o Sr. ministro da justtçapudest~e demona· 
trar que as attribui•;ões confr:ridas pela !oi de 3 
de Dtzembr;> ao governo são exr.rllitantes, s~o 
dB mais. e que p.-.r !sso o gov::rno a:~ oiiG deYe tijr, 
eu r.ederi" d•t ·nüuha opiniiiu; DI a~ o nvbre ministro 
niio o dtlm•mstrolt, e o estado do noss\) paiz alta· 
mente se dtlclara contra a proposição v>~gamente 
lançada pelJ nobrt~ ministro •.. 

O Sa. PassiDENTE: -Eu rogo ao Sr. deputado 
que se limite ã q!4estão. 

O Sa. SouzA RA.Mils:-Sr~ pres!dente, q•Jando 
principiei o u•eu di::;c11rso, lloclarei que a disp••si· 
ção do art. 2o. dep<liS de V <)ta~•l o art. \o, está na 
lei de 3 de Dezeo1bro de 18U, e por consequencia 
eu quersa u\e limit:;lr às s1mples obsarV·IÇÕes que 
então fiz neste •~ntido, mas vil!to que o nubre 
míní~tro da ju.stiç:1 divagou sobre outms artigos 
que não estã<J em discus~ão e teve a bonda•ie d" 
tomar em cGosideraçl\o 11lga1nas proposições 
minhas proferidas ant>mormente, eu julguei dtv~r. 
responder-lhe apezar da que reconheço que nao 

estã na ord~a1 <.~ diseus~ii·) ::nas o nobre ministr~ 
é qu<l a ~'.>llo.::ou neste pÓnto. 

O Sa. Pa!!: -aDF.N'l't:;-EC~. não posso consentir 
'JU<~ o Sr. J ,lputad·; S l< an >l rtu da maleria em 
discussã .>. • 

O Srt. S')UZA. RA.W'S:-Eu ol><t.ou responJt::nclo 20 
Sr. mit~i~n.;, a trllta'ld<~ són1eot~ dos P·•ntos em 
qu" elle fali>Ju ; . SA pGréru V. E~. ~>nten.l•~ que 
eu n:1•J d~vu eonLlllUdr a r-;sp .m der ao Sr. ministro 
d.iixarai de fullalj porque agc.ra não t•mho de qu~ 
me occupar senao respondet· ao n0bre ministro 
até p•)rque e!le nada disse sobre as emendas 
que se achã .. J sobre a mesa, e as não poss() 
C>Jrnbater ignorando sa s:'i.o aceita$ pelo nobre 
ministro. 

O Sa. PaESIDENTE:-Já t<lm resp <. ndido. 
O Sa. SouzA RA:vr 1S:-Bem, Sr. presidente V. 

Ex:. <lrctrinde qut> jà r?~P ·)O di ao nGbre minÍstro 
quanto é bastante, sujeito · me ao juizo de V. Ex. 
e ob.;de.;o. _ Cit:~iudo - ll!e propri~ruent~ ao artigo 
e!n ul~c~;sa.o, rep<!.tl~lll o que )à expuz-qua esta 
d!spo5tÇ>W que mu1to claratne,.te so acha na lei 
de 3 de D~zemuro de 18!1 é intt<ir•unt:r.te in11til e 
ociosa na proposta reformaLio r a. Guardar·me-hei 
para quan1•J se tratar do artigo que dà aos 
juizes .Je paz a attribuiçiit.l de formar culpa, e 
do art1w> que rAf.:>rma o modo da uomeaç;'iu dos 
ju•z~s mnni<lipaes P•lfll continuar a respünder ii.s 
obs<lrvacões fe1ta;; pelo aobre miniStro, e sobre as 
quaes eu t1nhll mais qu•1 liiz-<r. 

O Sa. PRE:SIOt.:N'fE dl:lclara Q'l-:' fie;; "''lCE;•rada 
a ú1so;u~sãll do artig<J por nãJ h~vtlr c1ón para 
votar· se. 

Levanta·se a sessão paldê! 3 horas da tarde. 

Sessão 6m 1:2 de Agosto 

PRESIDEXCIA DU t!R. :UCNlZ TAVARK~ 

so~!:o/IA[t[O.-E:tP·•di"tltll.-1'Vt!qocio., d~ Petropolis. 
DiscuJ•so do:;,.. Jlarit~ho.- Prviectos e indica
cu•!~. ·-l-'enstJ.n.-[i'ubri~f.& ele productos chimico.r. 
Discnrws dos Sr $ •• \l aura ."v! ayo.lhOes e Gomes 
d.os Sant•>s. 

A.'tl lO hora~ e tr P.ll 411artos d•1 n1anhi\ abl'e·ao 
a ,;,IP.3ào, 16 ·li~ o ar•pNva llfl 1o a c ta da an~eco· 
dt!nto. 

.K"P11:1: u.:ST& 

Um oll\cio do Sr. mlnislro da Rnorrn, trnna· 
m•ttiudo c:ópia do d<.creto rle 4 de Abril de 18·13 
pelo IJUal foi apose;ntado Jnão Mano·•! Mendes 
ntl lugar da correio da sEcretaria da gtlarra. 
com o ve~tcimeuto annual de duzentos tl qua
re&:ta mil réis. - A' coUlmissão de pensões e 
ord.,nQdos. 

R-<ruette-se á la commiso;ão do orçamento o 
raqU•lrime~:to d'l Joaquim J (>Sé Quadrad<:'. 

A" commissào de justiça civ1l uma repre· 
seuta,_ão d~ camara municipal da cidade de 
Guaratingu.;tá. 

Não ha mais expedi~nte. 

" A commil!são de f11.zenda. a quem foi presente 
o. requel'imento em qae F.-ancisco York e José 
D~vtleui, pad;,m soccorro mfln~al para. sust<:>Btação 
do estabelecimento, que denominão conservatorio 
de dansa e üJ.usica, é de parecer que se lhe 
indefira a pretençào, porque o numdro sabido de 
loterias jé. conca..tidas tleve fazer com que o corpo 
leg1slativo seja mut parc<:l em taes concessões. e 
as res~rve para favorecer estabelecimentus, cujos 
fins sejào mais uteis, e apres~nt.em mais garan
tias de execução, do que na ftt.lta de provas 
se deve crêr que apresen~ão os supplieantes. 
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· ,, Paço da camara dos deputados. 20 d~ Agosto 

de 18-W.- .Sou.m Franco.- S . lvlnrtins. c<oncor· 
da ... io no iutL·f~riultnto P"l''~"'' ,;. ,u c.;utrariu à 
conc8ssões je {v( <:> lia~ .- •'farí.:. •• 

Foi approvado . 
Jul!!à ·Se ol•jecto de deliberação e vai a imprimir 

o s tgatiute : 

« A' primeira commissão rle orça:ne"to foi pre
sente o offi.cio do Sr. minisiro da faz~nds. de 8 
do cr. rrante que acompanh•;u a demo:>,.traç:'io do 
aue se liquidou da divida de ex•.> rcicios fiud<>s, 
dE-pois Jo cr~dit.J c•m<.:eJido ;:~ele re~nlnção lo
t::islatiVIl n. SiO de lS de SEtembro de 1845, até o 
fim de Junho d 1l 18-!5. Parte desta dt>monstraçiio 
jú h11.via sido r•mH.ttida a est&. au:.::u~ta camara 
ciJ m ••fficiv> dt:' Sr. mmistro rla f~Z•'nda de 22 e 30 
de Junho d•) c•.o rr<Jr.t -: . para qu6 f,•sse contemplada 
na lei dl) orç~mento qui) te.m de r Pger no exer· 
cicio <:orr~ute dll 18-1.6 n 1St7 a n•1tori5ação de 
p.1gar pl'llqs fund os à<·ste exe t·cicicl e:::sa divida. 
Como tJOrem a Cfl.lliar:~. ~ntendesse qne, :tos t olrolo<; 
•lo dt<Cret•l de 21) do:: Fever <3iro de 1S t0, n~o era 
conv~nient 'l dar alti ·essa autori:>s.ção. jalga a 
commissáo que cumpr<J em uwa re$olucão se · 
para.-:a dar a•~ goç')"U') o credito n '!ces;;ario para 
pagameow de,;;;e atrazado pa~sivo, liquidado se· 
gundo se acha dernonstr.1do nas tabllllas n(l minae.~ 
aprese~:taàas relo g,wcrno, e por isso propõe à 
eons:deração da caroara o seguinte projecto de 
re:;olução: 

« A asseu1bléa geral legislativa resolve: 
u Art. 1.• E' e..,n~P.dido ao g••vernc) um eredi.to 

da quantia da 517:18:3$730 para p!lgamcnto d'l 
divida de 6X!,tr.icios ti!td Od des<le o a.nno de lS27 
at<l J•1nbo .:ttJ ~815, li ,u;dada até o fim de Juul~o 
de 18!5, cnnstante das tal>ellas annexas á presente 
lei : n sabor : 
Para exerci o de 1827-28 ..•. . . . ..•.• 

)) ,, 18'28-29 ..... . ..... . 
I) 1829-30 ........... . 
)) )) 18;30-31. ••..••..... 
)) " lS:~l-:32 ......•.... 
)) » 18:32-3:3 ........... . 
)) 1838-3·1. .......... . 
Ir l8.'i4-0;:i ••••••••• • •• 

li 

» 

I) 

" 

I) 

)/ 

)) 

l) 

» 

)) 

)) 

lS:JiJ-00 .......... . 
l S:{Il-'S7 . .•.••..•••. 
ISJ•-~ ........... . 
lS:~S-39 ... . ..... . . . 
1839-4.0 .•..•. ·····' 
lSt0-41. .......... . 
lSH-42 .... . , . . . . . . 
lSt-:~-·43 ........... . 
1843-44 .•.......... 
18!4-45 ........... . 

57SSI3S 
3:158,~149 
1:6-!0SO'lO 
2:0'>2S.tl4 
1:3~8SI:!ll 
1:9!08711 
3 077Sl8t 
4:3!3GSW1 
3:GG:?S!'K12 
3:7~~SOli6 
!1: S07Si175 

12:0:J2SD15 
11:9~)$835 
16:0 llSilSS 
lo : OO!:!S~ti5 
18:982$324 
26:676554:3 

409:2518838 
« Art. 2.o E-<ttl credito será distribuido pelo 

minh;terio da fazenda da mnneira seguinte : 
Pela repartiç5.o do imperio.. ... •. • •• 22:259S777 

11 » justiça....... . . . • 16:2315793 
11 l> roat·inha... • . . • • . 6:34SSOl9 
I> » p;uerra........... 416:42!$637 

•• fazenda . .•• , • • • • . 8-!: 91~$557 

« Art. S.o Esta<~ di-vHas S">rão pagas no the· 
souro e the~;ourarias onde se houver feito a 
coropetentEo liquidação. e as ordens que autorisa· 
rem os pagamentos conteràõ em uma. só rela· 
ção os nomP.s d11 todos os cre.!orEs que bajão de 
ser paJi:OS por essas repe.rtiçõ~s. 

« Art • . t,.o O ~overno flt\p:arb. a referida divi <i!l, 
ou com o praducto de apoli<'=e-> da diviàa publíea, 
qu~ fica nutorisa.io a e:nitür, ou dll'llio·as directa
ment~ aos crellorea pelo preço que c·Jm elles 
convencionar, 

" Art. 5. 0 O governo dará eontJ. da despcza 
autorisada por esta · l~i conju ·1ctamente com a 
do exercicio com;nte 1&16 a 1817 sob a rubrica-

P.:::.ercicios ·findas- n1os t•ltmos prescriptos pelo 
Jecr~to Je 20 d<J Feveril iro de lH!O. 

« Art. 6.• Nus ba!ao.;os ,;,, n:c:n ... h.na~á com 
úí-..I.Hacçiit) a quantia qus fõr t•aga d ·. ca:Ja Ult• dos 
t>.xer..:ici•J:l fimi:;s DdO• cr<.J ;tos '' saJ ::M i~au;.pot · 
tKdvs _ do:; tX.t-1r•~h~ivs . an.n;rí·Jr~~_s, e & qtt t: [ór paga 
eiJJ v;rtude dos cr,;dao.; e.<pccmes pt.rà ~X(·rdc1os • 
find o!'. » 

<< ... rt. 7.• Fícão revogadas as dispo:Sições em 
contrario. 

« Sala das commissõP.s, em 21 de Agosto de 
18i6. -Oliveira. -J. Antão. -Amaral. » 

O Sr. Ferra.:t:.:-Sr. presidecti!, d~J:;ejo fazer 
uma rectificaçã•>. Etn dou :> dus meus ~hsrnrsos 
referi·me au discurso do nobre ministro oa guerra, 
hoj•J publicado , e a ~xpre~sÕES que nã:• v;;jo no 
mesmo discu.rso: e não ']ll~rencio ras~llr p or lll P- ll · 
tirosv ant<> o paiz, obrig"do me julgo U() rect;iicar 
d••us factos. 

O u .. brl'l ministro ctisse qu~ na discnss~o 11 
vota'fào <lo r<.qu.~rimento d.o Sr. Cal·vaiho r. Silva 
o rnin1ster io n:i.o tiDh~ qu.,rido inlluir pró .• u C• •ntra: 
mas qu~ agora queria a mediLla lEmbrada pelo 
m"s •nv deput :«lo. ( Ap"iado~.) Ora, isto uão ve.a. 
:lo discurc<o do nobr;, min i~tro t.apaiad . .>s', e. eu 
nu meu discur:lo referl estas suas pal<. 1·ra:>. 

O nobr e m in:stro tambem disse <IU3 S•) o minis
t•lrio quizesse la'lç:u mão da~ ar:.1 eaças e de outro!! 
meios p•lra conquistu un,a numeross. !:laÍGIÍ!l, a 
t~ ria obtid,, p:u·a o art. 1° da prc tJOsta. (Apoiado$.) 
Ora, isto nãe: vem nu seu disc~.orso. 
_Q•~ando.o n~bre ministro pro!<!rio esta~;~ palavras 

nao foi =-omente o nobre deputado por Goyaz quo 
c•mtra ella r~clam!}U (muitos a:poiados); d(; r.odos 
o,; hdo~ da c.asa partirão rec.amações. P1?~itoa 
::tpoiados.) 

O SR.. G.>~.rRs Dos SANTos:-E' vc::-daue, e eu. 
tam:.em rechruei. 

O S&. FERUAZ:-Todos reclMnsrão. {Apt>iado.f.) 

··o S~t. LúP~s NETTo: - HouvB reclanaa4,ÕOs 
gera'tls. 

O St~ . F~;:u:AZ: -E eat:i ,, o ra :;brr, mill:'itr(• rol.i. 
rnu a1s ~Uil'~ tXpros.-õe• ; •n:l ~ í~to n:i •• v• ·u1 no ~E'Il 
discurs", e isto> ••ra iudi . .;p, lll!avd, por•t•l· ' iiUptJrtt~ 
a digoid!ldt1 .!1\ catlo.. (Apoiado~.) 

O Sa. D. MA:i )J•L:-Qu"!ro .<~ó quo c··n>~l•l qu" 
eu pedi t\.1 r.ubl'tl tltlp•ll!ldo o Sr. F rn\z qu., 
p•:rd. ,o.sse no Sr. mini:ilro tl11 g•terra por cavl\llei· 
rlsmo. 

O Sr. Rodrl~u._,,. <los Santoe:-Nd•> 
contP.sto o direito que tem C'\da um úe nó~ de 
rectiticar os an·os quo appat·-.cern nos tws~os 
discursos : anas fazer rcctificaçõt:.:J eru di!'lcursos 
alheios ê o :JUe niio me parectl r.:!guiar {e>.pOilldOs), 
print:ipalmente quand., a ~~;:so~ que fez 'J d:scurso 
não s e a :!ha pres~nte (a;Joiados}, quiindo na 
a11sencia rlE'ssa pessoa cujo discur:~o se quer 
rec~11icar se póde dizer tudu quanto se quer. · Sa 
estives,;e presente o n"bre roit; ;stro da g-uerra, eu 
nada diria, p(lqae estOU C"ftO 'JUe el!e acudiria a 
explitJar aq,nillo que o nvbr,; àeputado julp:a 
ine::~:acto, ma:;; niio estando ... Emíim, faço estas 
reflexões unicamet~te p>}ra q11-s se sobresteja no 
juiza qua po»sa fazer-se á.:ercu das rectificações 
propostas pelo nobl'e deputado sobre discurso que 
nãu é seu. 

O Sn.. F:eaau:-Ninguem me pôie contestar a 
exactidão do qu!l eu disse. 

o Sr. Lop.,s Netto:-Niio sei ~;e ter!l I•zgar 
hzH uma re·~tificsção. Um~ folha d.:sta cóne, o 
Mercantil, tomou a stm catgo publicar o,; nomes 
dcs deputad:Js que votarão a favor e contr2 o 
r;,quertn.ento J.o Sr. Bttrros Pi>nentel, II.S>~im como 
do Sr. To!<cano de Brito; por :•m não se limitando 
a isto. hoje quiz ~eutrar nas intenções dos dílfe· 
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rentes deputados, e animou-se a <tl:!:er que muitos 
que votárão cuntrr. e~t:.>ão arrependidos. 

O SR. PRt.:SlDENTB : -Mas eu lembro ao nobre 
deputado que niio se deve aqui r<>sponder ao que 
tli:r.<!m jomalistas ; os senhores que se achiio 
offenC:idos por <'S:'e artigo podeu1 fazer 11:'<0 dt3 
outro m~io, e não respond er ptla tnbuoa. 

O Sa. LOP!>:S NETTO:-V. Ex. tenha paci~ncia, 
ouça-me. Hoje nestla folh" apparecem rectificaçÕ•ls; 
pur conscquencia o seu •·cdactor dá a entender (jUe 
~;e póde susp~itar da exactidáo com que se fizerão 
essas dedar ,•çõ~s de voto; e para qua não hajl\ 
duvida n':'nhunJa a respeito nr) m"u voto, para que 
a todo ttmpo possl'. saber de fonte mais pura qual 
foi a ma:1elra por que votei, quizera declarar que 
votei contra o reqnerim"nto, que n:lo est,)U arr~
pen:lido .te o ter feHo, e qu~ llei de votar contra 
requenm<~ntos ser~:elhames que apparecem nesta 
discus,;ão. (Apoiados.) 

O ~R. MKNDES DA CoNHA.: - Desejo tambem 
qu" se toaHl a meu respeito a mr·srna declaração, 
e que S.! accresceote que não só v:>tei contra o 
artigo que cst:J.va em discu~são, mas que votarei 
contra .-.utros muitos. 

O Sa. FRANÇA Lt::ITE : -E' eu contra bda a 
proposta. 

O Sr. Dias da. Motta:-Em uma folha desta 
córte, o .Me1·ca.ntil, appareceu um" e=<ta.tistica 
daquel!es seuhul't:'S que estiv,;rão presente~ na 
sessão dt> untes di:! bcnten~ com a decla1 :lç:i.o dos 
qut3 votádio ~ f<lv,)r, e dos -iU\! votáriio contra o 
1·equC;rim. nto do n :)bre de.putado pela Parahyua. 
C<llli'J PS:;a Ílllha. clsssit1c,>u o meu nome cn~re 
aqu2lles .,ue niio estiv.rào prr.sente-; na •·ccttsiilo 
•la \'vlu~ :\o , tenho de dec:lar11r a V. Ex.. e ã 
('umarl\ ·~ - IB com etTeito não cstiVt! pre!>P.nt<<; ma,; 
' lur,, SA ~:-;live5Sil, votú.fia Ct'ntra u r6queriment?. 
(..-lpoindos . ) 

U S1t. M.\lUNHo:- Po is conte-se mai~ ssse voto 
par:\ 111io IJ.av•;r tti:nínui~ :io. 

U :::;11. D. MANOEr.: - Aitda tnais I 
U Su. L<;p.u:-; GA)tA:- Eu tambem não estiva 

nt·e~•·utH n s.:s:sit ,• ; nH\~ :;-. estivr,!lse, vot~<l'ia como 
os 1ueuR aignos cumpaulleiros i!ontrll o requ•~ri
melltoJ. 

O Sn • .:\1.t.ltiNRO:- C"nte-se mais esto. 

U Sit. FEilUAz:- E nãe são empregados de coa1· 
l.lli~ .q,io: viul<' .. mpr~g;dos Je comu11ssão votérilo 
com o ;!(•\eruo nP.s~·l ""gocio. 

O Sa. 1\fARJ"'II•):-Lat•ça 111uito mal ess3 apodo; 
htl empre~atl•J.~ •i e (:vmmiss;1o .•.• 

U Slt. FERl:AZ:- D iga •.•. SC' nós somos accu
sndos de v,.t,>,rrt!<•S p'lr inJ.ividualismu •. 

O SR. MARINHO:-••• que se não trocão com o 
nobre dP.putado. 

O SR. Fm>RAZ: -N.::m eu nunca me trocarei 
com o nobre J.t)putado. 

O SR. PRESID.!i:=->TE:-Attenção I 
O SR. N. MAcHA1>0:-V. Ex:. vê que o nobre 

deputado e qnem :ntefrompe a ordem. 
o Sa. R. DllS s ... :~fNS:- Pe<;o a palavra pela 

ordem. 
Q Ss. PRE'HDE:->>:E:-Nã'J pó.ie ter :nais a pa

lavr:t. pda o:-:1~"'· 
o SR. R. DOS s ... NTo ·S:-B-:m; mas niio se ob· 

st>.rvca o ;egiment . .- 'iuardo :~e permittirüo d~cla
rac;ões de voto sem ser p<:>::- escr.pt.-:>. 

O SR. PR~~:SID!l::STE :- Em uu1a düs ,;essões 
pas~adas lo9u-!'e ••<Jt parecer da cu~mi~sà? das 
assemtlúa;: pro~indaFs sourc a que;tao >iUSCitada 
pelo presidente da Matto-Grosso. Es:e parecer não 

entrou em diseus;~i'\o, p.,rque um S!'. deputado 
pedio a sua. impressão; entra agora em discussão. 

O Sr. Oarva.ll:t.o: -Eu requeiro o adiamento 
de;;Le parecer até que compareça o nobre ministro 
da guerra que tem assr,nto na casa. Julgo con· 
vement.. e mesmo necessario que esta discuss~o 
tenba lugar em presença de S. Ex:. : desejava 
até que o t~obre ministro emittisse a sua opinião 
ácerca do procedimento do presidente de Matto· 
Grosso, que deu cau-.;a a este yarecer. Por esta 
occasião direi tr.mbem qu~ t enho de dirigir ao 
nobre ministro alguma~ interpellações ácerca da 
ntinha provir:cia: 

O Sa. PRESIDENTE :-Tomarei em consideração 
o qlie diz o nol1re deputa,to; em occasiào com
petente, e;;haudo-se prescnttl o nobre ministro da 
guerra, submetterei o parecer á discussão. 

NEGOCIOS DE PETROPOLIS 

Q,mtinúa a discussão do requerimento do Sr. 
Sil\·a. 

o Sr. M<.~.rln.l'ko :-Sr. presidente, eu não 
p<Jnso como os nobrt:s deputados que têrn com
bati<lll o requerimento emquauto ~nteudem que 
ueahurna utilidade pót.le provir desta discussão, 
ou ant<Js quando pensão que até males po
der:lõ della provir á causa do desenvolvimento 
material do paiz ; ao contrario eu entendo que 
esta d1scussão deve progredir, e desejo que ella 
seja tão larga quanto ser pos5a ••. 

O SR. D . .MANOEL: -Apoiado. 
O Sn. MARl~IIO:-Trata · se de uma materia im

portantíssima,.., num adulitto que seja uma mate ria 
puramente religiosa, ou d ~q uellas que compre
h·md~nl sómenttl "domin ia da thoologia: a materia 
q •J'~ se discuttl nff~cta intere~ses vitaes da socie
d>'de ... 

O Sa. D. MANOEL:-Apoiado. 

O Sn. ~hR1NHO:- Considerada debaixo deste 
P ,•••to de vista, já. vê n camarR quq Á muito 
c"nvcniente qutl seja ell>\ di ticutida, e qu~ a 
c~<mara "l!litta um v •• to a r espP.ito. Eis a razão 
p:l rlJU<l não p•JS<lO conrtc,~c·:nd•; t· cc•m os d•!se>jos de 
al,~uns senhor~s manifestado na!< ses.õ~s anterio
res afi:n de que o requerimento fosse quanto 
antes votado, e se terminasse R discussão. 

A cas.t sabo quA nm acontccimP.nto tevP lugar 
na colonia de Petr.:>polis, c:~te acontP~:imento foi 
dbculido p•, la impre t•Sa, porém ,,stll discussão 
foi toda em desva:1tagam da propria verdade ••. 

O Sa. D. ~lA:-iOI!L:-ApoiRdo. 
O Sn. !<IA.RINIIO:- ••• essn discu~siio foi intei· 

rameale p9.rcial, Ull\'11 ser desmentida do alto da 
tribuna naci::HI•ll ••• 

O SR. D. ~1AN•'EL:-M:.:ito bom. 
O SR. MA.ru:-<uo : - C!i.lttmniou-se um ministro 

de um cara<!ter muito elevado, cujo nome não 
declino em attençao ás fuDCífÕes que exerce junto 
do monarcha brazil~iro .... 

O Sn. PaESID!>NTE : -Eu lembro ao nobre d6· 
putaJ.o que se deve cingir á materi:i qun se acha 
em discu,-são, qu~ é tão só mente p edir informações. 
Nà•> se trata de: SILber quem foi •iue enunciou al
guUJas verdades que far ão contrariadas. 

O Sa, MARIJoiHll:- Se o que estou dizendo, Sr. 
presidente. náo tem perf~ila counfxào com a 
rn~>teria que se discute, d~clartl a V. Ex. que 
J ev'l·se p1·ofer;r 11m an,.themli contra as r€gras 
do raciocinio. Tr •lt"·s.~ dn ~aber se por ventura 
!!ão eXRCt•·S certos factos qu'! S<l dizem acontecidos 
os colonia do P<>tro~·oli!l, ta;:t•:s •JUd f;:,rão tr:~zidos 
á casa em razão dP.sse àCOn~ecimento q'.le vou 
memorandv; como pois não acbar inteira connexão 
entre uma e outra materia ? 
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O Sa. PRESIDE.>rrE ; -O Sr- d<lputado não ne 

perc~lHl•l : o que Jis::.e foi que &e deve tratar 
uni~amente da m»teria, que não se deve traz•-" 
à discussão p<>ssoas que pr,of.;rirão ou não cêrtas 
verdad.es 'lue fõrão co~>trariadas. 

O SR. MARINHil:-Aceito ll advertencia: todavia 
sempre peçú a V. Ex. que tenha a bondade de 
att<~nder que .;u ainda não me referi a nenhuma 
pessoa nem pretendo fazêl-o, pol'que considero a 
materia de ial gravidade e il'l.portancia, que nã" 
hei de desnatural-a; levand•;-a pura a diseuss:1c. 
d:u; pei!soas, trato de um ministerio, trato de um 
offi!!io publico, trato d<J um acontecimento :~rave 
como esso f,_,cto que teve lugar na colonia de 
Potropolis; mas ccmo V. Ex. m'o prohibe, li
mitar-me-hei a dizer que esse ministrn do E<Jange
lhG nad~ fez a nada di:>se que não esteja de aceord.J 
c~'Ol a doutri11a da igreja e com a constituição do 
estado. Dizia eu que d:1va como razão 1-•ara que 
se não continuasse na dis.:uss3o do requerimento 
hav~r a imprensa discutido este objecto, e digo 
eu que por isso mesmo que a imprensa delle se 
occupou, e se occupou d•! uma maneira estranha 
á verdade, é que convém que do alto da tribuna 
llacionnl re:;o~m VOZP.S que digão : -a imprensa 
calumniou o facto (apoiados); elle níio se pa~sou 
conforme a imprensa pubiic,Ju. 

O Sn. D. 1\!AMoEr.. :- ?.-Iuíto bem I muito bem 1 
O SR. MARINHO:- Entretanto contentar-me-hei 

com isto, e continuarei a serie dos meus racio· 
cinios. 

D1go pois, Sr. presidtJnte, que interessa niio só 
á causa da religião, mas ã sociedade inteira que 
eontinue setuelhl\nte diHcussão. ' 
Di~•e um nohre depulado pelo Rio de Janeiro 

o outro jà o bavíll dito antes delle, que est~ 
discn"~:\o pod•'ria fozer com que na Europa ap
parec':lss .. m fim bar~:~ços pa.ra a colonisação, com o 
fun.iameato de qu., nó~ os brazileiros somos 
intoil·1 ante:~ em ma teria de relígi>io. 

Mas o nobre deputado respondeu se a si proprio 
quando .:lit1se:- fdiunente nà'? é assim, porque 
no pa1z nn>te ma:ur toleranc1a do que quereria 
o nobre U•lputado por G(•yo~z.- Ora, se o nobre 
dllpUtiidO et!là certo que factos ,-xistem que d~<s· 
mentem Rolemnament.. esse juizo que se possa 
f.<:.:er ~a Eur•·pa~; se o nobre _deputado sabe que 
cst1~ d1~cussiio nao ha Je ser lida sóult:nte por um 
lado, que u;; di:~cursos pró e co~>tra hão de ser 
igualmente lidos, SP~Ue·s<l que nl<'Smo que acon· 
tec"sxe que da lado daquelles que apoião o reque
rlm6ntu p11rth;~e uma idéa que ao nobr., uepntado 
partc>:ss .. envolver meuos tolerancia, ahi estavào 
~s. respostas coutrarias ~ara. me~trar que e,:;~a 
1uca nao era ""guramente ua generalidade do povo 
brazile1ro. (Apoíados). 

Toda,.ia, antes de r_esponder ac• nobre deputad0, 
devo d.;clarar que nao pude achar, nem nas pa
lavras do nobre autor do re~uerimento, nem nas 
ao nobre deputado qn;: o sust<"ntc:,u, o menor 
vislumbre de IUtol.,.rancia ; não vi s,;não doutrina 
a mais santa, a n1ais pura, aquella tol.,ratu:ia 
que o <:Jvang•Hho quer e r~wmmenda (apoiados) 
aquella tol•-rancia que a constituição do estad~ 
cou,l'lgrou. 

Porem, senhores, muito bem disse o nobre 
Õ•oput"Jo P•·r Gcyaz, ilào é disto que nos devemos 
re~.,1ar; o ..jUr. Li•:We•:'Cs te,aer com t:ffdto e que 
s,,Jamos apresentaaus a:>s oth .. s do ruuudo como 
~m povo:> 10 i•fTer.,nt., tapuiados}, como um P'•Vv 
lmm .. ra!.sadv, qut neu, aJ menos susttnta os 
íór::~s, os :::!r~>itos daq•1eii.;. r~.lil~lll•• que, por co
nbPcêl a •1.111ca" v.ladud~tra, recuuheeeU·•• tambfltn 
cotao r~!Jgião do estado .•. 

O Sn. D. MA.'<·JEL:-Muito bem. 

o serem, são obrigad.-•s a prestar previamente um 
juramento de sustentar o mantllr a religião d<> 
estado, onde os empr,>t;ad.,E publicas 1:ão ignal" 
m<lnt« oürigadod a pre~;tar esse juramento, e entre· 
tanto praticà<J·S<: críu1es "trozes contra essa mesma 

t religilh>, e não ha na C<~mara um dr,putado que 
le\':uit.e a voz para e,tig;nati~al-os, p>ira denun
cial-os e pEdir :l .puniçfi,, dellc~ ? •.• 

O :3r:. S. E 0LIVE1RA: -Já estavão affectos ao 
Cü<ohc~!cwnto do govarno e do Sr. bispo, que já 
têm tomado_ pruvidencias. 

O ::)::. MARINS:O: - E,;t!mo n'uito, re<!onheço 
neste facto a mão de Deos; f'JÍ Deos fiem duvida 
que quiz que semelhantes occurrencias appar~J· 
cessem, para que o governo entrasse no conhe
cimento desses factos, que se ,!iz existirem ha 
muito, e provid<mciasse como lhe cumpria .•.• 

O SR.. S. E ÜLIVEIRA:-Jâ tinha providenciado 
aütes Je falJar·se nisto. 

O SR. ~h.-nmo: -Sr. presidente, eu tambem 
quero, como o nobre deputallo, que a constituição 
seja entGndida dentro dos sl'\us t~rmJS restrictos. 
Eu não dAsejo a intolerancia, nem é possível 
de1:<ejal-a. porque, se quizessemos, obrariawü:; sem 
<iuvida contra os. preceitos mais solcmnes do 
Divino Fundador da no><sa religiíb ; mas o que 
devemos querer é que não haja no paiz uma 
tolerancia mais lata do que aquolla que a consti· 
tukão quíz, rec.mheceu e consagrou. 

Examinando o artigo da constituição, o quo diz 
elle? -A religião catholica apostolíca romana 
continuará a ser e. religião do estado ; tl>das as 
outras serão permittidas -. Se por ventura a 
constitaição paras;;e nesse ponto, poder-se-hia 
dizer que a constituição d~íxava livre e pleno 
o exercício de tod-\S as religiõe;; sem lhe pôr con
dição alguma; mas a constttuiçãu não parou uisto; 
impóz uma cond1çào muito chtra, muito expressa, 
com a qual t<Jlera ou permi\te o culto das outras 
religiões; e qual é esta condição? E' qu0 o 
exercido desses cultos so;ja particular, seja c!lle
brado em cas·•s para isto destinadas, que não 
tenhão nem a fórma exterior de templos. 

Ora, senhores, não estaremos nós em nosso 
direito reclamando p"b cumpriment•J da consti· 
Luição, nào d~;ve cada um deputado (façamos 
nbstracção desta. materia), não deve cada deput·1do 
reclamar pela ex.acta observancia de qualquer 
artigo da constituição que na sua opintão julgue 
vi •lado? Não é uma violat;ão ftd:;trante da consti· 
tuiçào do "stado se por vo:ntura ·o culto de uma 
outra religJài> que não seja a roligià() c~<tholiea 
ap''"t•-l:ca romana é exercido com pr,mpa, em 
verd.u1i!iros templ<>s, como notou o nobr<l deputado 
pelo Rw de Jantliro? Etl Sr. presidente, n~o 
indicart>i para que o governo m:1nde demolir 
esses templos, não ; mas digo muito Cranc::meo~e 
que ent~nd•l que a ~xistencia delles é uma violaça() 
ftagraLte do :lr1 ig•J co:lstitucional. 

O :::;n. D. l!.hN<JEL:-Apoia(]o. 

O SR. lúanmo : - O que devemos rec~iar é 
que se po,.t:sa dizer na Europa:- Como ir habits.r 
11m paiz onde os reprE>sentantes da nação, para 

O Sn. 1\rABINHo:-Senhores. o que quflr dizer 
culto .lom.:stico ou partir-ular? A ccnsíituicão 
su;:.pôz primeiramente aquel!as p~aticas da relí~ião 
celebra,ias no interior de cada um:l das f"milia.-:; 
eis-aqui o culto doUlestico. Entc:ndc tarnb"m que 
as familias p<-rtencente>< a uma qualqu<:lr eeita 
ou r~hgl!io poiiiiiJ rt'unir se em um!l casa para 
··elcurat·em o culto da :sua rPligiiic• ; üis·aqui o 
qu .. eut&udo que a consti!niç·\o qu•z ~hamar 
culto >•arti.;ular. Mil~ !l<l\<:s Y. Rx. com•) f·•riio 
previd·l••t~s 011 h·gi~ladorell c-Hl·t•~Uidcr;: t.,m,mdu 
qu .. dt-<~ta pcrmis.sào se pudP.li~F.. t'egutr ubusos. 
temen•to que ella pudesse autortsar uo1 cnlto tal 
quo quizesse mr.><mo rtvalisar com " cultn domi· 
nante, impóz loj2:o a condtção de que essa.:; cas11S 
nem fõrma de templo teriào, qae esse culto {osso 
particularmente celebrado. (Apoiadol.) A cont~i· 
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tuição quiz evitar o escandalo de que os catholicos 
pudessem apontar com o dedo dizendo - aqui o 
templo dos protestantes, alli a synagoga dos 
judeus, acolil. a !llbSquita dos mouros. 

Agora, meus senhores, tet>hão ~ bondade de 
dizer-me - um culto que se celebra em uma casa 
havida e conhGcida como templo, a portas abertas, 
com pompa, com magnificcncia, ao som dos 
orgãos, póde-se dizer que seja um culto prthmlar '! 
Eu creio que não, pelo menos niio entendo 
assim .... 

O Sn. Tonus:-Prescreva as regras interiores. 
O Sn. MARINHO :-Então não f>ei definir a pa

lavra- interior -. porque do que estou tratando 
é do externo, a porta aberta, e i<;to não é pre
screver regr11s interiores. Mas 8aiba o nobre 
deputado que é dever do corpo legislativo prescrever 
essas regras ; saiba o nobre deputado que nos 
pr.izes civilisados onde existem disposições iden-. 
ticas á da nos;:a constituição, essas re{l."ras existem 
muito distincts.m<ente formuladas : na França, por 
exemplo, um ministro protestante ou de outra 
qualquer reli~lão não pôde sxercer as funcções do 
seu ministerio a -;eu arbítrio; estão marcadas muito 
terminantemente as regras ..•• 

O SR. ToBu.s:-Pois marque. 
O SR. MABINIIO~-Pois bem; ett tomo sobre mim 

a responsabilidade de apresentar um projecto neste 
sentido: não o poderei fazer nesta sessão, se por 
ventura e lia tiver à e findar-se no dia 3 de Setembro; 
a mstcria é de muita gravidade e importancia: 
mas bei de fazel-o se aqui estiver na sessão 
seguinte, porque, entendo que é nm dever que 
tem o corpo legislativo de dar o reRulamento para 
que o artigo constitucional seja executado e enten· 
dido pela maneira porque foi a mente dc.s legisla· 
dores constituintes que elle fosse executado e 
entendido. 

Supponbamos, porém, senhores, qufl porque não 
exi!'tem estas regras, supponbamos que por í~;so 
mesmo que quando foi promulgada a constituição 
existia já um desses templos, se por ventura 
agrada chan ar assim; suppo!!hamos que a poli· 
tica, as circum~tancias do paiz exigem que tolo· 
remos mais isto, que direi sempre que a consti
tHiç:lo não perrnítte : Bllgue·Sfl dal:i que n•~m ao 
menos deveremos Querer S!lber se ns ministros 
de religião diw:rsa Cla cr.tholica apostolica romana 
a exercem com tanta ir.dPpendencia que se occupiio 
de fazer proselylos, prégondo contra a religião 
dominante ! Senhores, em que pniz do mundo se 
poderá admittir isto 1 

O Sa. S•·UZA E OLIVEIBA:-N~>guci o facto. 
O Sn. MARI:Nno: - N'·cste caso entiio fallo em 

hypottJese : mas dizem algumas passuas que etn 
vt::rdade na cnlonia de Pttropoli>~ o ministr<' prr,. 
testar~t<~ pregn publicamente a q u~m quer <lU Vir ; 
e V. Ex. sabe que prégando para fazer pro!:elytos 
para uma religião, necessariamente se devem atacar 
os dogn1as, os fnndamentos da oatra religião. 
(Apoiados.j 

0 i3R. GOMES DOS SANTOS dá um aparte. 
O Sn. MARINHO:-Agllra diz-me o nobre deputado 

que fazem isto, e me recorda d~ um facto que 
me foi referido por pessoa de prob1dade que ouv1ra 
um sermão no qual o ministr .. respsctivo marcava 
a vinda do Messias para o anno seguinte. Ora, 
sendo pois certo· que aqupJle mini_strtl que prega 
com o in tu i to de fazer proselytos mw pó de deix"r 
de atacar a religi.io qae e opposta á sua, se se 
pemlitte o 11xercicio da palavra aos ministros pro· 
te~tantes, não existe ~>ómente a pPrmil'siio que a 
constituição :juer, maR p~>rmitte-se até o mais 
alto ministerio, o da palavra, que é a cousa 
ma iR im):lortante e que até pôde affecter os alícerc6s 
da sociedade. 

TOWO 11 

Ora, se estes factos se d:lo, como alguns nobres 
deputados dizem, e como muitas pessoas o con
firmão, eu creio que é rigorosa obrigação da 
camara dos Srs. deputados, que é mesmo da 
dign!dade della chamar a attenÇão do governo 
sobre ellEs. (Apoi~Jdos.) E por que meio póde 
fazel-o ? Pelo meio que a camara tem constante
mer:~te seguido quando quer chamar a attenção 
do governo sobre a violação de um .ou outro 
artigo da constituiçã.~. sobre a não execuçã,. de 
uma ou outra lei. E' por isso que me admira 
que os nobres deputados julguem que o requeri
mento não deve passar. 

Senhores, se por ventura o negocio já está 
remediado, se o governo, se o Sr. bispo dioce
sano tem tomado, como sei que tem, este ne
gocio a si, tem dado providencias, que mal faz 
que apprnvemos o requerimento? Poder-se .h a dizer 
que é inutil ; mas não, não é inutil, é um reforço 
mai8 de opinião que poderá muito b.;ni servir ao 
governo, que o poderá sustentar P.m outras deli· 
bHrações que por ventura tenha necessidade de 
tomar, aBsim como o Sr. bispo di(:cesa.no. 

Agora pedirei aos nobres deputados que consi. 
derern qual seria o effeito produzido 110 paiz, e 
mesmo fóra delle. se, tendo apparecido n•l casa 
um requerime:1to desta ordem, deixasse elle de ser 
approvado. 

Senhores, ba materias que talvez seja mais 
conveniente não traz~l-as á discussão ; mas depois 
que ellas têm apparecido, não é possível deixar 
de ~pproval·as, d.e sustental-as. Portanto, Sr. 
pres1dente, eu apolo com todas a8 minha~ forças 
1\ primeira parte do requerimento, e declaro muito 
solemnemente que se por ventura os ministros da 
outr.1s religiões que não são da religião catbolica 
apostolica romana tem exercido o ministerio da 
palavra ensinando doutrinas c•mtrarias á Clrtho
doxa que devemos sustentar, esses ministros 
têm commettido não sõ um abuso mas tambem 
um crime; devem ser chamados á responsabilidade 
perante as autoridades ; quero dizer que devem 
processados. 

SenhoreR, é aJmiravel l P~<rece que a religião 
cath'llica mio é a religiíio do estado I Parece que 
ella é a relig1ão tl)lerada, que a religião do 
estado é o protl!t<tantismo ..•. 

O Sa. Tomu d:\ um aparte. 
O Sn. M.\RINHO: -O nobre deputado está me 

ouvi~oúQ com tal desfavor que nem ao manos 
se dá ao trabalho de aLtender ás minhas pro· 
p<,sições, porq1w ent:io não me lançaria apat·tes 
de~ta ordem, Eu digo q11e pelo< factos ·~religião 
catbolica não parece que é a religião do>miRnnte 
mas sin. R rehgiüo t•;lcrada, e vou provar ~ 
minha prllt-•osiçii<J. 

Senhores,. os ministro'! da religião c~ttholica 
estão n'uma posição rn11ito menoM favoravel do 
que os mit1istro,. da religião protestante. Um 
ministro .da relígiãJ catholica não póde, por 
exemplo, aber.çoar um casamento, mesmo entre 
catholicos, se elle não é o verdadeiro parocho 
ou se não obtem a competente licença, e se 
o fizer incorrerá nao; penas canonicas, e estas 
penas canonicas hão de ser sustentadas pela 
autl)ridade civil : um ministro catboiico não póde 
acompanhar o funeral de um protestllntr, as 
igrejas não podem dar as suas catacumbfls para 
!'lerem sepultados os protestantes , sob pena 
de i!'icorrerem n'um interdicto e em penas ca
nonicas ; mas os mini<>tros de outras rdigiões, 
qut! não conhecem estas penas canontcas, 
que a elles não affectão, fazem tudo quanto 
Querem sem terem a menor responsabilidade. 
Elles abençoão casamentos sem serem parochos, 
e, o que é mais.... neste ponto não entro já 
porque me reservo para lugar competentes, pela 
maneira pc.r que estão marcadas no requerimento 
ss perguntas ; mas digo desde já:- abeoçoão 

80 
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casamentos entre cat~olieos, e qual é a pena.'! O 
que scffrem '! Eis pOI"< porque d1go qu'!, comnde· 
ra(h tl.eh"-ÍltO de.!'te ponto ue \"ÍSta, parece que. a 
re!igifio cat!uUca n::lo é a do. cstauo. qne eU a e_ a 
religião tull!rada, _e que as >'~I tas pr0testantes :;:ao 
as religiõell domlll~ntes:. Amda mats, S·:nho_re.s ; 
um ministro cathohco nao pôde ex .. :;rcer o mmJS· 
teria da palavr!l som uma licença especial, e os 
prot~;stantP.s prégão contra a religião do estado 
e nada soffrem. 

O l'<egundo ponto de que se occupa o requeri
mento é, deseja o nobre deputado que o. gover~o 
informe se por ventura filhos de cathohcos vao 
ás escolas protestr.nte;;, e allí reeebem a edu
cação religiCisa promiscuamente com os filhos dos 
protestantes .. Tambem con!estou-se e_ste facto ; 
eu estimo mu1to que elle nao tenha t1do lugar; 
entretanto t~m-se dito que isto exic;te, e muitas 
pessoas ~onfirmã(l : ma~ se o facto não t~m 
acontecido, o governo dlr_á : -A; e~ te . respeito 
não ha i~to que se tem chtc,.-E utll, e conve
niente esta mesma úech,ração de governo; cumpre 
que seja publicada. Porém, Sr. presidente, se 
por ventura este facto tem acontecido, se é ver
dade que se obriga aos filhos dos ca.tholicos a 
irem receber instrucção religiosa na escola dos 
protestantes •.. 

ALGUNS SENRORES:- Não é verdade. 
O SR. MA!!..INHo : -Estou satisfeito; mas per

doem-me o& uob<"es deput.ados, por(j~e so inc~m · 
modiio com uma proposição hypothettca 'l Se J;:Eo 
tem acontec~do, digo quq é uma _transgressao 
das leis ó até uma iBiguida·le (apotados) ; sen9. 
isto ,;e~ duvida o que m:.is poderia concorrer 
pau afa,:tar do ~razii a Cl)lonisaçâü. • 

Senhor;,s convu·l:o;;-ha, pur exemplo, somPnte 
a coloniRaçâo de pesS•'.a"< da r0!lgião protestante ? 
Não convém ao p11.iz q 'l9 v'!nhii.o colonos do culto 
catholico, que é o no:<,:o ? Ta!lto susto, ~eohorE~, 
tanto receio para nãc se offen:.!et"N~l n_s su~ceptl
bilitllldes prctestantils, e nenhum rece1o, n~nhum 
su~to, toda a in•tiffer<'r>ça para com ag conscJenmas 
catholi,!a~ 1. .. 

Os nobres deputado::; dizem que a eolonia de 
Petropolis contém dou-; terços <!-e catholicos: logo, 
eu tiro daste facto n consequencta q_ue s~ E-ncontra 
mais facilidade em ('hamar M Braztl colonos 
catholicos do que colonos protestantes ; e se s_e 
enc01.tra maior facilidade em cbnmar ao Brazll 
esses Mlonos, por qu~ m(otivo, sen1Jor€s, havemos 
nós de obrar de uma man<:1ira que pO$Sa afa5tar os 
que ló. estão, e que ainua pod,:,m vir para o Brazil? 
Aquelle homem que souber que vi11do para o 
Braztl Sflria r.bricrado o. t:ntrf<gar ~eus filhos a um 
me$tre que lhes o devo ensinar uma dvutdn~ que 
não é aquel!a em qtt<l uasceu, E>m que vtve e 
em que <ies~ja m•H·rro"r, essa. hoTUem d". _certo 
não procurará este paiz; l•)~c>, mesmo por utthdade 
da colonisação, devemos extremar todas a:,j cousas ; 
tenhamos para com •>S protestantes aquella tole· 
raacia que a coustitu;çáo quer, mas sómente esta, 
nenhuma outra ; tenhamos para com os cat~oli~os 
que, além de tudo, sã·> igualmente nossos 1rma?s 
em JE>sus Christo, toda aquella condescendenc1a 
e favor ..• favor, não diJ?.O bem, nào é favor, é 
direito que a constituiçâo consagra, ·~ue quer 
que seja religiosamente mantido. 

Ora, senhores. a camara sabe muit<:l bem que 
nas escolas primarias se deve dar uma instrucção 
religiosa. ••• 

O Sa. SouzA E Ouvmru .. :- Não se dá em Pe· 
tropolis. 

O Sa. 1\bm:NHo:- E' gravíssimo mal. 
O SR.. SouzA c OLIVEIRA: -Ha esct•I&.S parti

culares par11. o ensino religioso-
O Sa. MAalNlio:- Não sei definir b•lln o que 

significa eseola particular para o ensino religioso; 

a ri'ligião de fl·)S~os pais nos deve ser ensinada 
pratican!entil de'lde o ben;o: só dep·Jis que r1 nossa 
razão se desenvolve é que ttós podemos tambem 
ccnhecel·a e~pecnlativamente. Porém, senh,1res, 
nas escolas p1·ot~stant€s praticar·E;e-hão por ven
tur:1 aqudles actos que são muito convenientes 
f:ue se pratiquem, e que a elles se acostume a 
rn<·r:i.dad<' naquelles primeiros ar:nos Pm que mais 
faclltdade se encontra de se imphntarem certas 
id~a:> aos animos dQs meninos ? Nas escolas 
prot-c.~antes, ::1() conh·arío, não se seguíráõ outra~ 
pratic.4s oppostas áquellas que os cathoUcos 
devem seguir , devAm querer que sigii.o seus 
filhos de~de O!! p~in:eiros annos ? Eu não t"nho 
idéa nenhuma do qn~'> se ensina nessas escolas· 
não sei qual é a pratica seguida : mas olhando 
para as causas conf,1rme me parece que e!lns 
devnm ser naturalmente, direi que mandar os 
filhos dos catholicos ps.ra aprendtr simplesmente 
s ler, escrever nas escolas protestantes é já um 
gravissimo mal, é um grantle inconveniente que 
nao s~ deve tolerar nem admittir. 

Dflmais, Sr. presidente, por que motivo (parece 
qu~ os negocios de Petropoli~ encerrão algum 
mysterio que não me e dado ver), per que mo
tivo não ex.istem escolas catholicas onde sejão 
doutrinados os filhos dos catllolicos sóm-3nte, e 
igualmsnte escolas prot~stanti>S onde sejii.o doutri
nados os filhos dos protestante;:? Assim ex.istiria 
uma perfeita divisiic entre uma e outra religião, 
divisão quo devs necessariamente existir. Nem se 
diga qu~ isto é intolerancia, porqu!l a este res
pe:t.o niio é possível haver tolerr.ncía, nem a 
consihui~ão qu1z que isto S!l désse: extreme se o 
ern• c'a v;:rdade ; como os pais são os \micos 
r;;s~·;Jnsaveis pela eà.ucaçiio de seus filhos, con~inta
se que t>ll~s cs fação doutrinar como me lh<Jr lb,os 
parecar, porque eu 2stou convencido que, se uma 
nn1o e~tranba niio quizesse em Petropoli;~ dir1gir 
a" cc,nc;cicncia'l, nenhum pai catholico mandaria 
s~u f.lh·l para uma est~ola protet=: tnnte •.. 

O Sa. S. E ÜLIVEinA :-Não ha e~«ola de ca
tho!ico~, nem d.; proto.stantes ; h a escolas de l!·r, 
esr.revt•r e contar .•. 

O Sa. Mo~.ar~rro: -E os mestl'es, meu senhor? 
O Sa. S. E 0LtVEIRA:-Dous são protestante~ e 

tres ,,atholicos ; estiin já satisfeitos os seus de
sej\ls ? Niio ba escola catholica nem escola pro
testante. 

O Sa. ~'IARINHo:-Qllando di~~;o escola catholica 
e escola prot~stant~, não <mtendo que seja uma 
escola onde se vai apt·ender a doutrina catbolica 
e a Joutrina protestante ; sei que é a escola 
onde se vai aprender a ler, a escl'ever e con· 
contar ; mas sei que nas escolas onde ~e ensina 
a lé>r, n escr8v'!r ~~ a contar dAYe f:Xistir a pratica 
religiosa: é este costume muitf\ antigo de nossos 
paiz, co,.;tume muito louvavel e santo. (Apoia
dos.) 

O Sa. S. F. 0LIVEIRA:-Ha um día na sem:;.na 
design;,do para o ensi 110 religioso. 

UM S:s. DEPUTADO dá um aparte. 
O SR. MARINH•): -Pergunta-me o nobre deputado 

se en qnero qu'l o governo obrigue o~ pais a 
mandar seus filhos antes ll umu que a outra es
cola: não quero isto : c que quer•) é que não 
haja uma mão estranha que. abusand<> do poder 
qn~ exerce sobre os cnlonos, obrigue os pais a 
mandl\r seus filhos antes a •1:!'a qlle a outra es
cola ..• 

O SR. RoDRIGUES Dfls SA..'\'TOs:-Não ha tal mão 
estranha.. 

O SR. PRESIDEN'l'E: - Sã<:> passados os tres 
quartos de hora; o Sr. d~putado póde frear com 
a palavra para outro dia. 

O Sn. MA.atr.-a:o:-Hoje é dia de indicações, de 
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requerimentos e d<~ leitur~ de projf!ctos, porque 
não pouer•li acs.bar ? 

O Sn. PRE>IDEXTE:-Eu nã,) pr;;so alte:-ar a 
o_rd 111 do d_ia. S~ a catr.ara julgar que dev., C·-•:1-
tmear a •ascussau desta mat<::ria, oerr, ; quando 
não. o Sr. dtóputado fica c•;:n ·a pal~vra. 

O SR. MARINHO:-E11 não me resolverei, Sr. 
pre~idfJnte, a ittterromp.:;r o meu dlilcurso em ma· 
teria tão gravo::, para vil-o acabar em outro dia; 
antes coutentar-me·hei com o que t"uho dito, mas 
me parece que é rigorismo de mais da partfl de 
V. Ex. Eu concluirei o meu disct~rso : lamento 
tique a parte mais impot·~ante de que me queria 
occupa.r, que é aquella ea1 que tenho de t~ atar 
dos cha:!!ados casamentos, to::Jtemunbados e dit,,s 
ab•mçoados por padres protestautes, casamentos 
até celebrados entre catholicos I Eu desejava só· 
mente perguntar á cam::~.ra, visto que não me é 
dado alor.g:n-me neste ponto con1o desejava, se 
por ventura sP. désse o caso de um filho de uma 
tal união entrar em lide com um ascendente 
de seu pai, lhe disputa.sse a berauc:a, qual serir1 
o juiz ({ue houvesse de deferir-lhe a herança 
de seu pai ? Eis porque disse qu':l a quo.-;tâQ 
affpctava até os fu!tdamentos da S•tCiHdade, que 
não era uma questão puramente religiosa. Isto, 
mc;ns senhores, á que sffecta as consciendas, 
perturba a sociedade, e tolerancia em taes casos 
é uma tolerancia iníqua, anti-social e criminosa. 

Desejava ta:nbem , senhores, aventar. uma 
quest3.o, que tem passado des&percebida l'JO y;aiz; 
desejava saber ccmo é que se conferr)~'l c•:,•:!':l· 
corações da ordem de Obristo a prote,;tant'·~ ; 
como é que o governo incorpora na miiicia 
sagrada a protestantes, como é que os faz ea
vaT!eiros de uma ordem cujo principal officio é 
defender a religião catholica apostolica romana ..• 

O Sn.. FRANÇA LEITE:-Ella é hoje civil. • 
O Sa. MARINHO~ -Quem é ,1ue a podia \ornar 

puramente civil ? O aviso de um ntinistro póde 
def>truir rescnptos apostolicos, bullas, leis ? 
Iguorão os nobr~s deputados que o monarcha 
na quulidade de grão-mestre da ordem de 
Christo. 

O Sa. FRA~ÇA LEITE:-Não é. 
O SR. M.UUNHO•-Não é 't SeriQ precisa haver 

uma outra concordata entre o Brazil e a Si\nt.a 
Sé, porque emquanto existir a antiga concordata 
de Portugal, mandada adwittir por uma lei da 
assembléa constituinte, julgo que o monarcha 
não pôde deixar de ser consu1erado con1o grito
mestre da ordem de Christo, o que é um grande 
bem pelo que 1·eapeita ao provimento dos benefi· 
cios eccltsiastícos. Se por ventura não existe a 
antig:< ordEm de Christo de Portugal, entiio não 
ex>ste nada, porque não reconheço nos ministros 
o dir~ito de crEar ordens, principalmPnte uBla 
ordem tal. Eis outra questão qne desejava elu
cidar, porque em materia tal não me animo a 
continul:lr o discurso no outro dia, porque real
mente a questão perderia todo o interesse, todo 
o merecimento. Ainda desejava saber sé é certo 
que o culto protestante se celebra no mesmo 
templo em que se exerce o culto catholico : se 
assim se colloca sobre o mesmo altar a arca 
santa e o ídolo de Balaal 't Mas emfim não 
po~so continuar, o que muito me dóe. 

Eu não fallo nesta qu.,stão pelo desejo de 
fllllar, não entro nesta disl!ussão levado da futil 
vangl<.ria de fazer um bom discurso. Não, se
nhores ; fallo nesta questão com o simples e unico 
desejo de expender as minhas opiniões tli.es quaes 
as tenho, cumpro um dever que u1e impõe a 
minha qualidaõe de representante de uma nação 
catholíca e de ministro da religião catllolica apos· 
tolica romana, importando-me pouco se agradão 
ou desagradão essas opiniões, porque neste caso 

põus e sótnente Deus que me ouve é quem me 
Julga. EstitzN a op•ni:io {e tcdos os !Jomens; 
rneSf!lO pu r roir.ba uaLurez 1, por meus h•1bitos, 
dil>t:)o e arnizad<1 óe tc.d<Js, e disto tenho dado 
provas ; ma.s a estd respeito Deus e sóroente 
Deus. 

0 S.a. MA."<OEL•-Muito bt'lm. 
O S.a. MAIU::mo:-Que o>1 homens me julguem 

como 9ui<~:~rem, qt>e me tratem de ultramcntano 
de intolerante, para wim é indiffarente · direi 
S~I!I_e:lte, cc.n_duind;:~ o ~1eu discurso, que' a re
h_gi_a~ cathol!ca apostolica _rcmana, foi a rel'giüo 
ClVlhs,_:dcra do n~undo (apol.:~dos), que a religião 
cathohca apostol1ca rcroana, faz hoje rapidos pro· 
gressos em toda a parte do mundo .... 

O SR. MmlDES DA OoNHA:-E fará sempre. 
O SR. :VIARINHO: - .... 1\Jestres abalisados de 

afamadas _acaãeulias protest~ntes têm abjurado o 
protestantismo, têm reconhecido como unics. e 
verdadeira a religião catLJ!ica a;JostolicôJ ro
~~ana ; ~lo?lens não snspeitl>S têm dito q•te uma 
epoca am·~a h_a de chegar c~m qu.e o pastor vi
Slvd da 1gre)a de Jesus C tdsto arr€b!lnhe t:m 
torno de si todos os homt>us do tnundo. 

Concluo dizwdo: - quert>is colonos ~ Tambem 
cs quero ; qullre;ís o dcsenvc:lvimento matenal do 
paiz ? Tambetn o qu'lro; m::.s quero primeiro que 
t11do o desenvolvimento moral do mesmo paiz ; 
qnero que se muntenhiio a~ suas leis, p9rqne é 
quando constar ao es~raug.,iro que a con.stituição 
é fielmt~nte cumprid:;. qu.: a;; leis são executadas, 
que a colonisacão serã lllUito granàe para o paiz. 
Se PC!r ve:<tur.:. quereis un!a boa sociedade, se 
quere1s firwar a ordem publica sobre bas~s ina~ 
balaveis, se quereis emfim f&zel' a felicidade da 

• na_ção que representais, f;tzei com que o povo 
Sd)il emmentemente cathvhco apostolico romano, 
e eu vos garantirei um povo eminentemente 
ordeiro, cidadao;,~ uteis, interessados na ordem 
publica. (Muitos apoiados.) 

O Sn. D. M..u.oEL:-Muito bem ; muito bem. 

ORDEM DO DIA 

LEITURA :OE PROJECTOS E INDICAÇÕES 

~ ~r. Sllva:-Sr. presidente, cabe-me pela 
pnmemr vez a honra de offertlcer, em desemp .. nbo 
dd minhas fnncções, á cont~ideração da camara 
um prcjecto que apeia-se nas sc.lidas da justiça 
e equidade; e perm1Uirá ella que o ·justifique, 
comquanto pudesse pt·eseindir dessa formalidade 
por ser elle de reconnecida nlilidade publica. 

O prcj~>cto é sobre as diversas transac~ões 
feitas pela fazenda publica com os particul11res, 
e estabelece meios que facilitão a cobrança de 
suas divida!! activas. A experiencia o"' tem 
convencido que os meios vexatorioa empreg:\dos 
pela faze!lda para seu pagamento, geralmente 
fallando, têm sido trustrados ; muitas dividas 
antigas estão por ser pagas, e nem por isso 
ellas lêm melhorado de condição; continuão a 
augmentar o numero ·das perdidas na mesma 
proporção de sua antiguidade, e quanto mais se 
acautelão os fallimentos, mais estud<> empregão 
os devedores em illudír as disposi.;ões de uma 
lei, que me parece se póde denominar iniG,ua, 
quando estabelece todas as vantagens para a fazenda 
e todos os incommodos para quem tem relaç-ões 011 
transacções com ella ; é o direito do forte exercido 
contra o fraco, e de uma maneira que não s_e 
pôde dizer que nas causas da fazenda se admi
nistre justiça entendida nos seus rigorllsos termos. 
A fazen la é reve5tida de tantas garantias, que 
se desconhece que ella litiga com um igual; já 
não fallo em certos direitos inherentes ás soas 
causas, como as disposições das leis a respeito 
da lolidariedade dos fiadores, que são considerados 
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soeios ou co.·réos debendi S<lUl Lerem elle> afian
çado como principaes pagadores. 

Daqui vem que to.los trabalhão em illudir as 
execuções da f:::z<Jr.,la, e p:l5Sa er.tre todos como 
justificavel esse procedimento. A muitos t«nho 
ouvido Qlhl ncnhu111 d.::sar provém á re!Jl:taç:i.o 
de qualqu"r por t~s::>e procedin;ent•), porqurl li 
fsze: ;da J>i:io costumn c<>ntractar , mas i<t,pcr, 
servindo-se das dh:posi<;ões de leis que siio off., n
sivas dos contractos. é por isso, qu~ assim 
como ella t:mprega as armas do seu poder, qae 
aos cidndã.:.s fica o recurso de empregarem o da 
sa~acidade; e jul;,to que assim é, porque, tendo 
a fazenda a via e:xo>cutiva, nem por isso estão 
anecadada;; suas dividas, e nem as causa:! dtixão 
de ser prvteladas annos e !lllnos. Direitos ha 
que, arrematados antes de nossa ioàependenc!a, 
estão por pagar, e esse juizo que fórnlo da 
difficuldade d!l.s cobranças é confirmado to.Jos os 
annos pelas nossas leis de orçamento, quando 
inscreve oo titulo de receita metade da diviJa 
anterior ao lo de Junho de 1836. Tende pois o 
meu projecto a facilitar a cobrança de taes 
dividas, senão tambem a firmar esses princípios 
de justiça,. que os contractos recebem a lei da 
vontade das partes coutractantes. 

Consider.1ndo a fazenda publica como uma ea
tidade moral, e r epresentando uma pes~oa, eu 
não posso conceder-lhe ma!s direitos do que 
poderia ter o Ulais eminente ou humilde cidadão ; 
se ella tem a seu cargo as dtJspezas do e:stado, 
este tem tambenl as de sua família; se o estado 
é a reunião dos cidadãos, não póde ser-lhe con· 
cedido dirt>ítos que aniquillem os qutt elles têm, 
e destrórlm os germt!o.s da riqueza dos parLiCil· 
lares, que constitue . a riq11e:z:a publica. Portanto, 
eu considero iuiqua. a lt!gislação que vigora, de 
que vencida e protestada . uma loJtra, se considerão 
vencidas toJas as outrns. Causas imprevistas e 
fõra do nosso alcauce podGm concorrer para que 
uma letra deixe de ter o pagamento no tempo 
do seu vencimento; e como, sendo assim, uma 
lei que d.,ve ser a expressão da utilidade geral 
(e não do fisco neste cuso), ha de determinar 
que o passador da letra seja logo executado por 
todas as outras, tornando n1ais crit1ca a sU•I 
posiçtlo e ditlicu\tando o seu pagamento 1 5e eUe 
não rõde pagar uma letra H;m comproruetter 
sua fortuna, como poderá pagar toda~ as qua 
tive:- passado? Não ó i:!so uma tyrannitl ''l Pois 
se exigisse sómente o pagamento <1tt vomcid:i, niio 
seria isso mais conforme ã jusUça? E lllll que 
direito se pôde fundar a f11Zenda seniio no do mai~ 
forte para exí~ir o contrario, son1 que o possuidor 
a isso se obriga:;sel ~r. presidentP., eu JUlgo que 
essa é a caulla de que as dividas da fazl.lnda 
se cobrão com muita dilliculdade, e os davedores 
preferem antes ir c:ompromcttendo a sua fortuna, 
SllStentando pleitos com li fazenda, dilatando 
por longos annos a sua decisão, legando-os a 
seus herdeiros, que vêm-se reduzidos á miseria, 
passando da riqueza á mendicidade. 

Outra causa ha que para isso concorre podero
samentG: é a falta de aviso conveniente, e ante
ci_padament~ feito alit devedor e a se11 fiador do 
du1. do venc.uneuto da letra. Todos cs homens· são 
susceptiveis a um esquecimento, a um engano de 
data do vencimento, e na mais boa fé descansar 
que a fazenda mandará receber no dia de ~eu 
vencimento o valor da letra ; assim muitos me 
têm respondido, quando eu, sabedor do veneimento 
de_ suas _letras, llies avisava, e não parece-me que 
SeJa mu1to fóra de fundamento, porq11e, em direito 
civil, o credor, quando não reside no domicilio 
do seu devedor, é qaem tem obrigação de procurar 
o pagamento; e alguns exemplos ha na arrecadação 
de alguns direitos, quando impoem a mult1l só
mente áquelle que os não pagar dentro do termo 
maTcado, e manda que expeção se primeiramente 
os avisos. Qra,-s~ no-direito .civil o credor, quando 

reside em município ·estranho, é que deve procurar 
o s .: u pagamento, porqu~; não est.l\belet:er que a 
!azaad•l cora:nunique com aot.:lce.ienci <t o tel•lPO 
do v.:nci.n.,ut.:; ·? E~se alliso é tl al utilidade de 
ambos: do devedor, p:)rque se preparli 9ar11 não 
C10!t,.1· a() pagaraento ; e da_ fazeulla , porque, aiém 
de satisf:~.zer a um d ~\·er. teu• mais ~· garantia 
doa fi.ld ur~s, qu.,, a.vi.sados a. t~m!Jo, !'9garáõ a 
lutr11, t·)mando ã seu cuidado a sattsfação do 
contl'acto, o que elles nãu poderáõ fazer sem isso, 
p:Jrque dev~m dasca.n.;ar, per.>uadid_os que o pas
sador da letra as compra, e por 1sso revúlta.nte 
seda c·~:ntinuar-se a pro~<:rier coutra o fiador, que 
não foi pl'evenido para satisfazer o valor de uma 
letra, e compellil-o <1 pa~a1· de uma vez o valor 
de t.:>das as letras, sacrificando tudos os seus 
interesses, toda a sua fürtu"na, d<J sua famih a un1 
mal entendido e leonino direito da fazenda; e por 
nma conJição legal, ê verdade, mas a que elle 
não prestou o seu consentimento, i ato , é, C(lmú 
supponho, m~lttlria para con'Yenção entre as partes, 
que só cem a condição de principaes fiadores 
pud·~m ver executados seu b.:ns prímeiru que o dos 
afiançados. 

Tambem é força reconhecer que muitos deve· 
dores, por prej uizos soffridos em suas fortunas, 
nà" pagão o que devem, e empenhão todos os seus 
esforços para verem-se livres do taes dividas; mas 
suas circumstancias não pe1·mittem sahir de taes 
embaraços, a então, desacoroçnados de consolidar 
SU:i fortU!Ia, ptirse~nidos pelos meios vexatorios, 
empregad0s pela fazeniia, anciosos ues,~javão 
couseguir prestaçõss: se aR consaguem, ficào ha
bilitado;; a pagar as suas dividas, o que é tambem 
em b~ neficiv do thesouro, Qlte talvez vlesse a 
perJer, assin1 como tem perdido, uma grande !•arte 
de suas dividas, que de outro n1odo serião co· 
braveis, se uào se enlpreg:.ase a durer.a das l<:is; 
se u~o consegutl, o que tem !lido muito custoso 
entre hós, tem de illudír a fazenda para. const!t var 
alguus meios de sub~ist<~ncia para si e sna ía
milia. 

Mas que opportuna me pa1·ece essa medida 
a.:tualmento para sllr levada á:~ províncias do nol'te 
qz~ soffr~rão o fbgell<) da f<)Ule e secea, como um 
fnrt~ liuitivo a seus males, vigorando prna casos 
iddnticcs, quanrll'! o pai:l fõr atacado de outras 
quaesquer calamiJa,Je:~, seodo ella ap!JlicaJa aos 
àevt3r.!or~s du fHzendu, que de boa Cé mostr•;rem 
ter soffriJo mudan<;.a •i'l sua fortuna, o que sabam 
tvJos ser m:1ito frequente entre os agrícultores, 
cujos bens s:io sujeito:; a lautas contingencias, e 
tau10em entre os cowmercianttJs, pelus variadas 
operações dll seu tratiC•J e transacçõe& mercantis. 
M~As se essa dittposiçã.o é tie rigorosa justiça para 
aquelles que, por causa independente de sua 
vontade ou de forçt1 maior, forão arrojaJos a 
dr;_J;~lorar a sua desgrac;11, não me parece que o 
se1a para aqueUes que, de posse dos dinheiros 
publicos, nii.o pagarão porque não quizeriil), ou 
<.lilapidárão a fazenda, daíxando de entrar com as 
qurntias racebidns no tempo competeute, porque 
estes, com um tal procedimento, ::ommetterã.o um 
crime, e a prestação iria premiar uma acção que as 
leis punem com rigorosas penas. Se proporcionar 
áquelles meios suaves de pagamento é justo e 
pieJeso; para este seria a11torisar o crime ; com 
elllls pois seja a lei severa e inexoravel. 

Talvez se diga que o governo tem concedido 
algumas prestações, e póde cootinuar.a concedêl-as. 
Sei que elle assim tem procedido, e sem ter 
desejos de censuul-o, porque é uma medida 
reclamada pela justiça, parece-me conveniente que 
uma lei o autorise. Eu i~noro a sua existencia, 
e todavia reconheço que pelo regimento dos contos 
erão pern1ittidas estas prestações, ainda em grão 
de execução, aos tribuna~s de fazenda; mas elles 
forão extinctos e substituidos pel~s juntas de 
fazenda, e seu regimento caducou, tornando-se 
por conseguinte de nenhum valor tal disposição. 
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Depois dí:stas jo"nta.s de fazenJa foi craa.do o 
thes .... uro tJUbli(:o nacional P as thesouraria-: pro
vinciaes pela lei dt< 4 de Outubro de 1831, qu<: 
rcgulan•lo ~s attribuições, não concedt·u-s_: esse 
uire!to uem ao thrsouro nem as thesourana~, o 
não me C(Jn;ta qua alr:uma l•}i couferis;;-J ao 
goveruo e~sa c0ncr,ssão. E' portauto meu p~recer 
que , convindo regul:lr essa materia, grande 
serviço se fez ao paiz habilitando o gov~roo a 
conceder as prestat;ões por si ou por Eeus del·:~ados 
(todas a:; vezes que >e co1:vencer da justi•ia da 
concessão) t<m virtude de uma ltií, e até m:lis 
conveniente seria que se marcassem os caso;; e a 
fôrma da concessão ; o que eu peço aos n?bres 
deputados o faço para melborare:n ~ meu pr~.1ecto! 
se o acharem digno de approvaçao. Term:nare1 
declarando á camara que nao é o desejo de llle 
beneficiar, ou a alguma pessoa de minha fami!ia, 
por meio das prcstaç.õ<?s, quo ID•lVHU·me a apre
sentar o projt:cto, e sim o espírito de ju:>tiç.a que 
desejo ver consr.grado em todas as nossas leis. 
Eu, senhores, n.;.da devo á fazenda, nem pe~soa 
alguma de min!:la famílh. Portanto, estou bem 
longe d<l incorrer na censura qu<l por ventúlra 
se me possa fazer, e deixo livre a qualquer o 
direito de contrariar-me, para que uão se pllnse 
que eu procuro ee·~é'S favor.;~; para mim ou para 
pessoas dA minha familia. 

E. julgado objecto de deliberação o seguinte 
projecto: 

<c A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. 1•. As letras passadas á fazenda publica 

não se consideraráõ vencidr.s e n<.lm :serão protes· 
tadas senão depois de passado o dia do vencimento 
de cada uma dellas, excepto se o contrario fôr 
estipulado. 

« Art. 2• O inspector do thesouro nacional na 
tórt.e, e fazenda publica nas provincia~g, provi· 
deuciará ']Ue sejão pelo menos quize dias antes 
do vencimento das letras avisados officialmente o 
devedor e seus fiadores do dia. do vencil.nento das 
me;mas. 

« Art. 3•. O governo na côcte e os presidentes 
nns pr0vincias ficão outorisados a conceder aos 
executados que, na qualidade de fiadores, e nos 
que tendo soft'ddo prejuízo eu1 sua f:~rtuna não 
puderem pagar o que deverem á fazenda, pres· 
tações razoadas, segundo as posses e haveres dos 
me,;mos, prestando elle<' fiança idonea que garanta 
a divida da fazenda. 

« Art. ·1.o A disposição do artigo antecedente 
exclue os exac~ore~, thesoureiros ou depositarias 
publicos, que dilapidarão ou dilapidarem a fa
zends. 

«Art. 5•. Dada a prestação o juizo da execução 
declarará, por despacho, suspenso o curso da 
mesma, que só poderá proseguír quaRdo se falte 
ao pagamento das prestações. 

« Art. 6•. Ficão permittidos os encontros aos 
devedores da fazenda do que ella llles dever, e 
nas execuçõe~ serão attendidas as compensações 
qué fOrem allegadas e provadas. 

«Art. 7•. Ficão revogadas a-; leis e disposições 
contrarias. 

« Camara dos deputados, 22 de Agosto de 1846.
Francisco José da Síl!Ja. » 

REFORMA DA CONSTITUIÇÃO 

Faz-se a primeira leitura da seguinte propo
sição de reforma da constituição, que é apoiada 
pela terça parte dos membros presentes : 

« Proponho, na conformidade do art. 174 da 
constituição do imperio, a reforma dos artigos 
aeguintes da mesma constituição. 

c Dos arts. 40, 42, 43 e 4.4 para o fim de 
serem eleitos os se!ladore:~ do imperio pelo impe
rador. 

c Do art. 45, para o dm de restringir-se o 

circulo dos cidadãos que são aptos para sena
dMes, os quafls serão escolhidos d'entre as se
guint.;:;; cta~ses. 

« 1. o D,JS con;;elheiros dd B$Lldo e. dos que 
ti V<·r&m sido mini-itros e secrêtar;o,; do estado, 
t•u enviadcs extraorJinarios t. ministros rtsid;,ntes, 
que no c"rpo •liplomatico tivereu1 servido por mais 
d? 12 annos. 

<C 2.• Dos membros .io trlbun'l.l supt·emo de justiça 
e do conselho supr<Jmo militar. 

« 3.• D,)s generaes de mar e terra. 
« 4.• Dos bispos. 
(( 5.• Dos desembargadore:> das relações que 

tiverem mai.~ de 20 annos da serviço na !llagis
tratura. 

(( 6. 0 Dos que tiverem sido membros da ca
mara dos deputa.ios por mais de uma legis· 
latura. 

« 7.• Dos lentes das escola~ de direito e de 
medicina, e das academia>~ militar e de marinha, 
que tiverem mais de 20 aunos de magistedo. 

<< 8.• Dos agricultores e negoci•mtes de alto 
comcn~rcio, que teuhão introduzido e su,;tantado 
industria:< uteis á agricultura e ao commercio, ou 
que tenhão acudido ás urgeucias do estado com 
seus capitaes. 

<< 9. 0 Dos advogados e medicas notaveis por :;eu 
saber e serviços prestados no <:sta<io com a sua 
illustraçãc por mais de 25 ao.nos de exercício de 
suas profissões. 

<C Paço da camara dos dep:1tados, 22 de Agosto 
de 18,16.-S. R.-s. de Jfeirelles. » . 

REQUERIMENTO SOBRB A CON:i'!'!TUCIONALIDJ.DE DA 
REFORMA JUDICIABIA 

o Sr. Lopos Notto:-Sr. presidente, duvido 
da constitucionalidadtl de alguns dos artigo<~ da 
proposta do governo, t•elativa á reforma judiciaria. 
Niio q1terendo manifestar a minha duvida na 
discussão para evitar que alguns dos defensores 
da proposta me cvnsiderem disposto a embaraçar 
caprichosamente a sua pal'!sagem nest!i camara, 
julguei dever aproveitar hoje a occasião.de indicar 
que a commissão de constituição interpr.nba o 
seu juizo. ácerea da constitucionalidade t\os re
feridos artigos da proposta do governo. 

Creio, Sr. presidente, e creio ~om o governo, 
qnP. a importante attribuição de julgar afinal não 
póde, sem quebra da constituição, s~r confiada 
a juizes quatriennaes, e dependentes do poder 
executivo. 

O governo assim o disse na llXP•)síç:io de motivos 
que precedeu a proposta ; e comqnanto consi
derasse a prohibiçt<o aómente exLeuE:iv!l ús causas 
cíVtJis, dando ao~ juizes munieip&tl!4 o julgamento 
das crimes,o:-1 seus argumP.ntos me parecem tambom 
procedentes ácerca destas, que por certo nem são 
menos importantes ao paiz, nem t~e achiio excluídas 
do circulo das attribuições que a cCinstituiçiio 
confere aos juizes letrados e perpetuas. P1u·ecendo· 
me pois o pensamento do governo em ílagrante 
opposição com o art. 2• da proposta, e este_ CO_!D 
a constituição do estado, desajo que a com~ussao 
de constituição declare se a materta do mancwnad~ 
artigo póde ser approvada sem offensa da le1 
fundamental. 

Os arts. 6" e · 7• da proposta convertida ez;n 
projecto de lei marcão o numero de juizes mu~l
cipaes que deve haver em cada termo, e resPryao 
á ass~mbléa geral ·o direito de alterar postenor
mente esse numero. Ora, sendo taes juizes 
daquelles empregados creados por leis geraes, 
ácerca dos quaes as assembléas -provinciaes podem 
legislar numericamente • receio atacar o acto 
addicional, e a lei que o interpretou, votando 
nesta parte j)ela proposta do governo •. ~ co~o 
muito des~>jo ir de accord_o com o mm1~le!1~, 
recorro ainlia á_nobre eomm1ssão de eonstttu1çao 
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purn que mó~ ~occc.na eotu suas lczes, e inteq•onbe 
o St u pllr· ·cer sob r•· x c.:.nstituci• ·nalidilde d;,::, 
arllgos s ~~b ·t-.:H: .. ~. l': •n\bt·'!: 111~ pnre~e ~luvidos~' 
a Có'UHituc .. )n;J.;id;:.~c-. 'lc.: artf. 8•> i• 9 .. , qu.: m::r;;iio 
u ci rcui :) ,;(.,; jt:r~>•b ::< e o:l~ixi;o au {:0\'t::rO(J :. 
facuh:!tlu ti "e f i x~"· :.J:,; c( .marcJ:s, àllf mcuta:JdO ou 
diminuindo o numero :.ldl:;s, S<lt•Jo yu•: a divisà•.• 
jud;cia:'ia compf tl' ás ;:s:seJ•lbléas pr.; viucia~s, o 
umt;. l~i regulam.ont:.r 11iiu as pó..!e a;;~.im privar 
do t:xcrcicio de nma attribuiç.Ü•J Ctlllstitucio: .al. 
D~vo acreditar que a raz:io está da. parte do 

gcvenJO, que não ~·roporia semelhantt!S reformas, 
se coustitucionues uão f11ssem tllas ; mas p~ll'a 
tranquillicl.ade .li' minha CúOScie:acia quero sewpre 
t'uvir as ra;,;õ,!S qu€ a nobre commissão tem para 
pl:lra j":;tilicar aquell.; ar.to d(J go\'erno. 

Panceu·me incon:stituci'JIIal a lei de 3 de DP-zem
bro d~ 1841 ua parte em que e;:tabeleceu o 
rt:cu::so otlicial para a relaçiio do districto, quando 
a decisão du jury, na opiniàü do juiz de dir\'ito, 
se desconforc1ar das provas do processo. Eu e 
a nobre maioria que apoia o Ulini~terio, c<Jnsu
ramos C•1ID toda a força de nossa convicção essa 
medid& legislat iva, qu~ sujt:itava a:s questÕ•1S dt~ 
facto a juiz•:s a qumn a constitu:.,;ão probibia 
conhecer dd!Rs, l: atacnva em sua essencia a. 
iosti!uição dos jurados, que ficou daquelle modo 
subol'dinaJa aos tr;bun:.es pero1aneutes. Entre
tanto o govHno Q1lil aliás procura reformar a lei 
d~; 3 de Dr.zE::c:bro e satisfazer a t.xpectativa da 
!1açiio, admittindo no art. 16 da proposta seme· 
u,ant"s appel!ações, nos casos de crimes inafil<.U
~'avois, •'nt;mde qurl :1 conslitllição permitte .:rue 
a dP.cbào do jary eu1 materi11s de factc., continue 
11 tlc•r ~ubor.Jinada aos juizas de cir~>ito dtl 2• 
Íll5tanci :L Talvez t~n!.Ja ,, g• lverno raziio ; mas eu 
iguc>lm, nta a tenh•· v~, a (pl&rer que no l-o diga a 
comn.it-sà.) d.; cvnstltuiç<io, <!::1 quem sobremaueira 
cot•fio. 
D~ m<>.sma fôrma quer.J, SI'. presidente. escla

re.:il!lt\l ,l<·S ácerca dt: con:sl.ituci.:;llalidade do alt. 34 
ua prvp<!Sta. 

Nüo sou nlagistrad•l, neu1 tenho vontade de 
o s.:r, P'•r isso vos~o bH~r contra esst~ artigQ com 
tanta indcpenJe:~cia quanttl !•Óiem ter os uobres 
derut:>Jos 4ue o su:nentüo. 

Desde o IJ.fto•O pas, ad<; que a carntU3 decidi,) 
qut~ a · cc·nstih:içiio não auturisa a pretP-nditla 
txclu,;:io d.,;; magistrados. Nii·1 sei cotn que espe
runç:l o ~<:overrw aJcptou a idéa que rejeitamos 
por inconslitudonal e tste anno u P• opoz, e iusiste 
pela s~u upprúvnçl:c. 

Dt~s;JoJ 1r de accordo com o gJverno, porém 
uesE-jo mais que tudo respeitar a constituiçiio do 
jjStad,l; e se :;e der confiiclo en~r•! <-lles Cl'e!o, 
Sr. pn.sid.,ote, que V. Ex. não se admirará de 
que tu ant~s prr;.fira inc•1rrer no dat~ugrado do 
governo dv que .:>lf.:n.ier a lei !unda::1ental. 

Par,, pr&v&llir um erro funel:;to, e csclarçcer·me 
de müdo que p·lssa. dar um voto eonscie:'lcioso a 
e!lse resJ.,eito, ~uero ilppeUar para as ll:zi!s da 
nobre C(•mmi:::~;ão de constituição, e solicitar que 
~lla exa.winando a questão declare se com elfeito 
nós podemos em uma lei ordinaria excluir un1a 
classt1 tão re~peitavel co :no e5ta, da.q uelles direitos 
que nó:> todos .ten:os e muito apreciamos. Se a 
ncbre commissão entender que sim, tal é a vene
ração que me merece a sua autoridade, que talvez 
me retracte e adopte agora o que outr'ora julguei 
dever rejeitar. 

Antes de concluir f11rei uma observação ; não 
desejo que eeíe tequHiment.o embarace a discus
são da proposta: portanto os nobres deputados 
que eniendflm 1.1ue nós devemos votar este anuo 
não uma ref..,rma da lei de 3 de Dezen1tro con· 
V<;;niente ao palZ, mas uma rtf·jrma qualquer para 
que não se encerre sem ella a presente sessão, 
embora seja tal que sa,lccione as inconstituciona
lidades dessa lei e aggrav<:~ os males por ella 
causados ao Brazil; esses nobres deputados, digo, 

n :": o fJ' dem taxar·n·:e da ruà vont'l ·ie, pois quero 
t.:•' H• ·: lles a r .. fon.na <ia lei de ~ ,J~:> De::1.1nLrc. de 
1~4!, o pr.;cu r o •1sdar ~ccr-tut, >"IO:~o pn· jniz;, da 
dkset.S~àt.) da tJr0t.)l)$tA.. pt.l:t. ·:! U--! f'~::.! fC;O.t'H13 SA 
fl!.çiJ !•rompta&Jot;;ltê, .:~· <tôtal n:an3irl1. q<~e »proveite 
ao lJUZ. 

E' 1io.1:1 a seguinte proposi~.ão de. Sr. Lop~s 
NHto: 

« Pr:~ponliõ que, a commissào de con><titu içiio, 
ex.aulinando cun1 urget~cia a pr< •posla de g.:>verno 
a r() peito da reforma judiciaria, interpon;la o seu 
}Jrlreccr ácerc?. dos artigos segdntes, de ;brando 
se o::: cousidenl em llarulonia com a 1<:i funda· 
mental: 

" Art. 2•, qne autorisa os juizes muni.;ipaes a 
julgarehl definitivamente os prc•Cessos CdúlPS. 

« Arts. 6• e 7•, que tralão do numero d ·Js juizes 
lJlllnicipats que deve hav~r eu\ cada terrr.o. 

« Arts. S• f: 9•, que marcão os circ1~lo::> dos 
jurados, e antGris:io v guverno para d.,s\gnar de 
novo as comarcas augmeutando ou diminuindo o 
numtro dt:llas. 

<c A.rt. 16, que adrnitte a appellação cx-officio da 
decisão ilo jury, qua: ldo não e~tiver de accordo 
com a~ prt•vas do pr:>ces;;o. 

« Art. 34, que nutorísa o governo a aposentar 
os magist:-ados que actlitarem os cargos de sena
•lores e deputad <Js. 

u Paço da camara dos deputados. - Lopes 
Netto." 

0 Su. PRESIDENTE diz que CO'lSidera esta prn· 
posta co:no um requerimento, e !·â.o como project"; 
que como rr.querimentu não pouia ser 1;do ag'.o ra, 
por isso que à passada a bori.'., mas que fica 
reservado para ser discutido em tempo cowpe · 
tente. 

o Sr. Urba:n.<> (pela ordem) : - Pr,:dóe·me 
V. Ex.; eu creiJ que esta moç:io não pôde ser 
considerada como uqueritmmto, mas como in· 
di::açiio. O nobre deputado não tem em vista adiar 
11 propost<4; o qud o n.;brc deputado :tuer, segunüo 
md parece, é qur. a commis;;o ele constituição dê 
o seu parecer ác.;rca de diversos artigos d~t pro
post~>. continuando a discussii.o . é uma iudicaçãu 
que Uacia C\l!llf•lica. COOl a discut~são da proposta. 

O Sa. PRESIDENTE:- Eu já declarei qucj consi
derava a pruposição como requerimento. 

O Sa. Unn,\.~0:- Pois, Sr. president•l, uma 
mor;ã0 para qud uma commissii;:. dê o !:leu parecer 
sobre tal cbje•:to é requerin:c·:nto ? 

O Sa. Pa~::siDE~TE:- E' um re'}uerimento. 
O Sa. N. MACHADO:- Peç<• a leitura do regi· 

mento. 

0 SR. lo SECRETARIO (pela Ordem) lê UOl officio 
d•) Sr. tdnistro do imperio, rcmetteftdo as actas 
da eleição de um deputado por Minas Geraes p~ra 
substituir a vaga que deixou o Sr. n1inistro da 
justiça. 

Yi\o á eommissão de constituição e poderes. 
O Sa. PRESIDE~TE : - Passou a hora marcada 

para ...• 
O SR. N. MACHADO:- Peço a palavra pela 

ordem. 
Não sei se V. Ex. póde deixar á margem esta 

quebtão que estava em pé. 
O SR. PREsiDENTE:- A mim compete decidir as 

questões de ordem. 
O SR. LOP.&s NETTo:-Nr. fôrma do regimento. 
O SR. N. MACHADo:- Eu me assento, dizendo 

a V. Ex. que, con1o chama o nrgocio a si, eu não 
posso discutir com V. Ex. 

O Sr. Lopes Netto (pela ordem):- Sr. 
pre>'idente, nã,, me er.nformo com a decisão de 
V. Ex., comquanto m11ito respeite a sua autori
dade e pessoA. 
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Tenho tido a inflllicidade dP Pstar fóra da ordem 

sempre que fallo aqui àe object•JS semelhantes: 
mas V. Ex. chlll•Jartdo-me á ella é t.e~temunha 
'da docilida':le com que me .-ubmetto ás 5'1-llS àeci· 
sões. Agora que a decisãn de V. Ex. me priva 
do exercício de um direito que tenho como nh>mbro 
desta ca>.a, não merecerei cP.nsura, e dessa mesma 
deci~ão appello para a sabed·~ria da camara. 

A minha indic;\ção, que V. Ex. co~siderou 
requerimento €stá redigida, pouco mais ou menos, 
como a proposta do nobre deputado pelo Ceará, 
o Sr. Carvr.lho e Silva, relativa ao seu projecto 
do codign eleitoral. V. Ex.. admittio essa proposta 
como uma indicação •.•. 

O SR. PF<ESIDE;)[TE :-Como requerimento. 
O S~. LoPES NETTO: -Quer,) crer que a minha 

memoria me ~ngane, mas nem por isso deixarei 
de mostrAr, com o regimeutf.', que a minha pro
posta não póde ser ca:Jitulada por V. Ex:. c0m0 
um simples requerimento. Eis o que diz o art.125, 
quA reguia a matGria ern qnestão. (LI!.) 

N>1o propuz a promoção de um ohje~to d•J simples 
expediente : qu.:rn que a commissào dr; consti
tuição interp;lnha o se11 parecer a respeite> de uu1a 
proposta ; estou por consequtlncia nos termo,; do 
regimento. 

Peço a V. Ex. oue mande a minha indicaçi'io á 
commissão ; se v·. Ex. entendP.r que não o deve 
fazer, eu appdlarei para a deci:;ão da casa. 

O SR. PRESIDEXTJ~ : -Eu já decidi que era 
req11erimento. 

O Sa. CAMPOS l\IELLO (pela ordem) faz algumas 
obsen·ações que r.ão ouv1mos. 

O SR. L'JPES NETTO retira e pede ao Sr. 
presiaent2 que lhe mande a i:!dicação que apre· 
sentou. (E' satisfeito.) 

PENSÃO 

Entra em discussão a resoh1ção que concede 
uma p~nsiia aanual de 3005 a D. Leonor de S~ixas 
Alvares u\J Andrade em remuueraç§.o dos serviços 
do seu fallecido marido o marechal de campo 
F1·anciscr• Claudio Alvnres de Andrade. 

O Sr. Toscano de Brito oppõe-se á re· 
solução porque entende que os serviços que se 
querem ~.graciar já forão remunerados ; o orador 
não é inteiramente contrll.rio a pensões quando 
ellas têm de r.:cáhir em pessoas que SE: achào 
em esta'l•J miseravel, ou cujos serviços não 
forão a in ia recom pensaJos ; mas no seu entender 
não se di este c"'cso a respeito da resolução que 
se acha "m discu>"são. 

E' liào o parecer da commissiio de pt:nsões e 
ordenados q_11e ficou subre a mes~ eu1 4_de Agosto 
de 1845, pam ser tomado em cons1deraçao q unudo 
se tratasse da teRJluçiio supra, c que diz que 110 
casiJ de ser appDvada a p~nsào ct.ove ella ser 
aecumula·la ao meio sddo do finauo marechal. 

o Slt". l.Uarqu.,.s Ltsboa :-Os serviços 
militares emquant" a mim niio têm nada de in
ferioridade aos sr·rviços politico!'l ou a ontra 
qualquér qur..lidaJe dl"l c::erviços que sã<> prestudos 
ao estado. Posto que mil:tar, 'lU lenho_ co~n a 
maior espontaneidade votaao peb~ p.;n:-oes qn'l 
lJel:ita sessão têm sido llpres~ntauas a favo:· de 
clistinctos s~rvidor~s do estado, qu"r Df• orlem 
politica, •1uer n<> m"gistratura. Tndas ou quasi 
toda::~ as peusões têm ~ido \""Ot!ltia,; neo;t!' eas_a 
sem a U1!'n.;r opposít;l'io, r:!·lbaixo do mawr ~~
lencio, P. eu a!'sevel"O a V. Ex. qae acompanhei a 
c<tmar&. com o maior prazer ne!lte estylo de vo~ar, 
porque nl\ verd:lde erão distinctos os serv1ços 
desses homens políticos, desses magistrad,>~ a 
qu~m o poder executivo havia agraciado, e CUJaS 
graças nós approvámos. E' portanto para _lamentar, 
;:>r. presidente, que ne:;;ta mesm<~. sessao quando 

~;e trata da uma pensão concedida á viuva de 
um o:llbial·gentrul encan~citio n•> Ml'Viço, que 
n·:~da podia deixar á snfl. família s•mào pergam i nh•>S 
distÍ!Jct•)S que mostra orii·1 s·"us IO!I~Oii serviços. 
appareça uma opp•Jsiç:t(l, e se .lio;a qu'l esse,; s~r
VH;os já estão renmner:ldos l Remunendos com 
que? Com o mi!io S•lldn qua a lei concedia ás 
vinvas dos n1ilitares 1 E'lte rn~i,, soldo chegaria 
pãra a mll.•mtençii·.> daq•l·~llfl viuva ~ Qufll a 
reu,iio qno se ti á? :3()0$000, quando tratando -se 
de agrac1ar a viuva dd um des~r11bargadúr se dá 
2:000$000. 

O SR. N. MA.cn.~oo·.-Olho que não sio ma,.,is· 
trado~ os que se <.>ppo~m. n 

O SR. MARQuES LisnoA:-Eu não podia ddxar 
de t•:ma:- a palavra para def.:lnde~ os dirP.ito;; desta 
desditosa viuva. 

o Sr. '1'o"'cauo d;:) BI"itn:-S:·. presidente, 
o honrado dPputado que acaba de sentar-se n:Io 
deu uma r:llAO qu~ me co nvencP cse de que en 
devia de mudar d<1 opinião a rP-speito da pensão 
que se discut\l. O uobr'l deputarlo limitou-se a 
lastimao· que qulllldv nesta casa se tê.n approvado 
muitas outras peusiie.< de maior valol', á primeira 
de m~li~ar que se apresnnta apparece log•> uma 
oppos1çao. 

Devo declarar ao nobre deputado que sou muito 
amig:> da classe militar, que tenho nella não 
só ft.tnígos come~ muitos parentes. 

Sr. prt~sidr.ute, qu••rn me deu motivü para 
voV1r contra a pens:1o f·li a resolução que diz 
qut; esses set·viços já for:io remunerados: e se 
e;;tes serviço>' já fnrrlo r13munerados, para que 
rec.)mpensar s"guuda vez ? 

Dando·se a matAria por discutida, é a resolução 
approv'ldu, bem c·Jmo " p:uecer da commissão. 

A resol11çii.o é adopta<la. 

FABRICA D& l'R<•DUCTOS CHIMICOS 

O Sa. DIAS DA ).l.lTTA propõa a urg<incia p~ra 
continuar a .!i:>cUs!ilào do projecto de e\(tabeteci
mento de uma f>lbricl normal de productos chi· 
micos. 

O Sa. CARVALHO E SILVA, comquanto seja um 
do,; advoga<.los da pretonção do Sr. d'Arc<3t, oppõe
se á ur~encia. Ha um <lia sómente nn semana 
dP.stinado para pensões e reformas a favor de 
pessoas que estão na miseria; ness•l dia ao men<>s 
faça-se alg11ma C•JU~a ll favor desses de!lgraçados, 
em cujo numaro se achão pobres soldados que 
estão pedindo esmolas nas provincia~. 

A urgencia é approvada sem mai!< debate. 
Entra portanto em disc•1ss::tn o art. 1° da re· 

solução, e;tabeln.~endo uma hbric>i normal de 
productos chimie,)s,com os r<.lspectivos paragrapho,; 
e cme:~das. 

o Slt". ::\-lour« 1\lag,tlb.ã.os : - Apezar de 
nconhec~r qu•! n pr .. jectü da illustre commis~ào 
de commercio, pei<"J qual se concedem emprestimos 
~ privilegi·)S a:J Sr. rfArcet para o eôtab.~l!lcimento 
dli um:1 'lscola norm'!l de prn.tuctos cl:imicos no 
nosso paiz mereça as sympathias da caf'a, com
tudo P.ll me animo a fazer a !'P.Speit" della brev~s 
reibxões, com. o fim principal de promüver um 
d·-bate mais prolungado sobre a materia, que por 
sua importancia exig•', ll ao menos temoo tran
quillisar (l meu espírito ãcena de algumas duvidas 
que t0nho sobre a empr<'Za, des~jando que a 
illustre commissão me P-Sclareça ; e nesta hypo
these, que pens•.l será verificad,l, nenhuma uu
viàa tenho de vot"r pelo prvjecto, porque não 
é minha intenç1o, com o m.;u fraco voto, im· 
pedi.r que n·J nosso paiz se ,-,,;;tabeleçiio iurlustrias 
que possão eoncor:-er para sua futura prosperidade. 
Qaaesqner porém que sejão as V>lntagens que ~sta 
empreza prometta, eu consid~ro qus os favores 
são exagerados, insuffieientes as garantias, e 
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animo-me n dizer que será probler.lr.tico o resul
tado. 

Sr. prtlsidente, pódf.-SP. encarar esta empreza 
dehaiXI! de tres po:.to~ de '\"1Sl3. : quanto á >5_1la 
utilidade, quanto tis garanti~s que os emprezanos 
ofT,'recem e pelo Ir.<~ o financtRl e econflrmco. Ora, 
peltl qu'! 'respeita il utilid:~oe da em preza, não c 
necessario ser versado na matel'ia para se co
nhecer que ~;l!a é de ~til_idad_e, porquanto, se ~tll 
paiz adiantado em ctv11lsa~.ao lucu com a. m
troducçào de uma índustria qua lquer, muito mais 
lucra um paiz nascente como o nosso ; e sendo 
a indusiria um meio de pro<iucção. ('Oncorre para 
a ;:ua r;queza e prosperidade ; dou pois cotno 
demonstrado, como cousa averíguadis~ima de que 
o estabelP.cimento de uu1a escola normal de pro 
dueto;:; chimic"s na capital do imperio será van · 
tajoso, além de que se tem aqui feito a apologia 
do acido sulpburico, q_ue é con.,id.:rado pcl_os 
entende.!vres na maten:1 como a base essenc1at 
para a prüducçiio de innumeraveis artefactos. de 
indu;tria manufacture1ra e de outros mu1to:s 
objectos ; sobre isto portanto não ba questão. 

Vamos ao sPgundo ponto. As garantias que os 
empreznri<>S offereccm s;i.o de dtuts especies, umas 
pessolies, e outra:;· dizem respeito a,,s me10s que 
elles devem pôr em pratica para que n empreza 
surta effclito. Quanto ás garantias pessoaQs, tam
bem não ponho em duvida, antes acredite que o 
Sr. d'Arce:t tem todas as habilitações necessa.ria:> 
para l~>ar a effe ito o que promette ; e basta 
Bttandermos que e1le fo! enviado por uma corpo· 
ração scientifica, como ê a :'.cademia das scien~ias 
de Paris, para E:Xplorar os productos mmeraloglC;>S 
do Brazil, afim de !'<e rflconhecer que elle t em um 
nome recomme.ndavel, e as habihtações precis11.s 
para bem desempenhar aquillo flue promette. _ 

Já vê a illustre commissão que nem pelo laao 
da utili~ade da empreza, nem pelo lado das ha
bi\ittlções pessoaes dos emprezarios, eu ponho a 
menor duvida. 

Vamos porêm aos meios dt:! que elles de~f.m 
lar,çar mão pora que a e •npreza produz_!' E:ffe1to : 
cumeçi"i.o daqui por diante todas as xmuhas du
vida;; . 

. O Sn. M:oua& MAG.~LIIÃES :- O terceir.") empre
Íl_mo Jc::ve verific:.r-se quando este;; productos 
for~m elevados ao decuplo ; logo que isto se 
venfiqu.~, tem o Sr. d'A;·cet & C. o terceiro 
ea1p~P-stimo ; ~arantia a mesma bypotheca n~ 
fabnca. nos uten~ilios, na;; rêtortas. nos vasos 
de platina e de prata para o acido sul pburico; 
nos fogões, nas b~cins de a;·ame, etc. O quarto 
emprestimo deve verificar-se quando fizerem pro
dnc~os de outra ordem como alvaiade, salitre 
punficado, carvão animal , ele. Perguntllrei !\ 
illustt'e commissíio se entende quil estas garantias 
são sufficientes no caso de mallogro da empreza. 
Como concebe a illustre commis,ão a hypotbeca 
nestes objectos de facílima deterioraç::to ? Diz 
Lambem a commissão que ti.ciio sujeiti"IS sc.us bens 
t1 dos e por h •\Ver; mas são aq•lalles que e:r.istirf.m 
em França. E' verda<ie que a corr.missão aprP-
senta t<Jdos estes objectos Cé>ln a diminuição de 
va!•H·es na bl chamada hypotheca; ma,; n>lo vê 
a 1llu~trc commissão a fac!lidade Je tn<Ji<l~ frau· 
dul,J iltos dP. que se pódc lançar mão parn. se elevar 
t•.>das esta3 cousas a um valor extraordinnrio? 
Por consequencía quaes s:io as garantias suffi
cientes qu~ di a commissão para um ürnprestimo 
desta Ot'dem '? Não digo, Sr. presidente, que os 
emprezanns illu<ii'io ; não, longe de mim :;eme· 
l!lal!te ídea, poré111 nós que temos de legislar, 
dvY'lmos prevenir todos estes inconvenientes que 
podem sobrevir, e justo é que nós estabeleçamos 
garantias suffidentemente. f ,Jr tes, úe maneira que 
o thesouro publico não venha a perder quando 
por ventura uma empreza tão gigantesca venha 
a mallograr·se, quando J.:wuver ~;m incendio, uma. 
eventualidade, a morte de qualquer emprezario, 
etc. Por consequencia t emos que as garantias 
daJns pela comutiss:Io n»o são sufficiente,; apezar 
de que o estabelecimento de qu'l se trata seja de 
grande utilidade . 

Nem se cuide, senhores, qu~ esta empreza da 
maneira por que e!la se promette, poderá \r 
ávant;,. Eu entendo que m'lstno pt.>ltl gigantesco 
delta traz em si o germen da SU>l destruição. 
Parece que o nosso o~iz ainda não está bem 
-preparado para recP.ber· uma indu,tri.-1. desta ordem, 
promettida com tantas e tão extraordinarias 
v:mtagens .. .. 

U:.r SR. DEPUTADO d:í um aparte. 
O SR . MoURA MA.GAt.II:i&l! :-Entende 

deputado que desta fabrica se ha de 
acido sulphurico ? O nobre deputado 
suade ••• 

O St> • .M:zmELLEs :- Muito. 

o nobre 
exportar 
se per-

O S&. 1\louBA Ilú.GALHÃEs:- ••• que est:\ fabrica 
h9. de >\limentar os mercados l.'strangeiros. 

O Sa. MEIRELLES :- Os paizes visinhos. 

A illustre commissão concede aos emprezarios 
180:000$000, que, ao cambio de 50 pences por 
1$000, monta, como já s~ tem dito, em 333 contos 
de moeda corrente. Este empresthuo se deve 
realis:::.r ern quatro prestações; a primeira 8 dias 
depois da promulgação da lei; garantias -são 
os emprezarios obrigados a depositar o seu valor 
e mllis um oitavo em ap0lic.;s no thes.)uro pll
blic•l -. Ora, bem se vê que esta primeira 
rrestaçiio se acha sufficientemente garantida, com 
a differ.:nc;;a de ser o dinh eiro dado sem juro, de 
maneira qu~. s'J acaso não se reali:;ar a empr.•za, 
é isto em pura perda Õ•) thesouro publico : 01as 
emfim esta pnmeira. pr~stação eu reputo sufticien· 
temente garaut1da. 

A segunda prestação deverll t e"l" lugar depois 
que a fabdc!\ fôr installada. A. illus!r':! commissrio 
estabelece as cnndiçÕe-"' sem as QlHI~s niio se poderá 
reputar a f.thrica installada, e vem a ser, quando 
tiv<• rem começado os c11rsos da esc0la theorica e 
pratica de chimica, quando tiverem os empr<~zarios 
collocado todos os utensílio> e maehmas, e li
nalml'!nte qunt~do tiv~rem fubcicado esta sP.rie de 
productus nas qualiJad~!' de~ 1 gnad:1S no:> pr:)jecto. 
D~pais que a fabrica fór im•taHada e ~ue os 
emprezarius ti\'erem satisfeito e!\tas condições, 
retiraráõ as suas apolicel'. A garantia que fi.ea. 
par11 ,, segundo emiJrestiuw v.:m a ser 2. byvoth.-c<~ 
da. fabrica, de t\'rr!3n'> e de tod<..s os ut~nsilios, 
etc •• e se por "l'<?ntura tudo isto não chegar para 
gnrantir o t:m)Jrestimn, S>io obrigados a nepositar 
o ex.cessc em apolices : creio que isto é o que 
diz a commis~:lo. 

O Sa. l\:1oURA M.AGAr..UÃBS :- Digo que n'!m os 
productos desta fabrica poderi1õ alimentar o mer
cadG das outra< provineias do Brn.zil, porque é 
neces~ a.rio quando o nobre de!>Ut>ldo »ventura 
uma propoSição dest.as (}Ue r.alcule outras muitas 
circur•nstanda~, calcule o frete <las embarcaçõ6s, 
de lllal)eira que se conheça como fica o p_reço do 
genero em outr!ls praças do Brazil. Talvr.z seja 
l!l!l.is cO!lVe oientt~ que a Bahia, por exemplo, mande 
vir o acido sulphurico da Franca ou de Vverpool 
do que do Rio de Jano:>iro . 

O Sn.. 1\IEIRELt.IIS:-Qua~i ninguem quer trans
portar isto, pcrque é n:urto peri{loso. 

O Sn. MouaA MAGALHÃEs ! - Mais uma razão 
para que os fretes ll"jão muito subidos, muito 
fortes 'Jnl conse,quencia do perigo dos incendios e 
~;>.x.pl•1SÕ <:! S. Pilrmilta a .:amara que a resp~ito de 
empreza& desL:l ordl'm iliga que me parece uma 
•erjs.deir;:~ exageração, e quo eu traga a applicaçâo 
que r.~ z de emprezas ta-es um dos m.:stres d:l 
sciencia. João Baptista Say, tratando de eDl 

O Sa. GoMEs pos SA~Tf\S :- Não é comple
tamente. 
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prezas oxtraordinarias e gigantescas, compara-as 
com os altos cabaços das montanhas, que o 
vi ijante_ vê long~ tempo a~tecipadamente, e á 
proporçao que va1 se approxtmando dellas, é que 
reconhece as suas asperezas, elevação, declive e 
pontos perigosos. E' o que tal vez virá a verificar
se c?m a emp_reza do Sr. d'Arcet, que promette 
fabrtcar no patz tantos productoe chimicos. Ora, 
já se vê do pouco que eu t'lnho dito oue as 
ganntiag· que a illustre commissão concede não 
são sufficientes para preservar o thesouro pu· 
blico de uma perda no caso de uma eventualidade. 
E' preciso, no caso de que a camnra queira 
conceder favores ao Sr. d'Arcet, t]Ue se estipulem 
outras garantias mais solidas, mais realisav~is, 
e que a e!las fiquem os emprezuios sujeitos, 
Sr. presidente, urna industria qualquer quando 
necessita de favores tão extraordín9.rios é porque 
ella traz comsigo perdas inevitaveis. 

Se os favores são necessarios para evHar estes 
prejuizos, em ultima analyse quem paga esses 
J:rejuizos é a nação que concede taes favores. A 
illustre commissão não se contenta do dar ao 
Sr. d'Arcet a enormíssima quantia de 333:0UOS ; 
concede-lhe ainda mais o privilegio exclusivo por 
espaço de 12 annos, privilegio que talvez se não 
possa conceder, á vista do qne determina a 
constituição do imperio, porque ella manda dar 
exclusiv0 aos inventores ou introrluctores de uma 
induatria nova, e o Sr. d'Arcet nem é inventor, 
nem introductor de nenhum dflstes productos 
chimicos ; nada ha r: a sua proposta que não seja 
conhecido no paiz ; algumas destas causas mesmo 
se fabricão entre nós, e todas têm sido introdu
zidas mais ou menos. P0r consequencia. como 
inventor não pócle ter privilegio, e pelo facto de 
introductor tambem o não póde tt>r. Sr. presidente, 

·tem-se fallado aqui grandemente que nós devemos 
proteger industrias desta ordem; o nobre depu
tado pela provincia tio Rio de Janeiro trouxe 
exemplGs da Inglaterra, da H•lllanda, da França, 
etc., e disse que bastava ler o andamento da 
industria n•3sses paizes para se vêr que estas 
nações concedião favores extraord inarios. Sr. 
presidente, as nações antigas e modernas têm 
mais ou menos .concedido favores com o funda
mento de animar as artes e :\ industria; mas são 
favores desta ordem 'l Poder-se-ha citar o exemplo 
de uma nação ter emprestado 300 ou 400 contos 
a qualquer individuo para que venha exercer 
uma industria no paiz? Eu vejo ainda hoje na 
lnghl.tt>rra concederem -se favores, patentes de 
invenção, lJrevets, como na França, e mesmo o 
chamado dr-aw-bach (restituição de direitos). 
Antigamente a sua jurisprttdencia permittia li· 
beralidade", premias a quem exportava estes ou 
aque!les product.,s, etc. O mesmo têm feito 
outras nações para alimentar a industri11. ; mas 
de favores desta orJem tão exa!);erados como nós 
queremos fazer, nãJ tenho vi4o ex'!mplo. Se a 
lnglaterm, se a França pro:<pera no caminho da 
indu,;tria, no c:uuinho das artes e do commercio, 
é porque são nações activas, laborio~a;; e intelli
gtmtes, que sabem d>lr uma verdadeira dir.;cção 
liOS seus capitar:s e a•) seu trabalho, e não em 
virtude dest<>s favores contra os quaes a escola 
moderna dos verdadeiros economistas, se pro
nuncia, dizendo que o verdadeiro favor á induEtria 
consiste na liberdade, porque se ella é boa, tem 
em si o verdadeiro e mais valioso incentivo para 
prosperar. 

Por consequ.;ncis já se vê que não sou inimigo 
de favores á i:odustria, mas não desejo que se 
concedão desta ordem, tão exagerados como quer 
a nobre commissão. Ainda ha pouco, Sr. pre
sidente, um dos luminares, um dos homens 
~minentes da Inglaterra, sir John R•mssell disse 
no parlamento : - que .toda a lei que concedia 
hvores e privilegias só servia para diminuir a 
actividade do trabalho limitar a liberdade das 

TOMO li 

permutações e sobrecarregar o povo de taxas 
inutais. 

Senhores, eu não duvido que muitos destes 
productos de que aqui se trata sejão preciosos, 
mas alguns delles são insignificantes, já se fa
bricão no paiz, e a respeito delles seria um 
absurdo concedor privile~io fXclusi vo. Privilegio 
exclusivo, sonhares, para fazer chlorureto de Rodio I 
O que quer diz,;r chlorureto de sadio? Quer dizer 
s!il de cozinha, meus senhores, que se refina em 
qualquer casa por meio de um processo simples e 
conhecido. Privilegio para carviio animal! Carvão 
animal, de que consta-me exist<lm fabricas em 
algumas provincias, e que já se sabe como se faz, 
de o~sos, de sola, couro e outras substancias 
unimaes, etc. Por totla a part~ isto se conhece ; 
de modo q11C <i facil 11 forl!lação do catvão animal. 

Os unicos productos para os quae:l, quaada 
muito, se devaria conceder privilegio ... 

O Sa. MEtRELL&:s:-Eu, nenhum. 
O Sa. 1\'IooaA MAGALHÃES:- ... et·ão o fabrico 

do acido snlphurico e <la ceruse, que é o alvaiade. 
Par~ estes productos si'ill necessnrios grandes 
utensílios; mas estou informado de que o acido 
sulphurico se fabrica hoje muito barato P.m França, 
e já se começa a f:1bricar no paiz. Ahi está na 
mesa a representação de um cidadão, que eu li 
h ontem. que tem uma fabrica de stearinas e acido 
sulphurico, !lU está montando esta fabrica. 

O invento dos cortumes dos couros não é novo 
entre nós. Aqui existe um allemão que anda 
tamb!lm pedindo exclusivo ao governo em canse· 
quencia lle ter descoberto um certo liquido que 
preserva os couros .la polilha, do bicho. O com· 
mercio do Rio de Janeiro tem-se servido da 
intelligencia e trabalho de:s,;e homem, de maneira 
que me consta que em urn grande armaZP.m da 
Pr<tinha, ou não sei onde, s~ faz esta op-~raçiio, 
e que todos os couros exportados daqui para o 
estrangeiro para que cheguem lá bons e produzão 
mais no merc·1do, passào por osta operação, 
s~ndo lav<1clos ou borrifados com· o liquido _que o 
dito allemiio fabrit:a. 

Serve isto, Sr. presidente, para demonstrar que 
esta emprcza, bem que util seja, não merece 
f11vores tii<J extraurdinarios como se lhe qu~r 
conceder. . 

Varo os porém ao ponto essencial,· vamo& en· 
canr esta empreza pelo lado economico e finan
cia!: aqui é que a difficuldade ainqa é· maior. 
Primeiramente nós devemos ver se o uosso estado 
actual permitte este sacrifi.cio, fl em segundo 
lugar se o beneficio que se .promette é corres
pondente. 

Sr. presidente, eu não sei se no estado em que 
nos achamos seria -conveniente fazermos um tiio 
grande S:Jcrificio, um empre~timo de 333:000S, 
quando de todas as partes se grita por economia, 
quando por este motivo ha immensa difficuldade 
em p:lSsar neRta casa uma pequena pensão, um 
augrnento de orde1)ado de 100$ nu 200S a um 
servidor do estado, que aliás é muito mal pago, 
attento o seu trabalha; quand.J mP.smo, Sr. pre
sidente (eu não tenllo receio de declarar á camara), 
se fez tanta oppo~içiio a meia duzia do contos de 
ré!>; que se pediiio para soccorrer as provincias 
fl.agelladas com a fome. (Apoiados.) Prescinde-se 
de tudo isto, e vamos conceder a estes empr·ezarios 
um emprestimo ti.io exorbitante debab. .. o da ex
pectativa de utilidades futuras que não sei se 
s~rão realisaveis. Seria mais conveniente, Sr. 
presidente, qtt'!, se nós queremos proteger a 
industria do patz, volvessemos as nossas vistas 
para darmos m.üs incremento a esses tecidos de 
algodão de que fa!lou o nobre deputado da 
Parahyba, e que tratemos de aperfeiçoar o nosso 
assucar, os nossos productos agrícolas (apoiados), 
do que irmos crear uma fabrica normal de pro
duetos cbimicos, sem ainda termos industrias a 

Sl 
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que el!e .q FPj.'lo applieados. como bem disse o 
nohre deputado por St>t!!ip~. 1\ias. ten'"S em \'Pr
dll•~!l estRs industrias as quaes deveráõ ser apph
··adv!ll os proctuctos chimicos '? 
·O Sa. FRANÇA LEITE:- Ell,Js as tratã•). 

O SR. MouRA i!.IAGALHÃEs :- Pó de nlgum eom
pr~ht~uder que, se M. d' Arcet fizer aqui 800 ou 
4,000 libras de alvaL1de, hi'i.o de appnrecer estas 
industrias, para as quaes é n~ecs~ario o alvaiad(' 1 
Eu posso conceber isto? Eu nãn posso conceber 
que, por f'Xe~nplo, se o Sr. d'Arcet fizer 4 ou 
5.000 libra~ dll acido sulvbnrico, bão de RpparecP.r 
entre' nós fabricas fie e~tampada, de chitas, etc., 
porqU•\ para f.,zer azul, i:ncarnado, atnarallo, 
preto e branco, e todas as côres, é llf\Ct)SSarío O 
acido 11Uiphurico, etc 

Suppõe-se talvez que as fabricas dll pap<:!l não 
cawinh::io por quo não têm ncido sulpburico I 
Como estão eng0111ados l P"is não ~xistt3 uma 
fabrica colo;;~al na ]hhitt? Eu çou dizer ao nol>re 
deputado qne R. razão por que s~ tem mallo~rado 
a empr<'lza da bbrica de papP.l na Bahia é pri· 
meiro qu" tud,, por qu.~ falta ma teria pri:na, 
falta trr.po, que não tem em quantidade . Consi
deranli•'·se que o papel fabricad~ do algodáo 
sena muito caro, promctt•Jr:\o fal.lrical -o dos 
ftlamr.nto,: da bananeira, e ainda não m:.~.ndsriio 
vir as macbinas nec~ssarias pllra esp\'úmer o talo 
da banaaeira e pocl.~r-,;e ~>xlrahir a materiu propria 
para o J.lapd. Além disto é preciso v.:r que a 
u.ão de obra é tuuito cara, no paiz. e altender 
a outra;~ circumstuuchs, e n:b sóm'Olnte o1 carAstia 
do acido suipburicc. Que ~trancl">s fabricas temo~ 
nós (olll p ,mto gnmcttl para terem este grande 
C(msumo de t\Cti.io sulpburico? Quanto ao al· 
vaiade, n~m ao menos chumbo t'lmns pal"a o 
fabric-ar; -.,o enx:<>fre para o acido suipburico ha 
ds vir de fóra, um da HP-spanlla, o outro de 
Napcles ou "Sicil.ia. 

Eu creio que na;, nctuaes circum~tancias niio 
podemo;; fazer sacrificio tão fi.lrte, qnt~, cvnforme 
o calculo 1rresistívd do nobre men1br·,, dtl com· 
missà·•, •tU"! se as~ignou vencido, mnn~ã a mll e 
tanto"' c<mto~. Eu peço a todos ..>s stmht;res que 
sã,l n1ais 'Vf:rsados na~ Ul'lterias finnnciae~, e qull 
snst•mtào tamhem este pare~er, que combatiio 
o calculo do nobre deputado, e nos -tigà•> donde 
hll\"erá o governo est?s 3:33:000S para ~mpre;;tar. 
Ha de os haver por meio de emissão d'l Ap~:>
lices, cuja pagt\meuto se ha de realisar depois 
d~ 15 annos. 

O nobrCl deputado pfllo Rio de Janeiro, apoiando 
a illnstre C<•L'ltt-.i"sâo, firmou-se em uma ii!éa 
muito gigantesca, cuja realbaç:io tllmi>em pro· 
mettem os empr~zarios: é a ex.tr:lCÇl'i() do pallaJi<l, 
A corr:missão :liiv tratou dist•t, mas dis!le 'lUe 
com a e;tracç,\•• do paladio o govern -.> lucr:• consi· 
deravelmt\ute. Ora, eu tenh<• lambeu) iníonuaçi\<) 
de que o pah•Jio existe et>l muita pequena 
quantidade no curo; •l que. é de U<!nhum uso 
na Enropa. Por conMquencia qual é a utilirl<~d"' 
que potle :nos tirar da t"Xlracção du palladio? Ouço 
diZel' yue n<lm nus laborntorios chimicM da 
Europa ha conh()cimento do paHadio 011 tlelle 
ft~.z•:m · caso, e fllV'. n '"m mesmo na Russia se tem 
introduzid,, €Ste metal, t.mdo aliás as minas da 
5yberia, que mu1to e hnm ouro produzem ; e 
entretanto se apresenta entre nós a extrac~.i\o 
do paHadio debaixo de grandes vantagens, atà 
para fazer moedA, d!! modo que vem 11. <1'Ar· 
cet com seu systeltla m"lh,,rar o nMso mP-io 
circulante. A Europa culta nenhum uso fa2 
do pall"dio. e o coutrario puticaria se elle ofie
rece:;se vantagens, e é tmpossivel '}Ue f<lSSe um 
se~tredo. 

:Senhores~ não no!\ illudamos cem esta em preza; 
não sejamos exagerados. Não digo que a em· 
preza não mereça alguns favores; nisto concordo 

co~ os nobre~ rl~putados; mas tudo não ; é 
mml& cousa. 

Ora, Sr. presidE\nte, tratemos agora du ultimo 
ponto da mtnhu th<lSP., 

Eu ja demon~trei qu~ no estado nctual não 
podíamos faz~r este sacrificlo, e que melhor era 
•;Ufl tratHssemos •le mdhonn o oo~so mAio cir
cul~nte com os m+Jios que temns do quto empre· 
b f.uJtl r cou!'as desta orde:m, que podem ser em 
JHU:: perda (não digo que o sejào) ; que melho1· 
er ,, · i'<~ volve~~('roos as nessas vistas parn as 
indu;;trL•s do paiz afim d·~ auim!umos . os tecidos 
d e ~lgoJfio e outras que existem. 

l\•llls vamos a -ver se a ulilidAdil C(Jtresponde 
ao ncrifieio quP. !16 qner fazer. E' outro p•mto 
que cumpre examinar, e peç.o ff-.speitosamente 
lic•?nça á commissii.o pnra lbe submet~er ostas 
ituvidns, porque n:i<:> é u!inha intenção cuntrariar 
o .seu trabalho. nem c•;mbater a em preza; estou 
ntl) cl isposto >I favor dslla ; m :lS qut:ro que des-
vatwça as ruinhns du,•idas. · 

A illustre C(lmmi~siio que assígnou este prvjtocto 
d<!\·ia tnr em mão todos CIS calcuios estat.istic,.s, 
d"'via P.Xaminar a quantidade de productos chi
míco~ entrados annualmentt~ nas nossas alfan
d e.gas para con~umo do paiz, pata ~êr a qnauto 
chP.ga, e SP. era conveniente L' U r1âo P.stabelecer 
~>.~ta iodustria () conceder estes fav ores. Tenho 
inforrnaçõfs dA qne nas nossas alfandcg,,s não 
entr:i•) por •Lnno mnis de 500 a GOO cr>ntos. 
qn:\hun muito, dd productos chimlcos. Eu quero 
dnt' d,j barata qu<l a metade des.tes pruductos 
chirnicos é crmsumi:ia na capital do imp~rio P. 
províncias limitrvphes ; perguttto agora ao n()bro 
deputado ~<e seTá evnveniente qu!l o govHno fRça 
unt emprestimo ae 333 contos a respeito de urna 
inr!uRtria cujo consumo monta a 300 contos na 
c:1pital do irnp•)rio, pnis qu~ pela ctttficuld:>cle do 
tran~porte taes prot1uctos niio irào para a B1llia, 
P~rnambuc.o e Pará, e outras partel', onde será 
tnais conveniente mandar vir 0s produ,..tos di
recta!~1ente dn Europ11, e ainda talvez fiqu~>m por 
m«nor preço. 

Todns estas considet·ações me leviio a acredittlr 
qU•l O plQÍeCtu da illustre commissi\o e um poucO 
t'X1~erado nos r .. v.,res que CIJnCE'•le. Eu desejaria 
antes qu~ a nobre cornmiss:lo se contentasse em 
dar uma 'ô prestaç~o moctica aos cmpr~zarills, 
uma unica, que clles ~arantissem, e que depois 
d(< um to>mpo il!lterminlldo a solvessem. Eu 
tarub.lm entendia qu'-~ esta~: condições, a t>xc'"pçào 
dfl atgum :1~ que follsem es:;el,cia~l', so deixa.ss~m 
ao governo. para o gov11rno Cl•ntractnr ; até 
m~~nto P.tl peço lic,<oça 1\ nobr.; commiss:io para 
lhtl dizer que ~sta codificação <la l:;i é nov;L. 
Com isso 11ào quero netn de l.;ve offendeo· a il· 
lustre commisS•\0 ; roa~ este l'eceituatio de botica 
qtte aqui f'.stil. era mP.lhor que ficas:,.e p<irll. 
u governo, s•·gun'io as c:mdiçõ•~ s do contrl'!.c!o 
que elle hou-..,~;;e de celebrar com os empr'!za
rios. 

Port:mto, .,u tenho dP-monstr,•do que os fa.vor rs 
sã" PXag•~ra,i·JS, e que no ditado actual <las 
no!:'sn~ c:rcumstancias pecullitnifls uiio podc?&JlOS 
faz.,r Ulll ~mprestimo tiio avultado, qu,; d.:ver..os 
V•llver nossa~ vistas pam a industria nascente do 
paiz e animal-a. 

Finalrriente o sacrifi.eio que :~e pretende fazer 
nà•) ti correspnndente á utilidade que se tirará 
de,;ta Ampr<eza. 

Flillarel agora f<Obre outro po ,1 t 0 : é a resPeito 
lia escola theorica e prat1ca que o Sr. d'Arcet 
fica obrigad,, a ~ste.belo::cer. Acho istu de muita 
utilidade, dll muito provoit·1 ; mas eu e~tou na 
i<téa do honrado deputado de Sergive, que 
seria mais conveniente qu'l o governo a expensa:;; 
suas estal>elecesse uma escol:l elll grande escala 
para o !!nsino de todas estas producções chi
micas. 

Tambem sou informado que, a exemplo de es-
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cobs semelh:wtes que exist< m na Alluuanha, ~e 
estt,bdeceS»tn;os uu1a ideulica, us ga:;tos s~::dão 
&in:ül menr.n:s d.; qU'l cstu em;.>restimo. Os 
!l(·bres .lo;;;ut:;Jo:; dizem o •:•·ntrll:·i•) ; m:;s eu 
estt.~u iufvrr.slaUn qu\:.. :-~c~riU.tJ Luenor~·~ ~e se estu.· 
bd.·ce::;se unu1 escol,\ pratica e tLbcrica vara o 
ensino J.,; t._><i><S (;>.ta::; cousas no 110sso paiz, 
com a vautag:r.m de ficar o pai7. dotado para 
sempre com ebtc~ e~tabdeciua·nto. E' isto melhor 
do qu<l conced•m.nos t:stes privil<gios e favur"~ 
a .M. de Ar~ut, para depois de 12 annos que se 
a~abar o exclusivo elle acàbar com a fabric .• e ir· 
se ~m!Jom; ..:u então, :;e nós queremos. homens 
in:;tt·uid"s nestas mateJ·ias, tambtm o:> podet.uos 
maudar á EurL·pa, assim como teml•S mau•lado 
para outras ct.:usas, como aiuua ha pouco a 
ussernLléa mareou uma cut1signação para ir 
aprender a pintar na Ita:ia um dos ãluntuus da 
academia das bellas·artes. lsto seria muito 
menos dispeudi.;so e muito mais commodo á 
naçüo. 

Purtanto esta ewpreza, senhores, comquanto 
util seja, comqu .. nto prometta algumas \'!ill

tagens, não taut~.s quantas se quer exa~erar, 
não póue passar. Quando temos um defictt, 
quando temo>~ dividlib a pagar, quando o no~so 
me.io circulant<l é mistmvel e rwcetisita de me
lhoramento, não podemos fazer um disptJndio 
desta qualitlade tü.o extraordinario, d~;baixo da 
sin1ples idéa de que, appa.rt!ceudo acido sul
phuric•l, as ''utras industrias como por magica 
se pt·opagaráõ 110 paiz. Não se propagão iu
dustrias desta fórma; outros muitos elewentos 
cuncorrem para isto. A actividade dCls habitall· 
tes, a protecção do gov.~rno, a lJUZ, a tranquilli
dade puulicu, os ::a!Jitaes o outra:; muit.;s cousas 
lllll.is cou:;pirão para qu.: as industrias se pro
paguem. Ainda por muilo tempo o Braz\1 tem 
de ser naç.ão agricola primeil'O quo possa ser 
tuanufactureira. Nãu se persuadão us nobt·cs 
deputados que estes rodos "indircctos, omito. 
indircctos o insufiicieutes, hão de prolllOVer, 
accelerar a iudustria no paiz, 

Ta8s são as reflexõM que eu tinha a fazer 
contra o proj~cüJ. PlôçtJ desculpa ã. illustre com
wissão de a tet· cot;trariado: espero suas res
posta~. e sendo convencido, terá a vantagem de 
wu alistar nas suas fil,;iras. 

O Sr. Go:an.es <los Santos:- Sr. pra· 
:;i dente, bew melindt·o:;tt é a :;ituuçiio em que se 
achiio os dous membros da corumissão.que as:sig
uárão o projecto ew di.,;cussilo ; com effaito, não 
sómente se têm elevado contra elle advt:!rsarios, 
mas ainda aquelles senhores que se lhe têm 
mostr:1do r.woruveis combatendo suas mais impor
tat~tes disposições. Assim asseverão alguns st~
nhores que a cmpreza é inex~quivel, ou ·pelo 
menos inutil; outros reconhecem li.Ua utilidade ; 
mas n?.o uchão qua o en,prestimo esteja suffieiente
nuntll garanti•io; outros emfim clamão c.Jntra a 
exorbitancia das garantias ex!giJas pela com· 
missão, e dizem que taes condições tornarião 
impossivel a ernpreza. A estas d1fficuldades so 
veio ajuntar um incidente rar1ssimo, que tornou 
maior a gravidade da situação: fallo da oppo~ição 
f.;ita hontetn ao projecto por um dos membros da 
commissão •..• E ninguem em nosso apoi•J! 1 I 

Engano-me; o perigo ia·m.:; tornando iugra.t~: 
o nobre depUtl:ldO pelo Pará ve10 em no::;so aux1ho 
com o seu tão luminoso talento, e sustent·JU sem 
excepção, ati idéas da commissão: nós lh'o agra
decemos. 

Antes ':!e r"sponder ás observações do honrado 
da commiss1io que se oppõa ao projecto, cumpre·me 
dar uma satisfação á casa. 

Talvez se pense que os dons membro;; da ~om
milssão tivessem lavrado seu parecer e prtJ]ecto 
sem ter antes consultado o seu honrado collega 
deputado pela Bahia; sem ter indagado quaes 

fossem sut>s idéas sobre o empr<>stimo e a ew
prez"': cunsultám•Js ao nobre deputado, diversas 
V>3Zos lh., t:xpuzémos noss:•s v;litus ; mas el!e 
cc•nstantemo::n te lir:1it~·u-s•J a dizer-nos q Utl uào 
aíJ_Provana o e:npr_esumo ; yortanto hontcm, pela· 
pnmetra vez, ou-ç-1 ao razo:;s qt1o t:nh" o nobre 
deputado pal'a oppór-se ao prJjocto. Pet·mitta· me 
o meu honrado coll·'ga que brandamente u1e 
queb .. ,,: n.•.lit:.s de suas ouservaçõd:s teriãJ sido 
sati,;feita.s, Stl nos tivesse aattJdormtJr;Lt:! dado 
cunhecilllento dellas. Pt·ocunm~i agora respouder 
au u.Jbre d eputa:io. 
. D~z t<lle que o proi,ec~o é incompleto, prejudicial, 
mut:l e ltlJusto. E tncomplet<l, por•1ue :;e r:ào 
designiiu os fundos com qun deve ser feit.o u 
e~1preslitn01 .... Mas es.;es fuudus estão uesignadus, 
nao no J,Jroj,•ct~, é y,~•·t.!a·:ie, mas siu1 na lei do 
or~'amento , que autorisa o gov~ruo a emittir 
bilhdes do th.;stJuro ou apolicas da divida tJUblica 
para supprir ás despeza~ ordenadas pelo poder 
le!!islatiV<.>, oo caso de falt"r a receita. 

A commissoio n:'io pGdia propór outro meio para 
obter os fundos necessurios, e se já o orçamento 
o tinha apontado, que uel:essidade havia de re
petil-o no ptojecto ' Nul<J mais o nobre deputado 
que, a passar o projecto, só tem de sallir dos 
<:ofres publicus este anno a quarta parte do cnt· 
prestimo ; os tro;s q u"rtus t·estan tes uão St'rào 
eULregues senão em 1818 e 1849, e nos orçamentos 
desse:! ~o:uuos se puJeráõ det . .:rminat· functo~ espe
ciaes pat·a €1lts.· Não me parece portanto v•tliusa 
a razão que allega o nubt·e depula•io parll. tachar 
de incompl6to o projecto. 

Vejamos so são mais fartes aquellas quo o levão 
a julgal-o prejudiciat:-Nada póde ~er mais uocivo 
á nação do que ac<.~l•L·unhal·a com uma despeza 
enorme, '1 uaudo E\1.11 tão wáo estado se acbão 
~u '" finanças, com uu,a d.;speza que eu1 quinze 
aunos subirá a mil coni.o:> de réis.- E' por este 
motivo que o nobre deput11do jUl!,;a muitcJ prejudi· 
eial o projecto. Mas o meu colleg1l se engana 
quando calcula com quinze anuas. O emprestimo 
só t.lura doze annos em sua integralidade ; e sendo 
falsa e~ta b~se do seu calculo, não põdu só por 
esLa razã•l ser verda•leiro o seu resultado de mil 
contos. Façamos porém abstracc;ão desta obser
vação, qua aliás é essencial ; supponhamos que 
o empr«slimo dura quinze anuus, o que certamente 
se não dá; em qtte dados se funda o nobre de· 
putado para ealeular em mil contos os jnros de 
333 contos durantoJ quinze aonos? Só calculando 
os juros dos jut·os, os jtiN~ comoostos; mas 
não é o Sr. d"putado o· mesm•l .:JUe ha poucos 
minutos a11tes dizia que o goveru•) uào empre::;
tava dinheiro a juros t Como pôde querer agora 
que calcul~ o goven1o como calculào os usura
rios? 
8~uhores, o desembolso qull Cilllsará ao governo 

este emprbstimo ant.iará por 300 cotltiJs, que a 
tant•J sobem os jut·us de 333 contos durante doze 
auoos, juros estes que o gvverno não receberá dos 
tHllprezarius, e que terá entretanto de pagar aos 
credores da divida publica. 

Para decidir·se pot·tanto ss o que propõe a. 
commissão é util ou IJrt'judicial, cunvém examinar 
se os immeusos progrelisos que á industria do 
paiz promctte a fundação de uma fabrica normal 
da productos cbimicos comp~naa ou não este 
sacrificio, o sacrificit' de 800 contos; não de 300 
contos dados em uma só vez, rna;; de 300 .:ontos 
dados em doze pr6stações, mediand·l um auno 
entre cada prestação, isto é, o sacrifieio de 25 
contos annualmante durante do21e aunos. Mas isto 
não fez o nobre deputado. 

Ver.;i agora, Sr. presidente, se são admissíveis 
as razões por que declara o nobre. dep11tado que 
o projecto é inutil. Acha~ elle mut1l por. ser 
o emp:restimo dcsnecessano aos emprezar10s , 
e não poder a nação tirar utilidade alguma da 
em preza. 
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M:as pcrque não nccessitão os emprezarios do 

emprestimo? Sab<Jis p:)rque 1 Porque são rico~, 
muit" ricos; sua imm~nsn riqueza ol, se~undo 

. o nobre deputado, demvnstrada pda compra dt> 
terr•' ne>, pela coustrucção do edificio, P<310 de
po::sito no tne~lro naciunal de um valor igual 
ao da primeira prestaç;io, e mais o oibvo, pe.la 
completa installação :le fabricas antes da terem 
r~c~bido a s~ganda presta.;i\o, etc., iltc., etc. Ora, 
eis·ahi p Qr·1UC ..; emprtlstimo lhes é inutil l I .l 
C,)n\'irei COIII O nobre deputado, se elle" a\)soluta
nleOttl o quizer, 11a immensa riqueza dos emprt!· 
zeric.s; mas por mais ricos quo sejào serão elles 
por ventura obrigados a abahmçar-~e a uma 
empreza , de que tiraráõ certamente grandes 
beneficios, mas de qn!l sem nenhuma duvida 
resultará grande proveit•-' á nação, sem que esta 
concorra nos sacrificios? N <i:o será de muito maior 
probabilidad,~ o evonto feliz de sua emprezs, 
quando fundos alheies, de qu~ não paguem jur.~s, 
se vêm ajuntar aos proprios? Realmente creio, 
meus senhores, que a razão do nobre deputado é 
um simples gracejo : passemos á inutilidade dl\ 
em preza para o publico.· 

Para o que póde servir uma e;cola de cbimica 
tht:orica e pratica ? O que faremos de tantos 
chimicos? De tantos chimicos analphabelos, pois 
que nesta escola vão-se-lhe en~inar as quatro 
operações da arithmetictl t Pergunta o nobre 
deput:1do para demonstrar a in_utilidade da em· 
preza. 

E', meus senhores, outro grac~jo ~o nobre 
deputado. Elle sabe p!lrfeitantente, que as mathe· 
maticas elementares, de que se estipul.1 uma 
ca,teit·a na escola ue chimica, não comprehendem 
sómente as quatro operaç.Õ€s da artthmetica, mas 
toda o. arithmetica, ~rande pal"le da algebra e :t. 
geometria ; muito bem c sabe elle : mas não 
satil;feito de fazer bagar aos seus collegas dd 
commis~ãu o amargo calix de sua opposição, 
lança-nos ainda ef.te apôdo .•• Os chimicos dão
lhe receios ; mas porqne? Niio sabo o nobre 
deputado que os cllimícos bojo são os homens 
mais positivos'! Q<ltl por muitos que sejão no 
Brazil, nem por isso farão concnrrencia a elle 
ou a mim em nossas carreiras ? Que só cuidaráõ 
de fazer fMtuna por meio de industrh, e que 
não poder!lõ f.Jzel-a sem que st:us esf·)rços Ttl
dundeul na furtuua publica 1 Que n Br>\Zil é tão 
vaeto , sua riqueza natural tão gran•lo , sua 
industria tão nascf!ntt!, que mil cbimico~, se 011 
houvo<:se, terião r.tllito em qtt'l êmpregar o seu 
saber? 

O noure deputtldo, continuando a demonstrar 
a inutilidade do projecto , deixa rle parte os 
pNuuct··,s que os f:tnprezarios obriglio-se n fabri · 
eAr, e trata do p!\lladio, de que o projecto não 
fuz menção. Desejava o nobre deputado achar 
alguem que lhe di~Msse o que é o palladio •... 
Ora, grande razão t,;nho de queixar-me do nobre 
deputado. Se o meu collega me tivesse feito tal 
pergunta em nossas ~onfurencias, !iU com muito 
gosto lhe teria dito que o palladio é um metal 
que foi por Thenard colloeado na mesma classe 
em que se encontrão o ouro, a prata, a platina 
e n1ais dous outros metaes meuos geralmente 
conhecidos ; que portanto participa elle das 
principaes qualidades de5ses metaes preciosos ; 
que, como elles é inalteravei a acçiio do ar e da 
ngua, mesmo em muito alta temperatura ; qu'J 
te!D muito grande densidade, menor do que a 
do ouro, mas maior do que a da prata; que se 
não funde senão em muita elevada temperatura ; 
que hoje o .. eu valor em França é tres vezes 
maior do que o do ouro; que sendo isto em 
grande parte devido á sua raridade extrema, terá 
etle comtudo sempre grande valor por maior que 
venha a ser a su~ quantidade no comoJercio, é 
porque susceptível de muitas applicações ; que, 
tornando-o mui precioso, suas propriedades pb.y-

sicns e chimicas, póJe-se dt)!le fazer mo'eda, como 
da platina a faz Russia, sem, que ninguem 
possa .:•.lmparal·a com a moeda de sola do 
tempo dos Affonsinll,1s, a~sim corno o f~z o nobre 
d .< ptlladu rasoonde!ldo a um aparte n1eu no seu 
di;;curso. · 

Tudo isto e mais outras causas curiosas, ter!a 
eu dito ao nobre deputado se me tivesso em 
particular perguntad•) o quo eu. o palladio; mas 
aqui , ll6ste recinto , onde ::e acolhe com o 
S'-l rriso da sympathia a ingenua contissão de uma 
inscioncla pl"!rmittida, e onde tambem de perto 
ameaça o .-idzcul<> qualquer affectaçãe de erudí~ão, 
não posso satisfazer ao nobre deputado ; não lht! 
posso <.liz~r oque é o palladio. 

O nobre deputado cuntinuando a provar a 
inutilidade da empreza, ajuntou uma razão que, 
se não é justa, é ao m~oos, eu o confesso, espe· 
ciosa ; refere-se ella ao extracto do pá o- brazil. 
-Já e:xamiuuu a commissào, pergunta o uobre 
deputado, se o prllÇO do transporte do pão-brazil 
vindo da B!lhia, de P<~roambuco e outra~ pro
víncias no norte do Rio de Janeiro, não cobrirá 
a differença que possa haver nos mercados da 
Europa entre o extracto e os tóros do tlliO· 
brazil que dessas províncias forem dfrectam(mte 
para lá? 

Pl"ime1ramente responderei que ·a objecção do 
nobre deputado não póde caber ao páo·brazil 
que para o Rio de Janeiro vier de Macahé, 
Cabo Frio e outros lugare~> da {~arte septentrionat 
da província do Rio de Janeiro ; no qu~;~ diz 
respeito ás províncias do norte, é um meiú fací
limo da destruir qua~squer duvidas, e de assegurar. 
ao menos durante corto tempo, um ~rande ·lucro ; 
astabeleção-se nas capitaes das províncias do 
norte paquenas officinas unicamente destinadas a 
fabricar o extracto do pêo- brazil ; a ma teria 
colorauto onviada para a Earopa com es:;a nova 
fôrma, nã:) só mente evitará o contrabando, mas 
pOU;lal':i 95/100 do preço do transporte, dará o 
lucro da mão d'obra da (Jperação chimica, e o 
proveito da superioridade que sobre o mtlthodo 
ordinario tem o processo de M. d'Arcet. 

U.u SB. DEPUTADO : - Já se tentou nas Ala
gôas. 

o Sa. GvMb:S DOS sÃ~TuS :- Está enganado. 
O processo do Sr. d'Arcet é novissimo, por elle 
achndo hn mu1tll pouco tempo, e superior ao 
pr<"-cesso de que se usa na Europa. 

(H a ttm aparte que n<Io ouvimos.) 
O Sa. GouE:s DOS Sj.NTOS : - Peço aos Srs. 

daputados qne ao menos se consevem na duvida 
pllilosopbiea ~ não neguem porém a existoncia 
de factos só porqu.e não lêm delles conuecimento. 

Resta-me. Sr. presidente, examinar I)S motivos 
en1 que se .unda o nobre deputado pela Bahia, 
meu collega de commissiio, para estigmatisar de 
injusto o projecto. 

Tantas fabricas ainda nascentes existem no paiz, 
e nenhum soccorro se lhos tem dado; é portanto 
grave injustiça prestar-se tilo grande auxilio a esta 
que se qner fundar. 

Ao fabricas de rapé, continúa o nobre deputado, 
installárão-se sem auxilio, e . ~sem auxilio pros
perão; que este faça o mesmo, porque devem ser 
tod11s tratadtls com igualdade. 

O nobre deputado esqueceu-se completamente 
das innumeraveia loterias que têm sido concedidas 
pelo corpo leglslativo e pela assembléa provincial 
do Rio de Janeiro a tssas pretendidas fabricas 
que promettião improvisar indnstrias sem base, 
industrias impossíveis, por não haver no paiz a 
industria mãi, a fabricação de productos chimicos. 
Emquanto ás fabricas de rapé, nada direi ; 
basta que o nobre deputado compare sua inl
portancia com a que é objecto da presente dis· 
cussão. 

Termiaou o nobre deputado o se11 discurso 
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affirmando que o verdadeiro palladio do paiz era 
a escrupulosa applicação Jns suas rendas á 
satisfação de suas necessidades. Como o nobre 
deoutad o, talllb1m1 eu considet·o como o mais 
fort.; penhor d·l publica segurança a prudente 
11pplicação da riqu.,za nacional ; mas julg.l por 
ventura. o nobre ueputado que nâ.•.; é de publica 
n ecessidadiJ libertar-no- dos tributos que em 
todos os misteres da vida pagamos á industria 
estrangeira? Não é de necessidade abrirmos novas 
carreiras á nossa mocidade, de que a melhor 
parte, por falta de o.utro destino, se lança aos 
empregos publicas, ú magistratura e á medicina? 
Não é necessario que arranquemos a nossa 
agdcultura á rotina, que demos valor a tantas 
r1quezas que jazem mortas, que nos lancemos 
emfim nós tambem nesse movimento industrial que 
caracterisa o nosso seculo ? 

Sim, tudo isto é neces~ario , o a segurança 
publica exige que satisfaçamos tão palpitantes 
Mcessidades. 

Sr. presidente, tenho ainda qne respondt!r a 
outros oradores ; mas a hora está tão adiantada, 
que seria demasiadamente abusar da complascencia 
da camara: como ainda me resta a palavra, 
continuarei outra vez o meu discurso. 

·Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde. · 

Se88lo em 2G de Agosoto 

PRESIDll:NCIA. DO SR. MUNIZ TA.VA.RES 

SuMMARIO. -Expediente. -Discussão sobre um 
officio da camara municipal do Reci(e.-Pensao 
á ba,-oneza de Igua.,·assú.- Parece,· sobre An· 
tonio Vicente d·L Costa.-Fabrica de productos 
chimicos.- Reforma judiciaria. 

A's 10 horas e 40 minutos da m&nhii ab1·e-se 
a sessão, lê·se e approva·se a acta da antece· 
dente. 

EXP~DIENTE 

Um officio do Sr. ministro da fazenda, trans· 
mittindo Ctlpía das informações do presidente de 
M:inas-Geraes, sobre a petição de João Férnandes 
de Oliveira Penna, e outrobim declarando que o 
decreto n. 3ti A foi remettido p :tra a dita 
província pela repartição do imperio, na conror· 
midade do decreto n. 242 de 28 de Novembro de 
1842. -A quem fez a re<lUisição. 

Do Sr. ministro ua marinha, remettendo u 
infllrmações que servirão de ba!le parR as reforn1aa 
concedidas aos commissarios João Pinto Drum· 
mon<l e Manoel Antonio de Siqueira. -A quom 
fez a requisição. 

Do Sr. ministro do imperio, euviaudo o auto· 
grapho da reaol.ução da assembléa gl'.ral legisla· 
tiva q11e determma que_as quatro l~tenas annuaes 
concedidas ao monte·plo dos servidores do estado 
carrão impreterivelmente em cada anno com pre· 
fcrencia a outras quaesqaer, excepto as conce
didas à santa casa da miserlcordia desta côrte. 
-Para o archivo e communique-se ao senado. 

Do Sr. secretario do senado, remcttendo a se
guinte proposição: 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art 1• Fica concedida uma loteria annual 

para a ' conÜnuação das obras da igreja parochíal 
de Nossa Senhora da Gloria .da cõrte, por espaço 
de 10 annos, a C()ntar da extracçiio da ultima con· 
cedida. 

1 
. 

« Art. 2•. Ficão revogadas as e1 em con-
trario. 

<< Paço do senado, em 21 de Agosto de 184Q. 
-L~i.z José J.e Oliveira, vice·presidente.- Barão 

do Pontal , servindo de 1• se<:retllrio.-José da 
Sitva M afra, 2o secretario. » 

A requerimento do Sr. Getulio é dispensada da 
impressã• • a prop0siçào, e vai tão sómente a 
imprimir-se no j o ru~l da cs.sa. 

DJ Sr. ministro do imlJerio, remett~ndo as 
acta:. da tl\Ci ';ão de um de.putado pela província 
de l!.linas-Garaes, que tem de substituir o canse· 
llleiro José Joaq1lim Fam>lnúes TorrE:s.- A' com
missão de poderes . 

Do mest11o ministro, rtlm H tendo :JS actas da 
eleição de um deputado supplente pela proviucia 
da Bahia.-A' m~sma c mmis:~ão. 

Do. Sr. deputado Machaill de Oliveira, partici· 
panda não poder comparecor hoje por incommodo 
de saude.- Fie~ a camara inteirada. 

Vão a imprimir e á <:'lmmissão de assembléas 
provinciaes os actos legislativos da assembléa 
provincial da Parabyba publicados na sessKo 
ordinari11 do corre:1te armo. 

Vai á commissãv de saude publica uzn projecto 
ofterecido pelo Dr. Mure . 

O SR. DIA.s Dll: C.'-tWALIN (1• secretario}: -Eu 
recebi um officio da camara municipal do Recife, 
e em conf<Jrmidade do regirn .:mto devia, antes de 
dar destino ao . me~ mo officio, rleclarar o seu 
objecto. Com este officio forão remettidas as 
escusas dos Srs . deputados e supp\entes por 
Pernambuco que não comparecerão; mas entendo 
que não devo simplesmente declarar á camara 
que recebi este officio, sem reais nenhuma obser· 
vação, porque elle contém, em 111inha opinião, uma . 
verdadeira injuria á. camara do Srs. deputados .... 

O Sa. N. :MÁCHA.Do:-Não é de admirar. 
O SR. 1° SECR:&TABIO:-Pllr consequencia, faço 

mençiio de&ta c\rcumstancio. para que se nã,) diga 
que dei direcção au mesu1o offtc1o sem declarar 
uma parte tão notavel dell~. Como a commissão 
de constituição e poderes a quem é remettido ha 
de tomar em consideração não aó o objecto do 
dito officio como esta circumstao.cia, ella indicará 
o que convélll deliberar. 

o Sr. Peixoto <le Alencar : -A' vista 
do que acaba de referir o nobre secretario, eu 
requereria. que se lesse este officio, porque talvez 
lJUd<JssG a camara tomar alguma medida a este 
respeito ... 

O Sa. N. M:,..cB.\DO:-A commissão qu~ a acon
selhe. 

O Sa PEtX'lTO DI!: ALENCAR:-.•. visto que não 
é um caso ordinario. Requeh·o pois a leitura do 
oftlcio antes se lbe dar dirilcção. 

O I!Jr. Lopo:w Netto :-Eu tinha. em vista 
requerer o me~mo que acaba de requerer~ nobre 
deputado; mas supponho que este requertmento 
deve ser acampanhado de outro, isto ó, quo 
depois da leitura do ofilcio que caracterisa bem 
o espirito dos membros da camara municipal do 
R.:cife, seja elle rernettido á commi~são de justiça 
criminal para interpôr a este respe1to o seu pa· 
recor. A nobre commissão de constituição e 
poderes tem unicamente de emittir a sua opinião 
á.cerca do diploma do deputado supplente pela 
província de Pernambuc.,>. ; ·mas .m.e 'J?~rece que a 
competente para aprectar a InJUria que essa 
camara insolente acaba de fazer á camara dos 
Srs. deputados é a de justiça criminal. Nesta 
conformidade faço o meu requerimento. 

O Sa. PRESIDENTE consulta a camara se deve 
ser lido o officio. -Decide-se qud sim. 

o SR. ao SEcRETA'RlO lê o seguinte : 
u ium. e ExaL Sr.-Con~tando á eamara mll· 

nicipal da cidade do Recife que essa augusta 
camara negára assento ao Exm. viscon~e _<!.e 
Goyaona, deput~do supplente por es~a _pro!lOCia, 
em razão de uao merecer fé a partJClpaçao que 
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esb• camara r::unicipnl fizera do nlio irem tomar 
nssento dous deputados e os supplentts que ll1HS 
Fà·J inltlJcl.liatos em vot<-s, e aut"~eci<mtes ll<~ ,!Jt .. 
yi,,,,,nd<', ddibe,ou a mesm:.. camura munlctp-.\1 
remctl<H' á au<>ust>< ean1ara dos Srs. deputados 
as inclusas participaçõeo originaes, <JUS ~st:l';-io 
om seu cm::bivo, à vista das quatJ~ expedw o 
mendonado diploma : nssim tica demonstrad« 
que e~ ta camara prPcedeu regularmente e conf,.nn•l 
u cstylo estabelecido desdo qn~ lla systema repre
sentativo no Brazil; fica H~lvo tarnbem o cat·acter 
desta corpowção respeitavcl, que cc·rto não merecia 
tanto desnr e menoscabo irrPgudos só com o fim 
de se extorquir desta augusta carnara uma d~h
btlra~ão menJS justa : fica finalmente revelado 
perante o paiz o espirito de depuraçiio que ttlm 
p• esidido nesta época para a .ex~Jusào _dos leg_i
timos representantes da provJOCia, e uupostçao 
de autros que o não erào. 

" A camara municipal du cidade do R.~cife 
aproveita a occasii'io para protestar seus respeitos 
e alta consideração á pessoa de V. Ex., a quem 
Déos guarde por muitos anno$. 

" Paço da cnmara municipal da cidadfl do Recife 
'le Pernambuco, em sassão de 12 de Agosto de 
1846.-I\lm. e Exm. Sr. 1• Rr.cretario da camar11 
dos Srs. dAputados. -Manoel Joaquim do Rego 
.Albuquerque, presidenle.-Luiz. Francisco de 
Mello Gava.lcanti.- Manoel Caetano da Silva 
Ga1·neiro Monteiro. -Marwel Coelho Gintra.
José Camello do Rego Barros. » 

O Sn. WANDERLEY:-Injuría não. 
AL•lUNS SENHORES:-A.poiado 1 
OUTROS SENHORES:-Não injuria? (Nâo! não 1) 

O Sa PaESIDEN'rE: -Oa senhores que são de v<.Jto 
que á commissão de con,tituiçíio se renna a de 
justiça cnminal, queirão levantar-se ..• 

O Sa. REB'JUÇas:- A commissão propria para 
a verificação de poderes é a de cunstituição ; vá 
a e !la ; se ~lia entender que deve ir a outra com· 
missão, assim o requererá á camara. (Apoiados.) 

O Sa. B. PIMENTEL concorda na mesma "Pi· 
niãn, que deve ser o officio remettido á commi.~s:'in 
de constillJição, mesmo em conformidade do regi
mento da casa. 

O Sr. Rodx•igues dos Santos : - A 
cam&ra deve reconhecer que ba duas questõrs, 
uma versa sr,bre verificação de poderes, e outra 
sobre uma injurio irrogada á camara; a primeira 
deve ser affecta á connuissãtl de constituição; é 
tlla que nos deve informar se, á vista dos docu
mentos que acornpanhão o officio da camara 
mur.icipal, deve ou não ser chamado o immediato 
em votos na falta desses senhores que fie recusiio 
de comparecer; mas isto nlio é bastante; a 
commissiio à~ constituição não está organisada 
com vistas de examinar negocias de outra natureza 
com•• estB SJbre que versa a 'egunaa questão , 
n ãu me parece que seja e lia a mais propria para 
consultar sobre a injuria feita a osta camara: 
e,te negocio compete especialmente á commil!st'io 
de jnstiça criminal. Annuirei portanto á opinião 
dos nobrEs deputadus que querem que o officio 
vá as duas cornmissões; mas quizera qne fos,;e á 
commis,;ão de constituição a parte relativa ao 
chamamento ou não chamamento de-um supplente, 
e que a outra parte seja remettida á commissão 
de justiça criminal para propôr aquellas medidas 
que julgar convenientes para d~saggravo da camarll. 
do" Srs. deputados, e punição dessa camara auda
cios'1 que, se atreveu a insulhr um poder que 
ell~ deve respeitar. (Apoiados.) 

O facto, senhores, é de muita gravidade [a;poia
âos) ; se a camara tolerar que soja insultada 
im[Junemente, vai perder toda a força moral no 
J.nüz (muitos apúiados) ; se a camara aceitar este 
iusullo sem um prutesto, não merece mais o titulo 

tlv d:Jféus.na rb dq::nidu<lc da pod.-~· ltgil!lativu 
(apuúulos); su mb pugu1,r P< ·r to<los c)ô lllei(<S 
p:ua a puniçitc. tle <tll•'"l a injunou, dá dü·t,rlo a 
l•Hius 1>at·a quH a injuri•nu ainclt. mais ntn.ztnHntc. 
(Apoiados.) 

O :-ltt. L. G.\!\U: - Fori'i•> us amigo~ da ord,•m. 
O ;-)tt. R<~nrunuE; rN~ SAN1'•JS~-P ... r tc.t.Lt:l csbs 

consid~ruçõe; jut~-:,l tJUO esta parl·l do ollicio 
d<Jve s~1· remettllla à c>~lll'!Jiss,l.o de justi~a cri
minal, que exauliruu:\ tl meio mais prc·:lrhJ pam 
que a camar.1 pos:><4 deõtl!{grac·ar-f:e, Isto será 
cnnveniente, nà•l só P<lrtt Ji).!nidnda d<l cumar11, 
cumo paru utilidade IJllblica; ficiHá L~m pat.mto 
perant~ o paiz <Jual é a conducta, qnue!l sàn ••s 
sentilll~ntos •i<,sseB lwmens qn~ se appu~lídão 
onteil'O>' (muitos apoia!los), <! tJlld ~ulret~ut<l d~ij· 
tro~m todos os d0mantns d,, ordem, atocando um 
dos pllJeres mais t't'Spnitados dr1 paiz. (Apoiados.) 
E' as~im que tlefeud,:~n a urd~>lll? (Apoiados.) 

O Sa. FERRAZ:-0 <Xvmplo fli muito bom lá 
em Sorocabt\ e nu ussemblê.t provincial de 
S. Paulo. 

o Sr. Sou'"' lloiartins: -Estou aJu1irado 
du calor CcHn q11e o nobre deputatlo por S. Paulo 
acabou rl~ f!lllar R •·espeittJ rio utfi~io da carnara 
utuuicipal do R•!cif., I A fallar a verdad••, creio 
q<te l"ndo esse ollici•~ sem pre\''"'ç'io, 11eio h>~vurá 
jniz nenhu111 •JLW St'p. c ;paz de. prollUllCH4r ~·ltnO 
e llllplice ll·l Cl'!Ul6 d•j llljUf!<l Ídll'\ á Clillllirtl ti<JS 
Srs. d~putados pela camara municipal do R·J· 
cife ... 

O l:iK. N. MAOHAD"·:-Que quer dizer d"puraciio, 
u.eu :;.;nhor ? 

0 l:ia. S·uzA l\fARTI1H:-P"rdôe·ml1 O nobre 
Jeputndn; en crr•iu qttR u camru" munillip d ni\o ~" 
enuncia como ell·~ slipl<ÕP. ; peço a V. Ex. ·1Ue 
me rnande o ollici·•· (E' satisfeito e U u seguinte 
período): « F11:a tinalmentu rcvtJlad•J IJllflll~l~ o 
paiz o espírito de •lep•traçr1o q <H' l~m pres1d1do 
nesta época para a ~xdu<ã. J d•ld legitimo~ re· 
presuutautes da provinda, e n arimis>nio de outr_oa 
que uào o erã•). " A cnmara lllltnit:ipal drJ ReCifu 
não diz que llSt•J espidt<• dt~ <lepnra!:áo existo na 
ca1nar11 dos Sl's. dllpule.'los ; diz que existe, lhaS 
nà,, tltJClllra onde; s<> é um toja •1 camara ou 110 

eómeute em alg•1us do~ se.u~ membros. 

O Sn. L. NKTl'·l:-1!' •l 'l ser no sen:.~do. 
O Sn. Souz.~ l\L\lt'riNo:-Portuut•!, !.l'tal serâ o 

juiz yue .,m f•1ce t!1 l·•Í h:< de ·l~clarar que p•H 
estu exwcssão da cnmara lllU<lÍCipal d·J R·cifo 
~stá dujeita a r«sp···ns .. bilidad.,? Ü,Jmo iujuria 11 
camara dos Srs. ct~putados? 

O Sa. K. MAcHAn,:-0 n •bre deputa•lo musmo 
sentaJ,J na cadeira dl\ justiça. 

O Sa. S •uzn. l\1Aa·rn.;s: -Está eagaundo ; eu 
o.•mo juiz n>lo julgava a camara municipal ino;ursa 
em crllll•' algum de injuriu por s~melhanto fado. 

Os nobreJ deputados muit., se oscanJ·'C•Jriio 
pelo que diz a cumara munidpal ll'l~to o!licio ; 
mas eu peço aos nobrll~_depnt;ulo; qun cousl'lerem 
o n~"ocio com t:<da a rdiexilo, e digli·) se é 
criminfJsa a camam municipal por dizer que nesta 
época tem prodomin!ldO utn espírito du depuração, 
ou se não mereee maior censura a maior!>\ da 
camara dos Sr~. dtJputados que nà•J. reputou dign_J 
de credito um documento authentteo de auton
dade legitima, q<1a as;everava não poderem 
corupare.:or os de!Juludl!s de Pernambuco? ..• 

0 SR. PEIXOTO DE ALENCAR:-A Camara dos 
Srs. deputados ó juiz. 

O Sn. Sl•UZA. MAR'riNS:-Perdóe me, a camara 
dos deputados não é juiz nijste caso: as camaras 
municipaes têm seu juizo privativo; a camara dos 
deputados como fiôeal do cumpl'imento daí! leis 
pôde em sua sabedoria. entender quo deve-fie 
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dirigir ao ~OV6rno para mandar responsabili~ar 
a camara munictpal cto Recife por este fadiJ; 
mlls t:Este r:a:;o, s~ esta camarr. a'sim o entend~r. 
julg'J 4ue n:aior :les~t· recahini. sobre a camaru 
dos 8rs. d•.'putado;; S•l a cam11ra m unicioal dQ 
RP.•:iftl fôr absolvida, do que se não fôr respon>a· 
bilisada •.• 

O Sn. V. T~.VARES:-J:\ cnnta com istl)? 

.. o Sa. SouzA MARTINs:-Digo ao m1bre <ieputad 0 
com tot.ia a segurança como qu·1 me acho agora 
fallando neste lugar que con1o a absolviça•J ela 
cumara municipal Re ella fôr chamada á respon
sabtliclade por este facto ..• 

O Sn. N. MACHADO:-Chico Bastos, latirão e 
assassino, acab:t d::J ser abS•J\vido. 

O Sn. l\f. DA CUNHA: -Se é camara do governo 
para que estuo cor:r. isto? 

O SR. SouzA. MARTINs:- Ell desejava, Sr. pre
siJentt>., que quando s•J tr.,tass,l de,.tas raateri·1!'! 
e~t:vess'l aus<~nte todo espit•ito de ps1·tido <l de 
pr.:venção (apoiadosj ; A se ex:amina~se com t<)do 
o s:1~:gue fri:.. o facto que se julga criminoso, Sr. 
pt·esid<:nte, quantos crimes, quantos attet1tactos 
tê111 havido no nMso paiz mais claros, mais 
manirestns, mais pul>ltcos contra as camara~ le
gislativa~ ou contra o governo, e tRlvez m•ismo 

·---ú}l;tr-11-a-f~rma d.o .goYerno_ tJstahP.lecido, que têm 
sido ab><clvido;; nos tribunaes? 

U:~~: SENHOR:- L0go, pratk;ue·se mais estP.. 

0 :5R. s,.uzt.. :N!AnTtNS : - Esta será julgado 
taml~em pelo mt:smo th<>or A eom maior rszii<>, o 
s<>ja qu!\l fór " jniz, de· -~ualqtv·r partido que fôr, 
a CRmura municipal ha de ser absolvida; p;~rque 
ella ter:\ sempre r•:curso para a rel~t;ão; a. qual. 
segundo pens0, nfi<1 se deix11r:\. uorr.in»r do espirito 
das fucçõ<:ls. 

O SR. Pat,•JDJ::~TE: - A que"l?io versa sobre a. 
dirccção que se u<lVtl dar a•J officio. 

O Sa, SouzA :MARTINS : - Eu já volto a tratar 
disto. 

Pene-se que v:i o nfficio, nã!J só á c.:mmissiio 
de cr.nstitui._:fil), mas tRmbAm á de ju~iiça crimil)al. 
Acho isto uma couga indi1l'erente, quant<) ao 
resultado do p •rer:•Jr da cornmrssào, !<alvo sõmente 
estl:l dfcito, e é qnr> a camara liesta maneira 
previne a que$t:io, j<\ parece deci:lir que o n~
gocio contém crirninalitlade, por bso ó qw~ o 
r~>mette {l commts!'ão rte justiça crimin:,l. 

Disse o nobre deputado que so r\<'lve fiar eRta 
dir~'cçãu, porqaP. u co:mnicilf<O de ju4ica crhninal 
é a que julga d<lS matr·riAR crimir.a~;:. E11 <•nt.mdo 
quo n n"brr) d~pubrlrJ ~:\o i'Xprlmin nn:a doatrin!l 
qtltl Sf'jft cr.-nfortll•\ I'CtH co;n 01';. PSt.yl•1R Ôf~ fdg:l, 
nt"'Dl C•.•u• u ·~~piritv t!n nogso rrp~im··ntn. O t •'g\
mentu tia cas'l ni<o d•:tcrmí•l:• '111<' unn\ commi,R:io 
nii•l int•,rponbf'l o seu p!lr-'.cf'r FO~ll·e •111a! 111er 
objActo qnn lhe fó:· r•'nlPttido, 'ltlUO'i') c~tP <>O.i+>Ct" 
Cl.!nt.;nhu doutrina que nti<> ><Pjfl p~<rt<>•H~en•·~ U••!' 
neg"cioR connnettido>< á mo:,su.a commis,:io. Eu 
Sl'mpre fui contrario ::o costume qu•; têm :llg;w;:..s 
C:úllltllissõ:~s d:-. c:t~:\ de rtH~tl7Í~r C'"!rt{·S pap~'is q~1e 
lhes siio ;~mHtj,;,·.s pdu m"s-'~ a ont.r.'l"' con::n,,:;
~Õ(),, porque uno os reput::t<J de sua com ;1et.:ut;ia. 

O Sn. L. N'LTT(I : - Lng", ha este~ costumf!. 
O Sa. ~-:uzA IllARTIN~: - Al;wmas veu~ se tem 

prAtica<lo isto. Gt:!s nunca jul~uei estn ~rat.ica 
1egular; ist•1 não é mais que um:>; ~xcepç••o _d~
c:inat•.•ria para tlvit:u-se ao trabalun d<1 ~mtlttr 
um pnr•!cer sobrt algumas ma:<:J!ias ?e diflicil 
solução. QJJando os deputado~ Hao elellos para 
esta ci!.Sil entP.nrle-se Que ~stão habilitados para 
emittir um parec••r sobre '!11al9u~:r 1~ego~io que 
lhe sela remettido; por isso JU!;>;o mutt! a r~· 
rnessa do officío a outra commissao que nao SeJa 
a de constitu:ção, salvo se é para prev~nir a 
questão, declarando logo . criminoso o offi.eío da 

cRmara municioal do R'l•~ife. p,)l·tanto 'l'oto CQntra 
est•) lbstino ; ·e votarei sóm~<nte para quA. na 
f,)rtns' nrdinaria vá ,\ commis;;iio de constituição. 

O ::)n. DIAs DE CARVALHO (1• sec1·etm·io) : - Eu 
sinto quo a maneira pt)rque dei conta desL<~ oílicio 
fusso tal vez mal intet'pretada p<•t· alguns dos se
nhores que têm fallado da i}Uest>lo. Eu não 
pretendi suscitar uma discussão calorosa sobre 
estA ubjccto : não tenho nenhum espírito de pre· 
venção c,mtra. 3 camara municipal do Recife ; 
parecr:u me quil, na qualidaJI:l d·• secretario, 
obrigado pelo re~irnentn '\ informar á camara ezn 
reRU:r.o do COt:teudo n,,, utficios que sãn dirigidOS 
ó. c.1sa, dos quaes ni\o s<' L1z leitura, não devia 
limitar-me a .liZ•Jr- rec 'beu·se da c<.lmara mu· 
uicipf'll do R•:cif~ um ()fiicio acompR:-tllado das 
e~cus 1s dos Srs. àt3putudos supplr3r.tes por nquella 
provinda que não compar<>cêrão-: portaot'> entendi 
que devia f!lZ8r uma C•JnJtUunicaçãu mais circum
sttLnciada. 

Os Srs. deputados quo me ouviriio no meio do 
su~suro que !'einava na casa, 'iURn•lo fiz menção 
do ollicio, hão tle recorrt~r·sc qua ett dissfl
e:x:i:.te sobl'e a mesa um otlieh da •mara municipal 
da capital dl) P•ll':lambuco, remettando os offictos 
de escusa dos Srs. deputados supplente;; pnr aquella. 
provincia que não têm C•>rnp:uecido-. Dis~l! mais 
que o oilicio, além desta part•~. continha um 
periodo qu·.' etl suppunhu injurinso á c>1mara ; que 
entendilld.ev?.r fazar· mençii,•·delk, .para .que a_ 
commisgfio do C•jnstitlli~ii l, a quem o officio era 
remettiJo, honvess~ dll considerar t11mb~m este 
objBctn. Assim ent,;nrlia ctunprit' o mnu dnv,•r, 
porque se a commiss••o ju!gass~ que o erro fni 
simplesment-3 meu, suppnndeo injuria>~ ondt! não 
~x:istem senão palttvrt~s qu~ nada têm d11 off'en
sivas, isto rnesnto diria, e eu com ist·J nilo me 
agastaria do fórmR alguma. 

S<~nti porém que se di.;;~esse qul; só o espírito 
de prevenção podia aqui achar injurias; if:to 
confesso qull me foi sem:iv~>.l, pnrqu., mio tPnbo 
prevenção nenhuma contra ::: can>urn m11nicipal, 
tliiO conhe,ç.1 a n<3nhum <le seus mc:rnbros, e ""'smo 
no dEsempenho da meus d•.,v.:res C(.Ol)O secraturio 
faço muit·• por ~c~l>strahir-mo de ']llalqae•· pre
venção. Nem é esta :l primeim vez qu<:~ aS!!i~ 
pratico: UUJ nobre nh3tnbro tl·:stl\ c;tsli, qnA J•\ 
uão existA nello, entregou-mo o anuo pass:\ In 
represout.!lções de cnmar!\s umnidpaes ~rn qne etl 
acbavn que se c.mtinbiio muit.\s inJuriaR A Calllam 
dA IS.U P••la approvuçiio •la ld •lt~ :3 <ltl D·.'Z•ltnbrn, 
e e•t tlissfl que nitu l'llcebia ar['t••ll•JS pn,Jcts. 

O ::;n. LtlllP·' o:~ À!JRtm:-A.ssim f•<i. 
O Sa. Das 01~ ')ARVALtr,•:-b:~tim·• qtHl" nobre 

rle;.ut.ztd.o, •jii<J •Jra unt:i<J pr<'::iJ•:ut•• dtl r.alll>llll, 
1:' f,Ji t.,stP.:nun!tl!., cotallrm<J o qtl<' '"' <lL;:•e, isto ó, 
qu:~ niio rec,.·hitl '''"" pur"'ÍS PUI''l"" ""' nch~vn 
ínjurir•"'J~. •\ whl fiz •ldlc•s ulcn<;a•> nl~u:na. D-.·claro 
u1uis (, ctt~rHtru qttt"' !'-!e #!Stt~ I)Oicio niin "t"h•sRa 
'IC<Hnp:illhacl·l •l:ls .~scusas dvs S:·,;. u·.•putat.los o 
snppl••at.P.!,", sohr.- as o.Jild<IS :1 .~amara t.~m de lontur 
U11111 tldib,,r.1ç<<o, ''" dav:t-ibc o mP.smo de;;tino, 
p·>rque <;nte.d.J qu~ C•1lll•> so~r.'tario não sou 
ohrig:JdC> ,1 ree:dJer papei~ <)U'l cont.r·nhão injurias, 
n<Jm a esta c~mara, ncrn a 1\Prthtlll1 dos poderes 
constituídos. (Apoiado.<.) 

Eu peço a•J nob,·e d·:pntado quw n.d1ou no que 
eu disse P.spirito d~ pr,;ve:;çii.o qne note que aqui 
ha àuas palavras quP. ni'io podt;)ut t •r referenda 
st?ni\o á camara~ So7nhl}res, é livre a e,ada utn de 
IIÓô, é livre na tribtl<~a e pela im!JrGnsa l'Xtnninar 
por todas a~ ma.:1ciras ns nossas Jdiheracões; 
mas est<1u por;uadido qa,, nma corporaç:1o suhal
l<'rna não deve dizer 4 camRra uue eila L•Jmou uma 
deliberação injust::~.. Ha ~·ois no ofricio e"ta 
expressão qu~ não pódo caber senão á carnara 
l1:1s Srs. deputado;, quando decidio que não 
tivesse assento o s~. visconde de Goyanna, por 
isso que não constava ainda officialmente o im,-
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pedimento de outros ~upplentes_. Mas ainda _n~o 
pára aqui ; diz-se ma1s no o:ffic10 que a dec1s~o 
da camara revela um p.:>nsamento de depuraçao 
qne tem ~·residido a <>Xclusão dos legítimos l·epre· 
sentantes d« provincia A a admissão de outros 
que o não etão. :Fall!\·~e expresamente dos re
presentantes da provincia de Pernambuco: só á 
camara podem ser applicaveis estas palavras, e 
eu a~ cor1sid~ro como injuriosas á mesma 
eamara. 

Eu não qu~ro tornar 11. discussão eal•1rosa ; não 
é estl'l o meu costume; não gosto mesmo d~ taes 
diseu~sões ; por eonsequer.cia deixo de eonttnuar. 
Tenho justificado o meu procedimento como secre
tario · procurei sómente mostrar que não tive esse 
espirÜo de prevenç.ão quando fiz a exposiçãl) que a 
camara ouvio ••.. 

O Sa. SouzA Mt~-RTINs.--Nào me dirigi ao nobre 
deputado. 

O Sa. 1° SECRETARIO:-Estou certo disto ; mas 
como a discussân é publica, e eu dei lug·1r a e\\a, 
devia justific!u--me. 

--!LSR_._N~\IACHA.DO:-Muito bem. 
ALGU=-<s SENHORES:~õtos, votos. 
O SR. SouzA FRANÇA:-Eu já ha muito tempo 

pedi a palavra pela ordem. 
O Sa. PaEslDENTE:-Tem a palavra. 
O Sa. SouzA FaANÇ.\:-0 que está em di~cussiio? 
O Sa. PRESIDENTE:-E' o destino que se deve dar 

ao officio. 
o Sr. Souza França:- Pois, senhores, 

isto é objecto pfna se fallar tanto ~empo ? :Vai á 
mesa um officio da eamara do R~ctfe com alguns 
documentos ; dá isto lugar a alguma discussão ? 
Porque não diri14io o nobrP. secretario este offic~o 
ã commissão ? Não se podia tratar de outra questao 
sem um>i moç:io ; s;, a camara municipal do 
Recift: faltou ao respeito á camara dos deputados, 
disto se Jeve-tratar por meio da uma moção. Por 
ora não ha mais na11a a fazer do que remetter o 
offieio á commissiio de poderes. 

Depois de mais algumas reflexões remette-se o 
officio ó commissã:o de constituição e poderes. 

o Sr. Tos<•a.no de Brito: -Eu podi a 
palavra para íazdr uma rectilicaç:l.o.No discurso do 
nobre deputado pela Bahia vetu o seg<linte trecho 
-«uma proposta tà·l tlt:feitu•>Sa como esta ••. '' e 
logo n1ais abaixo:-" O Sa. TosCANO DE BaxTo:-A 
propost:. é perf~ita e completa.» 

Ora, eu mio di,:{•> que uii.o acho >\ pr.>posta hoa, 
mas <!P. fórma alguma podia dizer que a pr.,po~ta 
~;;r'• pe1·f~ita f' •:ol(•pleta: este ••part\l náo f<lÍ da•io 
por mim- Eu já tliRS<l q11e a<iopt.ava a proposta, 
mas ni\o podia de fórma <\lguma Jizer que a a.:b:1va 
perfeiLa e completa, por·1ue não julgo obra 
nenhuma dos homens porf~ita e complet<l. 

O Sr. A.cauii.a. :-Tendo escripto um illustre 
membro desta casa no Jornal do Comme1·cio es 
nomes daquelles ~ue votárão p~lo requerimento 
do Sr. Barros f'im~ntel e pela "menda do tnllll 
nobre amigo deputado pela Parahyba, venho eu 
abi como · deltJgado de policia; ~ntretanto que 
nunca exorci semelhante empreg•J, não occupo e 
er~lo mesmo que não occuparei. Julgo que a 
pnblir.ação tem por fim mostrar a depend~;ncia 
em que se achiio equ~U.::s que votárão palo re
querimento ; mas declarando que não exerci este 
empngo nem c exerço, não quero cem isto dizllr 
que sou mais indApendente do governo do que 
os nobr~s deputados que votárão por samelhante 
requerimen~o. 

O Sa. SILVA. :-Peço a palavra pela ordem. 
O Sa. PRESIDE:t."'TE :-Tem a palavra. 
o Sr. sn v a :-Sr. preRidente, pedi a pa-

lavra par.~ uma rectiücação. O Mercantil de 
s~bbado corrigindo a resenha que publicou no 
d1a antecedente dos Srs. deputados que votárão 
pró, e dos que forão contra o requerimentiJ do 
Sr. Barros Pimentel, e a emenda do Sr. Toscano, 
apresentou Oüva estatística, declarando os dl
versos empregos de magistratura que cada um 
occupava para convencer ao publico que o espírito 
de interes:;e pessoal dos magistrados exercerem 
a maf?istratura, sendo igualmente membros do 
corpl) legislativo geral, foi a causa da rejeição 
das propostas dos ditos deputados, s não o 
respeito c exaeta observancia do regimento qne 
prohibia o que se pretendia conseguir por qual
quer das Juas propostas, e classificando-me entre 
os magistrados, soa f-m;ado a fllzer a declaração 
de que eu não me Cl)nsidero magbtrado; primeiro, 
porque sendo removid•> na qualidadP. de juiz 
municipal, e de orphãos da villa dft Capella, 
província de Sergipe, para a do Príncipe Imperial 
no Piauhy em 18.t:3, até hoje não segui para 
essa vill>1 a ex:ercer o empreg., que me foi des-

. tioado, e nem, graças a Deus, o pretendo fazP.r, 
como já o declarei, porque entendo que o go
'l"emo exerceu um act;J illegal quando removeu-
me de um emprego quatriennal, garantido pela 
lei, ser:n-qtre eu-'Q-requeresse__;_g~do, porque 
considero pa:;sado o quatriennio, conta-do--d'O-diil
em qua entrei em exercicio ate o dia 16 de Abril 
proximo passado, e se o não completei foi pela 
iUP.galidade que o governo commetteu, esbu
lhando.me do emprego de que eu só podia ser 
privado por sentença; terceiro, porque não fui 
reconduzido p:na esse ou outro emprego de juiz 
municipaL 

O Sr. Peixoto de Alencar (pela o,·dem): 
-Eu pedi a palavra P"'ra solicitar da benevo
lencia da cnmara uma urgeneia. V. Ex. tem tido 
a bondade de dar por vezes p1ra ordem do 
dia d•)S sabbldos uma resolução approvando a 
aposentadoria de um 11mpregado da minha pro
vincia, o Sr. Luiz Vieira da Costa Delgado 
Pardigão; mas pela affl.11eneiR. de outras resoluçõeet, 
tem ficado 11sta pret•;rida. Este empregado e5tá 
aposentado ha mais de dou>i annos, é muito 
pobre e muito honrado; eu pedia pois :\ eamara 
que tiveso;e a bondatie de approvar a •ugencia 
para ser a primeira cousa que se discutis>'e hoje 
na ordom do dia. 

O Sn. PRESIDENTE:- Eu devo dizer ao nobre 
d"pu~.110 qUtl nii.•l posso propór a urgencia, por 
que a resolnçüo o. quo se r••ftlre ne<n f-Ji dada 
para ordem dn dh de hoje. Entrotanto eu tomarei 
('m consider.-tçi'io Q que acaba d•l dizer, e darei 
a resolução p•ra a proxirna sessão. 

O Su. PoypJb BR.\ZIL :- Pt:'ço a palavra pela 
ordem. 

O Sa. Pa..:siDE:>rrE: -O Sr. Pornpêo tem a 
palàvra. 

O Sr. Po01pêo Bra.zil : - Ha muitos 
dias. :;enhores, que a requtlrimento do nobre 
deputado por Piauhy o Sr. Souza Martins, foi 
remettido a uma commissii.o especial o projecto 
sobre os soceorros do Ceará com as emendas 
a elle offerecidas, afim de qut> a nobre com. 
missão, aproveitando as idéas que se têm apre
sentado a esse respeito, formulasse um projecto 
contendo as medidns mais convinbaveis ao 
estado actual de minha província, Parahyba e 
Rio Granãe ; mas niio sei por que máo f.ldu a 
nvbre eommissào, aliás composta de membros 
mui respeitaveis, de cujos sentimentos de huma
nidade ninguem poderá. duvidar, até boje não 
tem apresent.ado o resultado de seu trabalho ; 
ontretauto que os dtas se passão e a sessão está 
a en~err~~:r-se •. Parece, senhores, qne um negocio 
de tao Vltal Interesse, um negocio em que se 
trata da vida de noss.:~s irmãos, de soccorrer 
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um porção inf!'li7. de brazileiros deveria ser tratado 
com mais presteza: e é para pedir Hrgencia delle 
que eu prrli ê palavra . 

As noticias chegada;; ante h0ntem do nort~. por 
carta.s p.;r~iculares, e que nos dBu uma pesso:~. 
fille~Jgna vmda. do. Ceará, pintão o quadro mais 
lastJmr>so. e ma1s tr1ste daquel\a província; qusdrr. 
que p~ng10 prdundamente os nossos Ct•rações. E 
nem e pr!\ctso ~er um cora,..iio ce?.ret\sEI part1. se 
eompen~trar de dor p,:;!o est:-~do de minha orovtnei a: 
b~sta sõmente q~e sinta bater no p(lilo uin cota~ão 
nao de todo resfnado pelo gP.lo do ioditrerentismo. 
As_ chuv~.s, como aqui disse em outra occasiii•), 
forao mutto escassas, ~ qttando se tornavão mais 
P!·ecis~, faltát~.o de todo : em c0nsequencia não 
vmgáro0 os lE:gumes, e tal foi a escas!:eZ em 
algumns ribeiras como a de Jaguaribe, de~de o 
Aracaly, 8 .. Bern~rdo,_ Ic6, S. Matheus, qui!, 
segu~ao me 1pfo~ma(), .nao amlldurecP.U uma espiga 
de nu lho. A v1sta d1sto, a fome, que tinha um 
p')uco desapp>~.redd•J com as chuvas, reappaNce da 
novt~ R ameaça-nos c0m todos os seus horrores 
sr: a Provid.:ncia não f'e compadecer dP. nós. 

CentP.nar~s e centenares de miseraveis a m.l·~m 
a miseri:t arrancou desde o Rnnn passad~ de 'seus 
lares, IJ que pud,râl) até hnj ,, sabrevivP.r ã fome 
e á peste, vaguelão llm bandos ptw t•1du a província; 
corrHm de povoado ~m pov;<:!do, rruz:'io todas as 
nstr -das s~~l-Sa-rf;m .euLparto t;ltru.roa~ ~ se,n 
sab~rsm para onde vi\o: · pat'P.Ce q11e são impellidos 
por uma forca occulta, f! que, semP.lhant~s >~os 
soldados de Gens'lric, vão quó Deus impulel"it. 
F'?rçados pela fome, que n!i11 cnuhace lei, têm-se 
atn:..éo a t'ldJs os crim"s e a todos os vícios. 
Commett~m-se roubos diariamente pelo centro, 
pelas estradas e até nos suburbios da capital ; 
o direito de propri'ld:ode para o fllzendeiro tlUe 
ainda ficou com algum ~ado, tem ~uasi desappa.
recido, e a :;egurança indivi.tual não é mais 
re,;ptitsda qu<'\ a propriedade ; pois o catalcgo 
dos a>\s!l.ssinato;=t m•mta a um aumoro horroroso 1 

Mas, senhorel', no meio de tudo isso, o mais 
horroroso é vêr que, na propria capital e suas 
vi~inhanclls, onde ainda se não sentem tanto os 
effeitt'S crn "'~cca, e dP.ba:xo d>1s vistss immediatas 
do governo da provincia, ha n1ãis tão desnaturadas· 
niio dis::~e hP.m, t:lo desgraçadas que ~xpoem sells 
filhinhos, crianças de peito, pelas estrttila!', a 
mont.•1ros p.-.r nà') poderem su~tl!ntal-os I SA eu 
n>lo tivessA lido nas pagin:.~s sagradas qufl uma 
mãi impPllida pela fome matára SPU proprio filho 
par,\ comer, difficilmr.nte acreditaria que a fome 
faç:1 t'squecer os nuis fnrtes sAntimentos da 
bu•n:tnidnde a !Jontry d•J liesseccar no coraçào de uma 
mi.ii o aml}r fili:1l. 

E' v"'rdade, ~enhores, quP, se !:c tivesse bem 
apl·,v••itarJ,., os soccorros mestliO de farinha re
nwtti•los pl'lü g••V•Jrno impr;rial, não estaríamos 
t11ivéZ tiio ameaçadns de f.•me. Se se tinsse 
empn-gsdo •.'Sses milhares de misP.ra>eis mendi
gat~hs em al[!uma obra Je utilidad~ publica; se 
s~ ;.i\'ess~rn formado companhia' dfl trabalh>\dores 
bem dirigi1hs, obrigandc> os vagabundos a fixarem
se em um lugar onde f•lSS~m empngauos na 
agricultura, cP.rtamonte, se muito proveito material 
Oii •> s~ tivess~ obtido, porque emfim as chuvas 
faltário , c•~mtndo ter-se-hía poupado mu:tos 
crime!', e os costumes ni'io se tHiào estraga,io 
tant ·.) . Es~a medida, senhores, é a meu vêr :.1 de 
mais palpibntP- necessidade para a provincill. Mas 
o g(\verno da província ou nã•l a tem ju.lgado 
de sua cnmpetenci:l, ou não se tem querido 
infelízmentr, comp~n~trar de sua utilidade. E é 
por h;so, senhores, que ~u. como cenrensü, como 
deputado por aquella provi.,cia, venho podir-.vos 
em nome daquelles infJlizes, em nome d<Js ce~s, 
que salveis a mit1ha província, qull tomPis com 
urgencia alguma medida, qull habilite o governo a 
empregar priacipalmente nquelles miseraveii em 
alguma obra que, sendo de utmdll.ie pub\iea, \h69 

TC·MO li 

segure ao m osmo tempo o pão p~ra a vida, t> a 
mor;\l para o espiritJ. Não se trata de uma 
qu~stão politi~!l qui'! p~s~P. dividir o~ animos ; 
trata-sa dP. pôr em prnt;i<~a um preceito de ca
ridade · christii sa:•cciona·i·.> na c3nstituição do 
imperi0. 

E por isso, appella 11.io para todos os c:;,raçÕôS 
b"m ftJrUlad ·;s, vou manJ •r á U\t!Sa um requeri
mente' pedind" qtl~ ,;e cvnv\ue i\ i\lu;tre (;Omm issli.o 
a que c•lm urgencia Nprc;scote o seu. p~rect;r 
ácerca do prPj€ctv d.e suc.;: ;,tr<Js a0 C~ará, que 
sep. dispe ,J sad•) da impress~o para enLra.r logv em 
d1scussno. 

PRil\IElRA PARTE DA ORDE:O.l DO DIA 

1'.\I:l';CERE~ ADIADOS 

Entra em Ji:;cussão o parecer t.la. commissào de 
pensõ~s e ord.,nndos q•l?. não 11pprova a pensão 
concedida á baroneza de Iguaras~ú. 

O Sr. Peixoto de Brl.to: -A c:;,mara 
estranhará t:J.lvez 'lU~ t~>nhn · me conservado em 
silencio nas que5tÕ•)S que se tém suscitado: l r: van
to-me para fallnr sobre obje~:tc> que é um pouco 
parti~.utar ~ mns <lU (':Xplicare\ em or.casià·• ';ltopria, 
e póde ser qu~ muito proxin1r., o roeu contp••rta
m(<nto. Na qua.lidadP. <!e mf'ml>ro da commbsâo 
de pe';JsÕes e ordenados,tenho acompanhado sempre 
~ me11s nobres collr:gas em su<~s di~cu'>sões ; com 
1sto n:lo tenl:)n feito o wenor esforç,,, porqut: é inne
gavel qu.; r.lles p~(lceciem sernpr <~ com mnit•• se,·eri· 
dada e jttstiça. lHas "prC'sent.aodo á ccmmissiio o 
decreto do g.Jvtlrno da 23 d-. Ju!!w deste anno 
concedendo a pensão dfl 1:000$ á barones:. de 
Iguar<1ssú, os meu~ 11obres coltt!gas eatt,loàér,~o 
qtHl o decreto niio o:st ,;v,.. nus t .. rlllos de ser appro
vado. Nesta parte divergimo~. porctue eu entendia 
\{Uó os documentos que acompanha,·ão o decreto 
e que são demonstrativos dos ,;erviços prestados 
pelo barão de Iguua;;:>ú dAvião inclinar esta 
camara a approvar " pensão . concedida pelo 
executivo á viuv1< daquelle hsriio. 

Não tom~rei a HIP.ll cargo f.1zer a nflcrlllogia do 
barão de Iguarassú ; referir-me-hei o mais resu
midamt~nt•' quo1 me fór pos~iv.~l nos •loeumentos 
apresentados. Consta por "lles que esse cidadão, 
que goz~u sP.mpre na classe m~dica muito res
peitav~l do Rio de J~oeiro o oomd Je uma capnd
dade medica (npoiad~s), occupou a maior parw 
cl.P. sua vida no :;wrviço p:.thlic:~, já como professor 
de pby~iologia dtt escola d~ medicina, já como 
cirurgíiio mõr do impcrio, j:l como director da 
rn,..sma escolll d/3 meJicina, em ~ujo crnprego 
prt>st::m importante;; '!;; rviç·JS, confecci.manrio <lS 

estatutos da escol\ e rl\formanoJo-a etc. (o.poiados), 
e finalmente como medico ~ratuito da ca,;a imp~rial, 
porQne me consta que por est•• serçiço ntmea 
recebeu o ordenado que está destinado p:{ra os 
prcfessores que I.'Xercem igual t:mprl!go. Accresce 
a tod11s estas circumstaocias o zelo C(•m qu-, elle 
serv:o todo~ estes lugares. Aiudll h a uma razão 
de muita recomm~nd>tcüo a reR:>eito Jesae homem; 
fcâ el!e que curou sP.mpre com muitl) cuidado 119 
p~o<soas da f!l.mili:: imp.:rial ; foi em seus braços 
IJUe o nosso ~ugusto monarcba, depois dP. ve.r a 
luz do dia, se achou sust<>.ntado ; !oi tambem em 
StlllS braço~ que se a~bou o successor •to imperio, 
o nosso príncipe imoerial, e, :;enhores, os serviços 
do paç:l são muito r6commendados pelo regimento 
das mercê•. e considerados como serviço~ os mai3 
importantes, p'lrque s:lo Ctlmparados a serviços 
militares de campanlla ; não vejo razão pois para 
que se não approve '' decreto qne considt~rou 
~stes serviços, que os remun~Jra nl\ pess(\a da. 
barono?za. no qu'3 vai de accordo •·om a eonstituição 
do imperio, que permitte as mercêl'l pecuniarias 
pau remuneração rle serviços feitos ao estado I 

Dit"f'li por ultimu t illMtrll eomm\s~ào qu~ me 
82 
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consta não s"rem rnuitv favorav~is as ci_rcumsta':l· 
cias da ha.r<•neza, qud teul a s,;u cn.rg•• a educacao 
de algllnS filhos que dev>1:n um dia _tornar~,;" 
dign()S de supprir a falta: ql1e faz seu pat ao parz: 
Pelo qu •• ttlnh·.> expendl·l••, a camara. perrurttrt·a 
que mande á mesa uma resoluçiio ll.pprovando 
a ptlnsào ; e que Stna de a:ueuda a•J parect-r da 
commi>;siio. 

~odt~nd·l porta.utu a \'uti1Cl o que f.dta. ínftuir no 
re:>ultado geral da eleíçã•), é de parec~r que o 
Sr. J oaq11un ~brcellin() d·J Brito seja admittido a 
occupar o lugar que ddxou vago de deputado 
SU{JiJient& pela provi nc:a J.. Bahia. 

Ne~te sentido manda a emenda, que é apoiada : 
« Emenda substitutiva ao parecer: 
« Arligt. unico. Fica creada a peusão de l:OOOS 

concedida ~·or decr'"to da 23 de Julho de 18-t6 á 
baroneza de Iguarassú, .:~m :Jtteoç_ão a•;s. buns 
serviços presta.~os pn~ seu hllec1d0 rna;1J,, t1 

revogad>~s a;; d1spos1çO~S em contrario.-::;. R.
Peixoto de Brito. » 

O SR. ~i. .. RI:<:HO: - Esta <!tnenda nã(J deve ser 
julgada ~<go~a o~jecto d." deliberação, deve pri· 
meira.mente 1r a nnprrnm· ? 

O Sa. PRE:UOENTE:-Y&.i· S'.l ler o artigo du regi· 
rnento que regula a questão. 

O Sa. lo SECRETARIO faz a. leitura do respectivo 
arti~o do regimento. 
· -Julga-se dbcutida 3 materia. 

E· approvada a enr•mda do Sr. Pei:xoto de 
Brito. 

O Sa. PflESIDENTl:: : - O Sr. Pt)lllpê(J Brazil 
ped~ que a c,,Cl!t:i::;são competente uê o s~u p~
recP.r sobre o pr~·Jecto e emendas qae lhe forao 
remettidlls :i.:erca rios negocias do neará : os 
Srs. membros da commissã•J estã() presentes, e 
devem tomar ua devida Cc•nsideraç'! 'J o pP.dido do 
Sr. deputado. 

Lê-se e é approvado o p:.recer da. commis.são 
de faZ<ltlda s.:.br<'l o rl:qn~;l'ianento de Yic.:nte 
Antonio da Cost,~, otficiai da s•Jcretarie. de ''" · 
trungeiro~, eUJ qll':) P'' '.le c;ue se lhe mande pag;:.r 
:~ ,,ratifit:açà:t dC'sd« certo templl de cbi:f~ da 
!ieccão da c•,rat:ldo;ia crea.:a na mesm:~ repartição. 
A comnlissào é dr) pare•:er qu,; ~e r<•metta a 
pretençiio do su!J;;Lc>~nte ao go\"ernn , por lhl< 
t.:ornpetir avaliar os serviços dos officiaes dus 
:;ecrHnrias. e arbitrH·lhes as grAtificaçõt>s que 
Jbe parecerem. O St. Mariz, tutHltbro àa cum
mbsíi•l, é de opinii•.J qu.;, em lugar de S!,rtnn 
r .. tnPttidos os papl·is ao governo, seji\o en· 
tcegues ao pret,:ndeote para requerer a quem 
COiltptte. 

FABRiCA DE PBCDUCT<JS CIIIlUCOS 

Continúa a discussão do art. 1° d<> projecto 
que e,;t"b;,ltlce uma {!lbrica n ·Jrmal de product~Js 
clumicos. 

O Sr. Gom.o• do• Sconto,; c mtinúa a 
StlSt<Jntar o projecto da commis~ão e r.,sponde 
a<•S argumentos dos h ·Jnrados membros qllll o 
combat';lrào. 

O SR. SoUZA FRANÇA pede e obtem licença para 
retirar a "ua e•nenda. 

O SR. PaESim:NTE ·:-A discussã" fica adiada 
pela hora. 

« O Sa. 1° SECIUi:TARIO, (pela ordem), lê o se
guinte parecer da ç;_, mmissão de poderes : 

« A commissào de poderes P.Xamínou o diploroa 
do Exrn. Sr. Joaquim Marc~Hino d'! Brito, eleit(l 
pura o lugar d<J deput•;.dl) supplenle pe\a pr•.;vln<:ia 
da Bahra, que ficou vago ~m razi'lo de haver o 
llle,.mo Exm. Sr. eceitado o cargo de ministro e 
l'&Crehrio d'estado da;; m:tocius do. impolrio, e 
mnfrontandn a acta geral c·,m ss pareiaes, 
v~rificou faltarem duas actas parciaes dos col
l~gioll do Campo Lar~~:o e Rio Preto; mas sendo 
llaaíor de dous mil v,1tos a diff~rença entre a vo
tação do elc:lto1 e a do immediatn em votos, o não 

" Paço ,)3 c 1m ara, 25 de Agost., de 1846. -
T. IJ. Ottoni.-U. S. Pess'oa de Mello.-J. N. 
.Machado. , 

E'lL">l lo:;:, em tti>~~•l<'lli a, e .í ••••!)r •V•ll '· 
« O S!:. PRE;;IDENTE declar». deputado snp· 

pient'l pço la pr()v;ncra d.t Bahia () Sr. Joaquim 
Marcdli•lü de Britn. 

Discuto-se igualment? o sP.guinte parecer da 
rnasma commis,;iio: 

" A commi~são de poderes exa~ninou o di oloma 
d.-, Exrn. Sr. J,;sê J,•aqulm Fernanda,; T.lrre::;, 
deputado eleit•• pela pr.:virrcia de Minae Geraes 
para o :ugal' que li.:&.rá vago, etl\ consequ~ncia dtl 

h11Vcr o mesmo E:tm. Sr. acettado o lugar de 
ministro e secretari::J d'e .,t ... J,\ dos ue;:;-oc:.-.s da 
justiça ; confrontando a acta gerul cc•m as parciaes, 
veriücotl faltarP.rn as dil dous Jos 5! collegios 
eleitoraes, de que se compõe o corpo t>I.Jitnral da 
província. Mas sendo mai.Jr :ie mil votus a dif· 
f.;renp entre a votação do deputado el~ito, e do 
1• supplente, e não podando portantt> a votação 
dos dous coll&g:os , cujas actas fal Liio, infl.t,ir no 
result:nlo da Pleição, que á comrnissão parectJU em 
tlld·l regular, t:l coufvrme .:om a,; leis, é ele parecer 
que s~ja declaudo deputo.d ,; pela província de 
Miuas Geracs o Sr. José Joaquim Fernandes 
Tc.rres. 

" Paç;1 da camara d.ls deput!ldos, 25 de âtrosto 
de 18-l.-6.-T. B. Ottoni.-U. S. Pessoa de J[ello. 
-J. N. },{achado. " 

E' tl<mbe"' approvnJo, e o Sr. presidente dP.· 
clara <ltl{mtado pela provincia de Mbas Geraes o 
Sr .. José J•Juquim Farna::des Torre> .. 

AclJan.lo·se n~ sat:1 itnrnediata os rn~smo,; se· 
nhon·~. o Sr. presidente convida os Srs. 3o e 4• 
~e·~retari<1s para os rece btlr.;m. 

SS. EEx. são introduzido:> com a" formalidades 
dn costume, prestão juramer.tu e tourii•) assent:J 
na casa, 

SEGUND."- PARTE DA. ORDEM DO DIA 

PB.OJECTO DE REFOll.:.XA JUDICIARIA 

Proce<le-se á votação do art. 2o com as "mend·1s 
respe~til·a,., cuja discusstio fic,lU "nc·~rr .• da na 
ultima s;;s;;ii,L 

O mesmo artigo é 11pprovado. fican .lo prejudi
cadas as emendas. 

Entra. ''m <li~CtiSGãO o ~rt. 3°: 
<< Onde não estiverem pre<entes 03 juizes mu

nicipaes, ticão alltorisa.rlos os juizes de paz para 
formar corpos dll clP.licto, e cclligir, preparar e 
otgauiRar :1s proce:sos até á pro:umcia exclusiva, 
tanto no cas,l de querxa ou d€nuncia, como 
naqu .;lies em qutJ na fórma dll lei s•! deve proceder 
ex otfi.ri.o. » 

o Sr. D. ManQel :-Sr. presidente, entro 
hoje no combate C•Jtn mais pr~zer ~ coragPm, e 
u ellUSil disto é V. E,.. (Risacla.l.) Se eu tinha 
fMmlldo um juizo desfavoravel da proposta do 
gc.verno, muito mais d,;sfavoravel se torna este 
juizo, uma vez qu~;~ Y. Ex. s.: mostra evidente· 
m~nt•! opp•>sitor á pNposta. 

ALGUNS SENHORES :- E esta I (Risadas.) 

O Sa. P1utsioKNTE ·=- Creio que isto não tem 
conn~xão alguma com o art. 3.o 

O Sa. D. MANOEL •-Não posso invocar o juizo 
de qualquer pessoa respeitavel, e muito mais de 
V. Ex. em meu favor ? Eu vou mostrar que 
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tP.r'1 toda :l connexão o que eu estott dizendo 
cora n art. 3.o 

!::i~nhor·es, i> fact} aver:gu!ldo que S. Ex. o Sr. 
pr,·siderJt·.', .inlg'lt:d·) ;< p>inci!Jiü da maio: Vol!!· 
ta~:<>m. e m~~mo nér.,~s•idade, a di,;cGssão da 

·pr0posla, " D1iw·ria t<"m c.,n,;egaido per~uadir 
S. Ex. [risadas) que de tal proposta nãe rP5Ulta 
v:~ntagem r~.;us bendicio ao pa:z 

O Sa. 'VANDsmLEY: -Está fina da ordi)Ul. 
(Risaàa~·.) 

O Sa. D. MANOEI.:- SH S. Ex. j~1lgasse cuuve
niente f! uecrssaria a pr<Jposia, certanoenta rdio a 
to:lria retirado da ordem do dia, pretet·indo urn 
obj::Jcto da maior urgencia na opinião do nr>bre 
ministro da guerra, e pondo em discus.,ào negoci•)S 
de intdesse particular. Assim acontaceu na sessão 
de sabbado , assirn air.da aconh;ceu hoje. No 
s~bhadn occupou-~.e a sessão com ne~ocios parti· 
culares ; a proposta nem foi dada para ordem do 
di·•. Hoje uma parte da sessão foi occupada Mm 
negoci••s particulart>s, e a pr0posta f"i dada para 
a llltima parte. . 

lito t"'m .hdo ·1ue pensar ; dizem uns:- ~stá o 
Sr. presidente em l"pposição á propost>J. 'l - Eu 
digo com. <>lies:- está,- porqu.; isto me convém 
muito. (Risadas.) EstS. S. Ex. em opposicüo ao 
min~sterio? Eu dig•l que está. (Risadas.) Está o 
í:>r. president~ alllado da minoria? Esh\ sem 
duvida nenhuma. 

Eu, que tenho muito prazer em ter mais urn 
c0mpanheiro •le tanto prestígio, que sem duvida 
ha de vir rAforçar a~ fileiras da minoria, e cujo 
juizo ba de muit() contr1buir :1ara quP- tcmbamos 
alRuns adeptos, corno posso deixar de eatrar no 
cettamen com satisfaçiio e coragem ? (Risadas.) 

Mas dizem outros: -o Sr. prEsidente está de 
accordo com o governo a r<!speit·> ds. proposta: 
parf!ce que sim, dizem elles, porqu~ S. Ex. de 
Ct'Yto n:b retiraria da discussão a proposta, se 
por VEntura não fosse isto de confc)rmidade com 
o àes~.io do goverao; parece-me qne o govero_o 
tem dado a t:~ntender que approva este procedt
mento do Sr. presidente; dizem mesmo que o 
govorno pedio isto. 

O Sn. PREsiDENTE:- Eu mando ler o art. 3•. 
O sn: D. !1-!A:s.w.L:- Eu já o sei. 
O Sn. PREslDü:N'I'E: -Sabe? Poi.,; então queira 

liwitllr·se a lll!l.ltria, dJ !:.rt. 3o. 

O Sn. D. MANOEL:- V. Ex. não ouvin minhas 
r~flexões. 

O Sn. PRE~IDI!:N'I'E:- E11 jl\ lhe pedi que trate 
da mataria. 

O SR. D. MA~Ob:L:- São obs~rvações prelim1· 
nartJS para a di~cur~~ii•J. (Risadas.) 

O Sa. PRESIDENTI!: : - I->to não tem connexao 
nl9,uma com a mat~ria. 

O Sa. D. 1\IANoEr..:- Eu vo11 eatrar nella; eu 
queria justnmtmte invoc<lr o juízo de V. Ex., posto 
quA não possa p<·dir o seu ':o~'?. por ~>.star na 
ca,l<:ira em favor da m1nha opmmo. Vamos ao 
art. 3o. 

SPnhoreR, mui dign" é sem duvida de escu~;a o 
nobr•! autor do codigo do proeP.sso, que diz-se ter 
sido o Sr. senador Manoel Alves Branco, e muito 
dignos tambem de e~cusa são os legrsladores que 
volàrii.o por acclamação. Muito dignos de escusa 
são <> reaactor do r.odigo e os legisladores que o 
approvàrão quando incumbirão autor1dactes popu· 
lares de attr;butções tantas e de tamanha impor
tancia, pelos dous segttintes motivos : primeiro, 
purque esses magistradns populares na época ~a 
redacçào e publicação do codigo do proeess:J nao 
tinhão cnhi<lo na decadencia em que depots ca
hirão. como o affi.r mou o ministro da justiça 
de 1836; em segundo lugar, o redactur do codigll 
11 legisladores que o votárào por acclamação · 

r.~derlio ás icléas do tAmro : enneedêrã.-. á dllmo
cracia a·~uillo qne ella imperiosament3 exigia; 
mas no aunn de 1846 faZ€r se reviver a l'lgislação 
do c" di~(<'> ~o proc8sS•), restituir por assim diZ•'r 
ao,; juiz~s tie paz. attribuiçõ,-s qu.1 lbef' tinhilo 
stdo t1rauas pela le1 de 3 de D"zembro de ltl41, 
é o q11e Doi V<lrdade não posso comprebender. Quo 
em 1832 :\ legisia<;ào ,;•~ res~ntisse d,l effeito que 
pr .. ctuzião as idéas eminentemente demn•!ratiens, 
"~') admira, porL{ne o paiz em lS:3l tinha p,:ssado 
por uma terrível catlstroi)he, •eatastrnphe qu.; 
Quast lo3V••u a rnonarchia ás bordas do precipício. 
K,tfio, s~mhor:.ls, natural era que os legislador8s, 
niio queren.1:) talvez sr;r levados pela torrentil 
dem•lcratica, tratassem d;J r:oncedet tudo quant•> 
ell a exigia; mas quo3 em 1816 ~e apresente um 
ministro 'JU-:rrendú d:l.r toda essa f:)r()a ao elemento 
democratico P.l!l prejuízo do elemento monarclli<:•;, 
ó I) qU•) cU n~o podo'ria compr.,bcndr.r s<'~ por v~n· 
t11ra nil-.1 estives.~e e~cripto na prnpostn. Sr. pre· 
sidMlte , eu dis~e no principio da •li~cussão que 
h,,via de comhatllr a pr·•pMta c0m toda!'l as 
minhas fo~rç.as pel:J. raziio ct.rdinl de estar cvnven· 
cido <JUe All 1 enfraqueci~ o poder; e accresce11tei 
que em·1uanto eu tiv<Jsse a hrmra de or.cupar uma. 
das cadeiras desta ca,;a, eu não daria o mP-u voto 
a u:na RÓ medida ten•lenta a enfraquecer " poder. 
Esta minha obs•'t"'ç-açílo fez t'l.nto peso no nobre 
mi"i;:tro da justiça, que na sessão de si'Xta-feira 
110~ disse:-se eu tivesse a per~uasilo de que a 
proposta do govern•) tende a onfraquecer o p•)der, 
de certo nem eu nem os meus collegas a teriamos 
apresentado ao corpo legislativo. Eu não disse 
qu•J S. Ex. ti<lha isto E~m vista; ~>u. disse (permitta
~e a expressão) 'Jll6 não compreb.endeu bem o 
al,ance da proposta, qu':l, como eatá organisada, 
tende a enfraquecer o f'ltilmentl\ monarchico eo1 

. favor do d<Jmocratico. Tirar a empn~gados dJ 
governo attribuiçõ~s qui! só lhes devem competir· 
para as dar a magistrl\::lo~ populartl!'l, não será 
entr·aquecer o podPr? E' justamente o q11e faz o 
art. 3o da proposta. Em•1U9.0tll o nobre ministro 
da jnstiça nesti\ casa nos fallou em independancia 
do P·lder jud1ciario, e emquanto noi! disse que 
não ~ra po!':~ivel conceber qull um empreg~do de 
policia Fxo.nes:>F> ao mesmo tempG funccçoes de 
j u<Hcatura, S. Ex. poderia até certo ponto ter 
ra1:fio ; ainda qu<! mesm,J na proposta bs reunião 
das funcções policiaes com attribulções de judi
catura em um empreg>1do temporario, como é o 
juiz muncip11l, parecendo por rss•J haver contra
dicção, como já se tem rtemonstrado, Como S. Ex. 
t1rar attribuições dos empregados do A"OVerno, e 
dál-as ou ant8s restituil-as aos juizes de paz, 
é causa que eu não p<}S!'o Cl)mprehender. 

Senhoras, a propo~ta estttbelece a regra d~ que 
os juil:es munícipaes são successores dos c~ef~s _de 
policia, delegados e subdelegados, e as attr1bu1çoes 
que a estes competem tanto sobre a formação da 
culpa, como nos em que elles podião sentenciar 
afinal, isto é, daquelles de que trata o >~rt. 12, 
S) 7•, do codigo criminal; mas o art. _3° estab~lece 
a excepção que nos lugares onde nao resrdtrem 
juiz;,s municipaes, os juizes de paz sejão compe
tentes para colligir, preparar a organisar os pro
cessos até a pronuncia exclu~ivamente. o~a, Sr. 
presidénte, qual o motivo po:r que S. Ex. dá aos 
juizes de paz taes attribuições, tirando as dos 
chefes de policia, delegados e subdelegados'! Eu 
vou ler o preambulo da proposta que se discnte; 
hei de rnO!!!trllr que é i11exacta a razão que se ~á ; 
hei de mo,-trar mais ~ue S. Ex. >16 contradt:>s~ 
evidentemente em IIP.U dir~curso pNfllrido na sesl-ào 
de sexta-feira 

Diz o preambul.J. (Lt!.) 
::)anborHs, eonfdSSa o nobre mínistN qufl o julr 

de paz, filho ae uma llleiçáu popular, ofttjrece á 
sociedade muito mais ~arancia do qut! o eiJP(I! de 
pulicia, delegados e subdelegados, " '-'' a ra&lo 
por que estes empregados sómeote têm a duraçiu 
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qu"' aprnz !l.) poder qu<' os nl!mP.ou. Pur conse
quP.ucia a for.t·~ ·.ionde n~scem os juizes :le paz é 
muito UHli~ pura, é muito m.ü~ seg~ra, dv que a 
fontú fi.·~ ·.::!I_'.~ ntu~~·em os ci~lt:·ga los e sul>del·-\~:~Jl,s. 
On'l, htll. linguJgem, C•)lllO já se ,:lJ,;o>rv .• u, cabieJ. 
bem •1::1. boc•t •I" um d~:opatado d.l o;;p:~si~ão \íb,·ral, 
digc lih.:ral por que ü opp.1siç'io da casa não é 
lib~r:1l, ó opp:,siç·io monarcb.ica. 

O SR. MBIRt,LLl·:s:-E a .lutra? 
O SR. D. ~fA.~OEL: -Eu distingo esta~ c~u·.~,; 

muito bem ; os nobres deputad<>s sabem que ha 
partido da minoria, da maioria. centro, etc. ; 
ora, a maioria da casa actual!llente constitue 
maicria lib"ral; a minorh é mpnos liberal; u·1:a 
quer represf:ntar o progresso e a outra qu~r r•3· 
presentar :J rt>grosso. Parec•~·me qu" mfl tenho 
explicado. Digo eu que a lingnagem da propnsta 
csbin b~m na b•JCa dE' um membro da oppo>i'.)ão 
liberal. m~s na boca ele um ministro da corôa é 
inadmissível. Ora, d:zer um ministro da corôa 
qu•' empregad'>s do g )Verno n1erecem runito menos 
c•,ntio.nç:l, C'fferecem muito nwnos gl\rantia,; do 
que o,; juizes dtJ paz porque são de eleição 
P(•PIJ.lar .•. 

O Sa. FERNA~DES ToaRES (minist1·o dez justiça): 
-Já tlXpliquei isto. 

O SR. D. !IIA~l'EL:-Explicou de tal maneir:a 
qu'ol fiqu~i mais p•~rsuadido de que 0 nubre ministro 
ne~ta parte claudtcou, e claurticou terrivelmente. 
Pri:neirum<'n'lt(> eu cr>lio que as p:üavras da pr<l
posta ~iiu claras e tPrmit1ante.s; n nobre mmistro 
enxe;r!!a mais gaNntia n11 eleição do i)'lvo do 
que na nr:taeuçfi<l d<) governo. E•l hei de mostrar 
que o llObrP. ministro S.;! contr.;.di,.:~e evideot"
ID(>nte ru1 ~eu dis~nr~;o de s.;xt:>·f~ira, e nii>• é 
a priP1eira v<'z que S. Ex. rlbta discussii<~ t.;m 
!'i•lo U•1tado d•l c•1n tl'adictorio. Eu entend·• é.'UP. 
attribuições de p0licia ju•li~iaria não pnd ,m nÊlm 
devt'rn ser confiadas se11ão a empregadns tio g•1· 
verno~ o governh ~ o primeü·n rAspon::~:lVel da 
tranl;uillidade publica e seguran•;a individual, e por 
iss'l deve tf'r vs meios par:,1 fazpr effectiva essa 
:;"~nrança; e um dAstes meio~ é sem duvida o 
ter en•pr~g~dos de sua c•mfiançe. e:1carregn•los 
de• ~"1licia jud 1ciaria. Isto é fóra do duvidfl. Peço 
a~ u<obl'., ministro q ·' B me apn·~ento> os publícistss, 
o;; •~8~ri1·tores qu':! abonãG " ~ua opinião; eu 
•lu.,:do Jc· lla, o pon;o que tcu!w lido a est'' r~::'!
peit" niil'l me C(lnvencs qu~ o n·,brA ministro terrha 
razli.o. So •• nohrl\ ndnistro st> limit~t<:;e a dizllr 
f!Uil ,:1o c•>:,v-~•u, que é conLnwto á .:onstuuiçno 
<iUA Qlnprol~"d'JS Jp poliâa ~ej<lo j11izrs, podPrá. 
llC!~<Jr e~criptores que ap<lÍtllll su•1 opiniüo ; mas 
dizBr qnA o prepllr<> ll•• DNCeSS·:> crime Jeve st~r 
confertdo uute~ a magistra,ios nopulares do que 
n Plllpregad.,s tio governo é o 'qull o nobrll rni
nistn cNn ditllcul•ladoJ provará com publícistas 
de nota. C~eio mesmo que não o p<1d-<rá tlemonstrar 
com a pratica das dua~; grandes. nações ; penso 
que n·?~ses paizes a pnlicia jndici:nia não per
tence a tna!(istrados el<'ctiVOs ; a policia ju,liciarza 
está a cargo do goveroo; os jtlizes de paz na 
Inglaterra e na Fr>~nça não são elPitos pelo povo, 
sa:.• •le nomll'l.ção cto g<Jverno, e têm a seu cargo 
attribuições d~ policia judiciaria. Sennores, a 
gara'ltia verdadeira da nomeação de bons em
pregados o nobre ministro a est;,.bf3lectln em seu 
discurso : o nobre ministro, recouhcc~ndo qu<~ o 
governo é mais apto p~ra taes nomeações dn que 
o povo, na sua proposta diz o contrario, entrega 
a eleitos do povo attnbuições que sõ pod<>m e 
devem competir a autorid•.des da nomeação do 
~esmo governo: Veja o ,?Obre ministr:> se o que 
dt;:Re no SP.U d1scurso ns.o está em contraàicção 
com o preambulo da pr•-'[lOSta. O nobre ministro 
já vai cP.dendo. 

O Ss. Mr~ISTM Doi. JmTrç~~.: -0 nobre deputado 
é que lia vai approximando ás doutrinas da pro-

pos~a. poi>~ que ji reconhece quanto s0ria cnu
v.em~nt~ que em cada termo houvesse um juiz 
d~ d1r.-:1tJ eucarregado d;\ P'llicia e julgamentcs. 

O Sn. D. :.'lhNoJEL : -(L~) : « Or:!, ent8nt.1n, 
c:•:•!•) •JS nubr~s Jepatad:ls, que o,; guvdrn:,s, qnandu 
Sejft.) !_lonP.S~OS tl queiri\.o Clltnprir O ,,,u dc;ver, 
poderáu munas vaz..;s ae.,rtar m.>is na escolh, d,-, 
empregados du q u.; os elei~,,rss ; toa.s at.!mittwdo· 
Stl tarnb~m quoe e:;tes são igualmente igteressalios 
eu1 t·~~ bous empregados, os nobres <leputauvs 
me hao •ie co .• ~edet· que àO menos para escolh.;r 
c.os dist1 :etiJs estes empregudos estão os eleitores 
mais h:<ilil•tad >s que o governe•, que tem de 
recorr.:H' a iuf0r:nações as mais das vezes apai
xonadas, e dev., ob;;Arvar que as melhures escolhas 
de subdetegudos têm sido o.quellas que têm re
cabido r:os que são escülhidos para juizes úe paz.)) 

O que revela a ptimeira partll deste trAeho? 
A contradicçii') do nobre ministro, pcrque entende 
quR o govsrno fi mr.is azado para escolb~r estes 
e•nprdg:vl.M do q11e os votantes; fl segundo que 
nos districtos o nobr·• ministro acredita que os 
eteitüres. como mais interessados e não apaixo· 
nad•.'S, são mais C<lmp<>t<mteg para elegerem bons 
empregados. Na prt•posta nffirma S. Ex. em t•1m 
d•'gmati,~o qu~ os juizes, visto a Sllll origem e 
attP.nto o prefixo tPm po r\::1 sua duração, são mais 
aptos para as funcções p·:>licia•;s do que os che· 
fes de polícia, delegados e subdel•:gados, cuj:l 
duração dc,pen·i•J d~ aprazimento do poder que 
os nomeou. ~ão ha nisto uma contradi-ção 
m .n1fest:.? E' um dos casos em que o n<;bre 
ministro ba de recorrflr a \<Ubtil~>.za para poiler 
con•:iliar C•'USas irrílc<Jnciliaveis. Mas, senbores, 
eu enttlndo com o nobre ministro qu~ o governo 
é o mais azndu pari\ a escolha de cmpr~gfl.dos 
q\l<'~ t~rn de ser incumbidos de fuucçÕtlS tão im
pé'rtantes como as de poiicía : eu entendo que o 
g•werno é muito menos apaixonaà'l do que o são 
os votant"s <t:ls pequ"'no; district.,N, que sempre 
c~dern :i voz de duas ou t~~s notabilidades que 
nell•1s ex.erc<lm iaftuencia ; é esta a razão porque 
a instituição J,>s juizes de paz c a h in em deca
dencia, de •nan.•ira que já em 1836 " nobre 
miu.stro .ia just<.;a, qttd t:~ra então a ::ir. Limpo de 
Al>r~u. rccon~~c"u que aque llas funccçõe,; não 
P'J·iiiio ser ,;onferidas a:Js juizas de paz, rec:<hindo 
Jlluitt~s vezes a .:!eiçi'\o em pessoas menos idoneas 
que nãv po•Jiii l desempAnha.r taas attribuie,ões. 
E' qu<>n to a instituição t<3tn chegado a este p<•nto 
de d·JC.:tlf'nch, nn qual j:\ se achava em 18:36, 
que Q nobr~> mini,.tro cta justiça ni de novo 
f'ntregar attnbu1çõ~s t'io irnportantPs qu:1As 11 ria 
for:nuç~o da cu!p:l a juiZ>!S >1e paz ? hto, sa
nhoret:'. é ineompreb.olhÍV~I. e eis a raziio porque 
co•Hinúo " faz•lr 1\ mais (ort•l opposiçà.•l 1l pro
post&. 

Eu di<iso no primeiro discurso quo proferi 
quando e:<ta proposta entrou em discussão, que 
eu a consider[tva como conce.;são n um partido, 
c a doutt·ina do artigo ~· o prova clarament<!. 
O Sr. ministro aqui na verdade fez nesta. parte 
uma concessão ao partido liberal ; elle a.•sentou 
qu,, o partido libera.l, a que chamarei ultralibr.ral, 
exigia imperiosament.; que as autorida1es po
pulares fossem investidas d.e toda~ as attribuições 
que comp~;tião aos chefes de policia, delegados e 
subd'llegados pela lei de 3 de Dezembro de 18U. 
Nesta parte satisfez portanto ás exigencias do 
partido que hoje na camara está ern maioria; eu 
não ·o t•ego, n1as cumprio o Sr. ministro os 
deveres de membro do podiJr executivo T Não 
por certo, porque não ha um m'lmbro do poder 
ex•lcutivo que cumpra os seus deveres que con
tribua para diminuir a força do poder, e V<lnha 
reconh'lcer perante o cçrpo legislativo que au
toridades de eleição popular são muito mais aptas 
para exercerem funcções polícíaes do que em
pregados nom<Jado:; pelo governo : Não : is:o não 
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é proprio de :..m ministro d<! c~rô1. E' lib2rü:s:no 
que se nil·l admítte em neahum minísterío ; são 
idtlas qu;, m•; parecem p'2ri~.os!ls, :,rlnc:ipalrneute 
quandt, apregoa·1as, sust-·nt~Jas p,-,r membro do 
pü•ler. Eu este u persuadiJ.u de quB o Sr. mil isLro 
est;~ n• ui to arrependido dtJ ter <lpres.;;nt 1110 a 
pr.-•posta :. ,;mbora S. Ex. diga que n:io, é minha 
couvicç;;:o, e que S. Ex:. dêsr•ja qtk Si3 fech<3 já 
a camara, pat·a Ge vêr livr.s desta•carga pe~adis
sima ...• 

O Sn. MrNISTao DA. Jus·rrçA.:- Estou cada vez 
mais enthu~it\~ta da proposta. 

O SR. D. MANOEL : - • • • • que tanto o está 
acabrunhad ... 

O mini~;terio todo, talvez com excepção de _um 
membro, deseja vêr->~e lívre de"tr; pes<~, que 
E;f<teve pre,tes a acabrunhai-o: até se diz nor 
ahi que o Sr. minisli'O >~a.hio da casa com -.enção 
de. pedir a ~ua demissão; diz-se por ahi que 
o~ ministros estavão tão acabrunhados, que no 
dia da votac:''h llos requerimnntos dos Srs. Barros 
Pimentel e Toscano de Brito d~sapparecêrâo da 
casa, e muitos suppuzerão que tínhão ido pedir 
sua demissão, visto que a proposta era combatida, 
não só por nós, mas pelos quo sustentão o 
ministerio e se dizem saus amigos muito de· 
votados. 

Eu ententlo que uma vez· que a cama.ra decidio 
que os delegado~ e subdolegados não tivessem 
estas attribuições importa•:tes da poHcia judici,~ria, 
ao Sr. minu;tro cun.pria designar u.wa outra en
tidade que 11iio os juizes de paz, a que taes 
attribuições fossem com.netlidas. Porq uQ sup
primio o Sr. ministro as attribuíções nesta 
pa1 te dos delegados e subJ.dlegad•)S 'l A razão 
pawce clarH: foi ainJa para ceder, se nao com
pl~::tameote, ao menos r:m partrl, a exigenei:H! da 
maioria: mas, ::>r. presidente, então d<Jveria o 
Sr. miuistro reduzir a justiça de paz ao que 
era antes da lei de 3 de Dezemb\·o : isto é o 
que ex1ge a maioria. O Sr. ministro não fez 
conces:~âo completa ; eis a razão porque tem 
tanta opposição de seu lado ; fez concessão par· 
cial, que não agrau:~ nem a uns nem a outros. 
Para marchar de accordo com o grande partido 
nacional, devia dizer : «Fiquem os juizes de 
paz com as attribuiçõ 1.1ue lhes deu o cvdigo do 
processo criminal, porque é o que exige o partido 
a que pertenc'l o Sr. millislro. >> 

Eu reconheço que o Sr. ministro não faz parte 
dos exaltados, e que é muito mais modOJrado do 
que seus co-religionarios. Porque é que ás vezes -
não ganha o Sr. ministro as affeições delles ? 
Porque não os acompanha em tudo : ha mais 
affeiçõos para outro, qu!l os acompanha mais 
nesse dl-'8Sjo de cercar o thrnno de instituiçõe~ 
democraticas. E' uma opiniao que na verdade em 
Franca teve stlquito, e á testa da qual se póz 
Lafayette, homem aliás respeitava!, mas que em 
política, segundo um grande escriptor, era 11m 
verdadeiro radoteur ; especialmente no ultimu 
tempo de sua existencia. Ora, quererá o Sr. 
ministro tambem cercar o throno de instituições 
democraticas? 

O Sa. MINISTRo DA JusTIÇA:- Quero a consti
tuição. 

O Sa. D. MANc•EL:- Pois dar attribuiçõas de 
policia judiciaria a juizes de paz, e tiral·as aos 
chefes de policia, delegados e subdelegados é da 
constituição, Sr. ministro? Ora, ett quero que 
se demonstre isto. Sobro tal e:;pecia não diz a 
constituição palavra, antes do espirltl) da cvnsti· 
tuição se vê que os empregados de policia devem 
ser da. exclusiva nomeação do governo. Os juizes 
de paz são instituídos não só pará conciliar, 
como para outros misteres compativeis com a 
constituição; mas entri!gar-lhes a ttribuíções qne 
o governo só deve confiar a pessoas de sua 

n.:meacão é um v~rch·~·~irv contra-s€•: so, é um 
ab~u:·d~ em p•Jlitica. Emfi'll, s•mhúres, quero 
m.:sm·J 'lu~ a maioria assirn p•·l.!SA, e q11·1 ella 
combata nesta parte o mtttisteri•J ; mas o ,ninis
tdi•) ni,, ·hvia •le m~a(Jir& nenhuma anresentar 
sern~lhant<O idé" ua pr.Jposta; bem digo' eu que 
o ministerio 0stá r.;.;tland<•, e •Jtla estú com é!esejo 
de q<tc '' cl.mat·a ~e encerre ;)ara. Yêr-se livre 
desta carga pesadissi ma qud e>tcve pr.-,stes a 
acabru:-~i:al-o, e "que em outro paiz jit. ha muito o 
ter ia acabrunhado. 

Já vê o Sr. ministr•) que eu combato o terceiro 
artig,J coherente com mbUS princípios ; já vê que 
eu não quero senão uma cousa, que o governo 
tenha toda a f·>rca neces•aria pa!a. dirigir o paiz; 
qualqu~r governo, uão olho para individuo:>. Ora, 
c<Jmc• llom~ns políticos, nã•J tenlw grandes sym
pa.thias pelos senhores d.l ministeri o ; não as 
tenho, por exemplo, pelo Sr. nlini stro da ju~tiça, 
porque divergimos completamente a rcs[l'(lito _de 
pri<tcipios, e todos sabem que sympatbisarn:>3 mais 
com aquelles que têm os mesmos princípios que 
nó:; temos. 

As attribuíções respectivas á péll:cia ju.iici<uia 
dadas aos delegados, subdelegados e ch<Jfes •ie 
p•)licia pela lei de S de Dézem!Jro uiio é cuntraria 
a constituição ; o art. lo da proposta prova que 
o Sr. ministro o reconhece. Não decidio a camara 
que a form~ção da culp:1 nos crimes graves fosse 
cocnmettida aos chiJfas de policia que são aut•n·i
dades nnmea<ias e demi ttitlas pelo govern•> t Por 
ventura os chefes de policia quando formão culpa 
o f'izem corno magistrados ou como autoridades 
policiaes, qud o governo póde demittir quando 
quizer' Por consequencia já o Sr. ministro re· 
conheceu que attribnições da policia j udiciaria 
podem Sllt commettidas a empregados de policia. 

Ha outra contradicção tambem muito flagrante 
em que se acha a propl)sta dv govtlrno. O Sr. 
ministro disse que não queria que a poUcia fosse 
entregue a delegados do governo, porque aão 
olierecem tanta garantia como os jutzes de paz, 
magistrados popalarõs ; e como nos crimes mais 
graves vai entregar a um empregado de foute 
menos seguca n., opinião do Sr. ministro attri · 
bllição imp,>rtante de formar culpa? Niio é tsto 
uma contradicçâo flagrante ? 

E.;ta propDsta tem me posto doe:1te, pDrque é 
tal a fc.rça com q11e a quero combater que a n1inha 
Sallde vai s.,ffrendo comlideravelmente : mas pn
ciencia ; hei de me sustentar no meu. posto, ainda 
com sacrificio da minha saude. Sr. presidente, 
os juizes de paz no >lstado tuu se achSio não 
ofter;,cecu garantia nenhuma, e continuaráõ a ser 
ins~rumeutt> de vinganças nos districtos onde 
residem. Sabe·se qtle as influ:mcias do lugar qui'! 
de,ignão os in·livi<'luos para os cargo:; de juiz de 
paz servem-se deiles para perseguir seus inimigos. 
Eu tenho mais medo dessas vinganças de pé!rtido 
ds que dos abusos 'lue podem comm.,tter os 
empregados do governo, porqll'l o governo os 
póde de:nittir, mas o districto ha <lfl soffrer o 
jU"'·) do jtliz de paz designado pelos prepotentes 
do

0
!uaar. Mas dir-me-h:\ o Sr. ministro que eiles 

não p"i-oalmciiio. E' verdade qu9 os juizes de paz 
não pronnncião, mas como pronuncia o juiz 
municipal? s~gnndo o que acha o proces~o org~t· 
nisado pelo juiz de paz. 

M>ls diz o Sr. ministro que os juízes munici
))aes podem proc~d•Jr ás diligencias d·l lei; qual 
é R razã.J por que o Sr. ministro na vro'l?osta 
det~nnina qu~ os juiz&s d•l paz nos dtstnctos 
onda uão r<lRidir~:~m os juiz~K rnnnicipads formem 
pr.>cessos até a prouuncia oxclusiv11moote t 

Rec9nh•Jileu qu<l embaraços b~o de reKultar ne
ce~sari.~mente de itl'lm testl\mllnhas de lugares 
remotos para aquclles onde reside o jaiz municipal, 
que 6 sempre na cab<1ça do termo. Ora. estes 
embaraços podem fazer c•lm qu~ estas rectific~ções 
nunca ou q_uasi nunca _se venfiq11em, e entao os 
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JUrzes municipa.es se verãe> obrig>ldos a pronunciar 
on 11ã" pronun.nor, Sfli!Undo o alloga<.lo uo proc•'S·J 
dos juizl"S .IA paz. P~rrlôe o Sr. ministro que lh•.J 
drga qu& 11esta yarte !lào fr•i guiaJo ~eh expe
riend:~ o •lu~ nao atlwrra, porque S. Ex. pouco 
tempo de _~ervi~o teiD: r.omo juiz de direito, e não 
etitá habilltacto para JUig•\1' destas matP.rras comtl 
aquelle~ que têtn 10 a 12 annos de pratica, qu~r 
.,,,mo juizes quer como presrdeutes : estes estao 
habilitados para encarar a proposta por . todos os 
lados, não só pelo lado da theuria "o mo da_ pratic!I-

Os meus dignos collegas que têm prattca drgao 
se isto não é exacto. Foi esta a causa porque os 
antecessores do Sr. ministro propuz~rão nos SAUS 
rP!atorios alterações Jnuito importantes no codigo 
do prücesso, l!e~o que respeita ás attr!buiçõss que 
concedia aos JUizes de paz. Invoco ainda o teste
munho do Sr. ministro da justiça de 183li, que 
é muito vnlioso. Tambem invocarei ainda o tes
temunho de Sr. Alves Bl'fmco no seu ministerio de 
183i'i cujo relatorio foi H do na casa mais de uma vez. 
Portanto como quer o Sr. ministro reviver esta 
h·gislação que uma dolorosa experiencia de 10 
anoos mostrou ser tão def~ituosa? Parece que 
ne~ta parte falla mais com a theoria do que com 
a pratica, mas em legislação a pratica é melhor 
conselheira. 

Eu quero dar lugar ao brilhante discurso que 
espero do. Sr. deputado de Minas, que pedio a 
palavra, e naturalmente respondera às reflexões 
qué tive a honra de olferecer á camara; por isso 
sento-me, aguardando occasíão para responder ao 
Sr. de!Jutado e ao Sr. ministro, que naturalmente 
ha rle tom .r a palavra. Eu esparo sobretu·io que 
o Sr. ministro attendcrà às minhas reflexões 
ácerca da contradicção que achei entre o seu 
discurso e a prOtJosta, porque eu não quero sup· 
pôr de maneira nenhuma que esta minha asserção 
Reja verdadeira; quero mesmú que seja menos 
exacta, e que eu esteja engan~do. Mas, Sr. pre
Ridente, eu peço que ao Sr. ministro que refiicta 
bem nas consequencias desta propoKta, e que veja 
que o paiz não receia de um govArno forte, mas 
tem muito temor de um governo fraco. O elemento 
monarchico não nos faz receiar, ruas o elemento 
democratíco nos dá serios cuidados. Nesta parte 
eu respondo ao Sr. ministro da just1ça q•1e 
na se.ssão passada disse:-Tenhamos cuidado que 
o poder executivo niio absorva os outros podereR 
do estado.-Não, senhores, não ha rtJceio disto. 
Desde que o Brazil é nação independent~, nunca 
houve o menor receio que o poder executivo S(l 

achasse tão f.,rte que fosse capaz de absorver 
ns mais poderes politicos para formar umt~ mo
narchia absoluta; o receio dos r.stadistas é, pelo 
contrario, que o poder se enfraque'ia e o ele•mento 
•lemocratico prevaleça. Forão estas as verdadeir11s 
apprehensões que induzirão muitos estadistas a 
mudar de rumo depois de 1834. O povo, pela 
constituição, tem o dir~ito de eleger para as ca
rnaras legislativas, para as assembléas provinciaes, 
rnunieipahdades, juizes de paz, etc.; e não 
vamos nós por leis ordinarias dar ao elemento 
democratico mais do que lhe deu a constituição, 
dando a juizes de eleição popular attribuições 
de policia que não podem competir senão a am
prGgados do governo, que é o primeiro encar
regado de manter e sustentar a ordem publica e 
segurança individual. Se a lei fundamental lhe 
dá esta importante incumbencia, ju11to é que 
não se lhe neguem os meios, e que sejão taes 
empregados da nomeação do governo. Se o Sr. 
ministro não póde entregar est1s attribuições aos 
juizes de direito, entregue·as a empregados do 
governo e não a empregados populares, que niiô 
olferecern mais nem tantas garantias como os do 
poder. E' nisto que consiste a garantia dos em
pr~gados policiaes, e é a razão porque elles nos 
outros paizes de que tenho noticia são amoviveis, 
são de mera confi.nça; desde que o poder não 

tAm nelles confiança, os rlrmitt'9 ; Antretanto quo 
'' Sr .. minisLm vai rntr e~tar 1 pC\licia judiciarifJ 
a m:·grstradür !JOP•Ilare• l ll:stn prllp•lstr., •lU EWm
nre •:stou clt-ltnllt.i~l, I.JHB ~(l l'l'S~nto mu.•t-J de 
prriC' pita~:1io ; ella f,, i ,1 !)rosntad•\ <JJJI d1lllS mezos ; 
o Sr. rnimstrOJ as,:entnu que !11"i•l podia frlchar a 
ses;ão ~em a aprese11tar nii\J attmrtou, par1.1 11s 
consrquan0ias, nlio s; lJmhro:1 tlo dito de um 
grande oscriptor: « Q••e quem entra na carreira 
das impruddntes concessões uifiicilmeute encontra 
o paradeir•l ; quantn~ mai~ ao fizeren1, tantas 
mais exigirão. » Voto contra o art. 3". 

O Sr. Snu .... u Fr.•uça:-Posto que não 
tenha tenção de oppôr-me á doutrina do arti~o 
em discussão, tod~Avia farei sobre elle alguu,as 
observações. 

ren entendo qn8 llonviria melbor ~ttribuir aos 
officiaes de pr•liciu C••lligirem tiS 11rovas da for
maçà•J da culp.1 uos luf(ares únde não ba juíz~js 
municipaes do que deixar 1sso .. os juizes d~ p11z 
dassed lugares, porque e;;tes uà·J sãü t.la escolha 
do p,1der eX•ltUtivo, e li•Jue:les sim, pelo que 
pod~m ser dnmittiuos todas as veze.; que lbes 
talleça a confi titÇI\ que nelle~ tenha posto o go
verno, o que não acnnt~c~ com os juiz<~~ de p.,z, 
que são de nomllação popular, H niio podem ser 
damittidos, ainda qa" se prestem mal a ee~as 
diligencias do otlicio. Eu já disse nesta .:asa, e 
conservo ainda a u1~sma opini~o, qutl os juizes 
de paz, como magistr~tura popul:lr, são irupr0prios 
para a pronuncia ; ma~ enLunJo que portem 
prestat' cooperação legal nas dilig~ncias de colligir 
as provas do crime, pvrque nisso não ha exercício 
de jurisdicção crimiual, qua ~ó p&rtence à ma
gistratura nomeada pelo l{overno. 

ToJdavia, p<mto não haja otfensa dos princípios 
conslitucionaes em lhes c.•nferir a attrihulçlio de 
colligir as provas d•JS crimeJ comltlAttid'ls !lo seu 
territorio, julgo mais conveoíe1•te que i~so fique 
a cargo dos offidaes de policia, que são da no
melção do governo. 

o Sr. FE~rraz: -Quero fazer algumas refle
xões sobre o artigo em di~cussão, e pedirei ao 
Sr. ministro que ma attenda. 

O Sr. mini11tru estab.,lccou como principio que, 
segundo a con.~tituição, não podia haver outra 
segunda instancia do a que a que constitrliçiiü creou: 
ü Sr. ministro estabeleceu comu principio que 
convinha que b·:l'l~ aqudlles que exercião a~ im
portantes funcçõ~ll du juiz tiv&ssem, conforme a 
tonstituição, a necessaria independencia. Admit
cidos estes princípios, creio que o plano do 
projacto, especialmente nesta parte, falha, porque 
admiLte recurs•J da pronaneia para o juiz de 
direito, e não para a iustan.:ia competente ; crea
se uma segtmda instaneh, e, em segnnuo lugar, 
se dá a import.\lnta attribmção de organisar o 
processo, e ri e reunir todos os riados o provas que 
siio de mister para pronunciar quasi cxclustvamente 
um juiz que não tem independencia. Que se dá 
segund:t instancia, o Sr. ministro o reconhece Jogo 
que crêa o recurso para o juiz de direito por causa 
de injusta pronuncia. 

Que se não póde dar in.J<~pendencia aos juizes 
de paz, eu o provarei. Parece que o Sr. ministro 
considera consistir a independencia de um juiz 
no espaço de tempo por que devem deixar as suas 
funcções. Creill que o Sr. ministro declarou no 
seu primeiro discurso que os juizes de paz, pelo 
facto de não poderem ser rllmovidos dentro dos 
quatro annos, tinhão mais iodependencia do que 
os delegados de policia, porque erão amoviveis a 
arb:trio do governo. 

Nesta discussão eu tenho seguido sempre o norte 
de argumentar com os princípios dos que suatentão 
a proposta, a agora portanto em meu apoio in
vocarei a autoridade do nobre relator da com
missão. Será o sspaQo de quatro annos um elemento 
de índepenãencia 1 
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Disse o nobre deputado Dll anuo passado que 

os juizes muuicipaes nã.:~ podião ter esta indepe•}· 
d.:: .. âa, por1u~ apo:.nas tinhão a duraç:'\o da quatro 
llllll'JS. 

Senhores, trag:~mos a questão a seus devidos 
t<.rmo~. O juiz da paz dura por veut11ra quatro 
aunos 'l l:'do codigo do processo dura. apenas um 
anno. Não po<ierà o governo apartal-o das fuccçõe:i 
a que está ligado pela lei durante este tempo ? 
Não poderá mesmo diminuir esta t .. l qual in
dependencia que pôde resultar do tempo de um 
anno ·? Pó<i". 

Pela lei que marcou as attriouiçõ <. s dos presi
dentes da província, os juizes de paz e muitos 
outros empregado~ podem sar suspensos até sem 
sua audiencia; e questiona-se aiuJa se esta sus
pen~ão dada, o president~ é obrigado a sujeitar 
o negocio que a UlOLivou ll- um prOCtlSSo, porque 
quando a coustituição trata dos magistrados mrlnda 
que, Jada a suspensão, sEjão os motivos della 
sujeitos ao tribunal competente, e que esta lei 
não manda que est:ls outras suspensões caminhem 
do mesmo modo. E muitos llltomplos podia agora 
citar. M:.~s supponh&.mos que o sejiio ; 11ão pód., 
o goverl\u separar o juiz dll paz do seu lugar 
pelo tempo que quizer, den1~rando seu processo, 
demorando todas as providencias pars este co
meçar e fiu&iisar 'l Não póle assim influir para 
que utn processo dadv seja o..leci,.!ido, não pelo juiz 
de paz cffectivo, mas vur seu supplente ·1 Pódt~ 
muito bem. · 

En ente•:do que o m;;.ior ou menor tempo de 
duraçã-> não e uma condição io independ~ncia 
de urn juiz. Dada me:smo esta condição, se a 
um juiz faltarr.m outras condições essencia~s 
para a independencit&, certamente não se póde 
dizer qua elle ha ter a ind•:pandtlucia que a 
constituição requer. Dir-se-ha talvez que as 
fu::~cções que ttlm, de preparar processos, uào são 
importantes. Eu d:sse da primeira vP.z que f-1llei 
que a pr;_,nuncia sel:lpre era a conclusão de um 
syllogisu!o, cuj>ls premissa~ erão a. lei e o pro
c:esMo. Se o juiz de paz q uizar formar o processo, 
de maneira q11e aquelltl a quem proteja, ou 
aqud!e coutra. quem tem ogeriza, seja ou deixe 
de ser pro.1unciad ''• o pvderá fazer, deix'lndo de 
chamar para d·~põr as t~steatunhas que possão 
saber do negocio, ou deix:J.oJo de ajuntar aqudles 
documentos· que forem de mistsr para . o es~la
recimento do ml'smo processj, ou aiuda deixando 
de a inquirir conv~nilmtt~mante. Já se. vê pois 
que a bnse do tempo não é sutlicienta ; e em 

· segundo lugar, quo e~ta funcção é mui:o impor-
tante. e que fica ella a cargo de u~1a -1utorir!ade 
que tem apenas um anuo, e que nao t.;•n ou•ras 
condiçõ~s ue in .:I e :>endencla. 

Mas, Sr. pr~::siriante, eu perguntlrei a.o Sr. 
ministro 1)orque c•mcede esta attribuição na sua 
proposta ac.s juizes de paz ? Porque o ju1:;: mu· 
nicipal m\o é pos ~ivel qu& e~;te~a pr~~~~t~ em 
todos os l ugarts, por consequenc1a os JUlZe5 .te 
paz ne.o são ma1s do qua os S'-'-bstitutos dos 
juiztls municipae~ ; não têm _mais ~~ ;:~.ue ll~a 
jurisdicçãJ comm1ssona p<:la tmposstbthdade ae 
sa reprod<lzt;-em c~ todos os. lugares para. for
mareut proc~SSC'S o.> J u•ze;; rülllliCipae.;; mas n este 
caso eu creio quo st:ria .:onvcni_ente pôr . n~sta 
urtig-> qu.1 n.:s LUíZII-f'.lti em tj\\O res•d:>·em ~s .tutzes 
municipaes não possão os juizes muuidpa.~s formar 
pr~cessus; eu 4ueria que ~" CO•l&lg!lt-S::.t. a tJé" de 
que nos lugros >!Jn que rcsidi!lse •> jtuz IJIU'licipal não 
pude::;se o juiz dtl pi!z por mandra. n~r.huma entrar 
H ti indagação ..to cri•ne, excepto n'!s. CllSos ~e 
corpo de dclicto, em que o~ me::~ruos JUIZes mt:m
cipaes não p!!dcsst>m intervir pelo grande trab1tlho 
a seu C:lrgo. . .. 

Tem-se aqui tratado da melhor1a dos JU.lZes de 
paz resultante de sua eleição em relação a qualqller 
outro empregado de nomeação do gover~o _; o 
Sr. ministro se ~ostro11 apaixonado dos J u1zes 

de paz em consequencia da fonte donde procedem. 
Nli.a sei se esta opiniãJ poderá absolutamente ser 
adcnittida, conueceudo·se a histo~ia do nosso 
paiz, e espe~hlme .He :! dà certos iugares. Dada 
a votação livr3, d:sse eu no meu primeiro <liR
curso, a eleição recahirá sobre o homem mais 
pacato do lu~ar, sobre o homem que reuaa pro
bidadd, e tenha a maior a:nizade do povo, was 
nem mesmo dada esta votação livre, recahirá 
ell~ sobr., o h·Jmem mailo azado para funcções 
destao> ; niio recahirá sobre o homem diligente, 
4ue deve f·)rmar um processo, procnrando rastejar 
o crime onde e em qualquer parte que se achar. 
Vejamos a historia. S~ a:; funcções de juiz de 
paz recahir~m sobre um homem destes, sendo 
elbs tantas, e de tanto cumpromettimento, qual 
o re~ulta.do ·1 Passará este a vara ao seu sup
plente. A histona do paiz mostr:~. que em con
sequencia do gcaoda peso, dtl trabalho e de 
responst<bilidade, as pessoas boas vão passando 
a vard de juiz de paz aos ~upplentes, este;; a 
segundos, turceiros e quarto~, de sorte que em 
~ertas freguezias importantes apparcceráõ juizes 
de paz supplr.ntes com 4 e 6 vot~s. Qual o 
resultado disto? Se~á isto impossível 'l E' mais 
que possivel. Que vantagens tera o juiz de paz 
do estar dia e noite occupado da policia do lugar, 
tendo tanto trabalho'? Abandonará elle os seus 
negocias que lhe dão subsistencia, psm se en
carregar exclusivamente de taes trabalhos 'l O 
resultado será qus o homem probo, ou se recusará, 
ou pouco tempo servirá, ou procurará todos os 
meios de ,;er dispensado desta mi;;:>ão : o l"esul
tado será qna tão importuntas funcções como 
estas irão recah1r sobre suppltlntes, quando a 
votação fõr livre, segundo a hypothese que esta· 
beleci ; send:.t carta que quanto maior fór o peso 
das funcções a. cargo dos juizes de paz, mais 
depressa os homens dignos do lugar, as ptlssoas 
de mais credito, procuraráõ dtl;;viar-se de t.ü 
emprc:go ; o que suceederá é que de ordi:aario 
aquelles quo.J não são os mais proprins e.azados, 
forrnaráõ por t,•das as maneiras possi v eis cabalas, 
suburnar:iõ os votante:~ para occupar empregos 
destes. 

Isto que digo não é filho da experiencia. Na 
cõrte do Rio do Janeiro, e na proviucia da Bahia, 
c nas outras a experiencia o mostrou. Q~:.ando o 
trafico de africanos era reprimido pelas autori
dades, de u:na maneira mais rigoro:>a do que 
o é actualmente, nas fregueziail a cuj•>S juizes de 
p14z competia o exame d11~ emb:ircaç:io cheg.~das 
da costa. d' Afric~t, sendo os juizes de paz pes
soas notavei:~ dü lugar, procura vão desviar-se de 
taeil incumbencias, ll p~l~ corrupção quo lavrava, 
e hoje talvez lavra em maior ponto, esse negocio 
dava bastantes vantagens âquelleil qne. se em
pregavão en1 prüteger esse t:ommerc1o; o resul· 
ta:.lo era que certa geota propria para estas 
iuc•1mbencias s e empeníla?a para. ser juiz, e o 
r~sultaJo foi haverem os :naiores escandalos no 
Ril) u~ Jat~eiro e na B:ihia. O lugar de juiz de 
paz em certas fr~gttqzias era lotado em S:OOOS 
por ;\nno, e na. BalJ.ia o lng.u· de juiz de paz 
da freguezitt d!\ Coocaiçào da Pr~Ll. !lra lotado 
em uã1> m>Jl'lOil. Estes lugares erão exercido5, não 
p(•r p.~ssoas bõa:;, mas p•;r pessoas · que os ião 
o~cupar iJara grangear ri 'llleza, e tornarem-se 
ca;>italistas. Por outro l::do llm cerlos lug.ues 
inf<~llivelme,lte a eleição ha de ser d,,:ninada 
pelas inlluea..:ias locaes qne o nobre dt~puLa·lo de 
M:ioas, ora ch!imuu lt>~itimas, a ora quer que 
inh!iramente s-~ •lescarte o governo dellas. Eu 
t'nieudo, Sr. prtlside:lte, .:j_ue nesses lugares não 
po•lllm havõr essa11 ioftuar.cias legitimas s_enào 
liquellas que resultào das virtudes, do saber e 
da ínstru.clião ; eu entendo que o maior perigo 
qlle ha é dar força a estas influencias, especial
mente porque em todo o centro das nossas pro
víncias ellas sempre são perigosas. Mas ae 9 



Câmara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 15:35- Página 12 de 12 

6~6 SESSÁO E.l\1 25 ·.UE AGOSTO DE 1816 
nobre d('putado não quer ess·1s influencias p~Ti
g·•sas, terá o f(llV<:rno meio,; .ie tolher que sej:lo 
nomeadas paroo e~tes lugan;s de juizes àe paz 1 
N;lo pol' certo. E dado ist·:, e~ta. me parP~endo 
qufl a proposta ~mp,jvra nest<~ ponJ;o a nossa sorte. 

Os lugarl!s do juízes municipaes creados pela 
propostà do govc,rno sailirúõ desta classe do g~nte; 
se o ministe.riv ainda hoje conserv:1 nos lugare~ 
smoviveis, nos lugares de subdelegados e dele· 
ga.ios influencias ruinosas, ~e lhes dá força B 
poder, como "sperar-se melhora na nomeação 
futura de juízes municipaes, escolhidos entre esta 
classe de gente? Cr,;iu que a propo>ta nest!l parte 
nada melhora. 

Senhores, eu invoco ·o testemunho dos Srs. 
deputados por S. Paulv, e daquelles que conhecem 
a fundo a província do Rio de Janeiro; elles 
<1ue digão de que maneira forão feitas a,; nomca· 
ções dos empre~ados de policia e juizes muni
cipaes substitutos, e 11uai é o estado em que 
pára a administração da justiça nestes lugares. 
No município tie Saquarema, ainda. ha pouco 
tempo os officiaes de justiça receiárão ir fxecutar 
um manJado de ptluhor;\ passada contra um c,~rto 
homEm, e insta·:los pAn que o fizessem, quando 
cbogárão ao lug11r, lá estava o S<lbdelega·lo, o 
delegado e o substituto do juiz munic1pai que 
os inandárão embora. O mesmo acontece em 
S. P.ou!o. Um processo está affecto á relação 
d•J district.o entre partfls differentes: uma das 
quaes é o Dr. Cotrim, o· que prova muito bem 
o que acabo de dizer. 

Ora, depois destas refiexões, perguntarei ao Sr. 
ministro EH\l que melhora a proposta '! A pro· 
nnncia deve ser dada pelo juiz municipal, em 
con,;equenci& do processo organizado pelo juiz de 
paz, pessoa leiga fl sem independea.cia : e que ga
rantias dão est~JS juizes rnu11icipaes da "ropo~ta, 
tirac\os como são da classe dos ddeJõlados e sub
dP.legai!os ? Ag.,ra ainda ha algumll garantia, 
porque a pronuncia não póda !ler levada a e[~ito 
"''"'"'' sust~ntaçào do juiz municipal que tinha co· 
nbP.ci.nentos proliss10uaeR, ma.- hoJe até isto 
cahio, e a pronuncia produz logo todos os seus 
eifeito:-;, 

Eu n;io sei se é o espirito do regresso quQ 
faz ~· Sr. ministro suslP.ntar a proposta nesta 
partA. P•1is 1gnora 8. Ex. L•S clamJres levan· 
tadús contra os juize~ de paz. 

UM SR. D~::POTAD·:>- E contra os de!Pgados e 
subdel~;gados. 

O Sa. FERtvz: -Eu creio ·1ue os nobrl!s dep11-
ta<lot! ainda m':! nà<l ou\'irão dl'fend~>r tJ!l GfllêgaJ.>s 
nem os subdo:l~ga•los , rnas não) posso t:l··ixar 
dtl combatet· v :Sr. ministro na parte em quil 
quet endeosar os juizes d~ plZ pelo simples fact<J 
Je ~erem escvlhiao~ p<!lo P·•V<J; que ;,sses juiZ'õS 
de pa.z f,lssem encarre~aàos na ~ usencia do juiz 
municipal de colher as provas., e H!tnettêl-as 
df..baixo d,, s"!lo a~ juiz municipal, lJUe a formação 
da culpa s.eja fdta pelos actuaes jnizl!s munícipaes, 
e que a sua prünunch não possa produzir odfeito 
sem ser ,-usteutada pPlo juiz rie direitu, poriendo 
el!e fazer todas as indagaçõe,; qne julgar com.-e
nienttõs para m<>lbor c·;nhecimentv da verdado:, 
parPcia-mc cC\Il!la sustentavel, e que ficaria Je 
hal'ruonia. com a opinião dos qui,! sastentào, que 
na fórma da constituição sõ aos jn;ze-< de direito 
cabe julgar. D~ste ffi.)do podia havo:r alguma 
garantia, e p·>r certo muit'l mai"' se na formac;ii.o 
da culpa. tambem se desse aos réos a f.,c•lld~de 
de pr,'a:lzirem vst.-;munhas em sua defesa; porque, 
senhorP.s, eu cbs;,rvare• de passagem, qual é o 
juiz, a quem actu,.JmentA um recurso vai sub
mettido, que não se vê em graves embaraços na 
aprec1ação da crilllin·llidad'3 de um iudividuo com 
a simples noticia que d<'lla dão as testemunhas, 
da accusação, porque nã<> poJem produzir os 
rO:os testemunhas em sua def~sa 1 Quant.as vezds 

n:io se vê emb.1raçado porque as testemunhas, 
apt;zar de concordes, ap.;zar de contestes, não 
jurào de modo que so pos~a couhecer a verdadõ, 
eatiio os juiz~s sem os necessarios esclaredment",; 
se vêm na. necessidade de abrir um<\ pronuncia 
P•)r crime inafiaoça.vel, que traz por írnmediato 
rlisultado o encarceramO:HltCJ tio indiciaJo, grandes 
soJfriroentJs , grandt:ls despezas e ce!>saçào de 
in t.ere:ises. 

Se pois se dessem est:\s garaotia9, · bem; mas 
deixar aos juizes DIU:licipaes da proposta, v&r· 
d:::de1ra imagem dos actuaes subdelt<gajos, o poder 
de pronunciar, e no.- juizes dtl paz o de organisar 
o proce~so.... Oreío que O>' males resultantes 
désta d1sposi~ão serão maiores, ou ao menos 
iguaeot aos que hoje soffremos e !am,~ntamos. E' 
preciso fechar os olhos á luz da experi&ncía, e 
descnnhe.::er como vão ai eleições em tc.das as 
nossas freg11ezias para se suppór que a fonte da 
eleição ttaga maiores beneficios do qutl a fonte 
da uomeação. 

Não vou tambem pela idéa exclusiva do nobre 
deputado de Goyaz, niio vejo tambem esta san
tida.ie na nomeação do ~overno. Na corrupção 
geral que lavra no nosso pa.iz, <• governo, e o 
povo que elt:ge, não póJ.e fazer esta eleição 
acertada como convinha ; mas porque a eleição 
Hão póde ser ac~rtada, convém ro1iear de garl\utia,; 
aos accusados, e e:Ha.- garantias n:l.t> -;e ·.lào wd
rnit~!do o artigo d& proposta. 

C:msídero, pois, Sr. president"l, que o artigo da 
proposta não póde passar: 1°, porque estabelece 
uma segunda instancia !'em ser aquella creada 
pela Cú~>Stituição: 2o, poTque dá o direito de 
pronuncia a juizes mumcipaes tirados da classe 
d<l qu•J são hoje Lirad<~s os dololga.lo!! e subdele
gadüs, os qunes Sl3riio infallivelmente a imagem 
,iesse;; commis8arios do governe•, comv <ilzem os 
nobres dt;putados ; 3•, parque, admittind;,.~e como 
princioio cardlal 4 iudc:pendencia dos juizes, esta 
índepeudoncia, j(L pelo l'mpo por ~ue ~ào eleit~;s, 
j1\ por outras circum~tancias, se não dá. Ainda 
voto contra e. propo.>ta, porqne ,;upponho que 
nada mclborai:!IOs dada essa organisaçf.u, porque 
em certos lugare" scràl) elles os juizr.s • .de oaz, 
ou as pNpriati i .. tluencia~ locae·, sempre ruin,Jsas, 
ou do,niuud:)S por cst1s influencias loca•)S: em 
outros, em cone ~quenci;~. do muito traualho a 
cargo deste.; juizes de paz, escusar-se-hiio as 
pos:soas mai~ idiJnm~:;~ deste emprego, que serão 
•·:otPrci·lO:l por pessoas 111ás, e em outros lugares 
empr~glr•Ee·b·1 a cabnla e o suborno para serem 
deito!\ individutJs corn o fim de prom.werem os 
s•:us 1nt.eresses. Em ultimo lugar sustento o meu 
voto com a oixperiencia pa~sada, <:l!m a opinião 
do nnbre deputfdo de Minas, com a opinião 
e~clare,cida ·k~ se;;hor.,s que têm estado ao poder, 
e com a opinião inteira do paiz , que tanto 
clamou c·mtra r.s juizt:s de paz, qunndo sobre· 
carrec:ados com taes funcções, contra a existencia 
dos fuizes il"l paz e,;tabel~cido>~ com as impor
bnt~;.-. funcções <ie o;-ganbar os processos. ~e o 
::)r. min;::;tro aceitar a nunba l"!mbrança, se o 
juiz d·~ paz ou qualquer outra autoridade, ficar 
incumbido uuíca.t!lente de colher as prov>1s. e de 
rernett~r oa eschrecim<::<otos que obtiverem os 
juizes mun;ciptles ... 

(Iía um aparte qt~e não ouvimos.) 
O Sa. FERRAZ : - 05 delegados d:J pod<?r em 

França. o procurador do r<;i, autoridades poli· 
ciaes, e pda u\tima li!a;•slaçà·) co::rtos empregados 
da policia administrativa são encarregados de 
cülligír as provas ; est-1 op<JN<;ão consiste na 
averiguação ile certas circumstancias uo lugar do 
delicto, na formação do corpo de delicto, nas infor
mações que se procurão para conhecer os delin
quentes para a organisaçào do processo ; mas 
mnito differente é um tal trabalho, que serve de 
base ao processo, da organisação do mesmo pru-
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cesso: ás ve.z~s o desprezo da mais pequena 
•:ircumstancia faz qne nãtJ se conheç11. a plena 
verdade: a testemunha jura, SP. o juiz não ?er
gunta sobre uma circumst_aucia. ás vAzr;s pequrma, 
perde-~e ás vezes os me1os necP. s~ario!' psr:. se 
conhecer a verdade. Ao dllpois ainda refi<:lctirei, 
jã que o nobre. dl)putado me deu este apartl3, 
quando um Jndtv!duo trm a seu cargo n pronur.ci:1, 
P-stabelec!l um JUizo sobre a cr1minalidade e 
extensão do facto , toma interesse na sua inda
gação : mas quando o i11dividuo. como os juizes 
de paz d::~ pro!Josta, têm sómente a seu cargo 
organisar o processo e não lavrar a pronunciá, 
fll.z tudo como por desencargo, não toma interesse 
nf.o procura ~sclarecer o negocio , e sómente 
livrar-~o Jo pPsC' a seu carg:~. 

P:>r estas razõ~!', pois, voto contra n artigo. 
Se houver alguma emend1 nn srmtid:> qne expuz, 
v'2.ttirei p ~lo artigo, mas emqur.nto não appar'"cer, 
nao posso dar o rnçu voto, e creio mesmo quo; 
nada ganhRremos. Eu sou avesso a ~<xperiencias 
em tae~ uegocios. Em certas meterias physicas 
eu cre10 que as experiencias são pnssiveis. e 
quand~ muito traz•:m a perda de uma p~rte do 
seu valor. mas nas co usas morass, essa;: expe
riencias não tê:n lugar, e m€didaE: mal el&b•Jra:ias 
lançadas no pa1z podem produzir mai'!S immensos. 
A snci'?daue não póde P.star sujeita a h•lS expe
ri~>ncias como certas materias n'um lz.borat•.:rio 
chimico. 

Ia-me escapando outra consideração, e é que 
durante a existPtH:ia dos juiZPS de paz com as 
11ttribuiçõ~s do cortigo do processo • um se1n 
n•tmero de crimes ficárão impnnes, nem M fizerão 
corpos de oelicto, e meno~ os processos. E:>quecP.
remo~ acaso que ju:z~s de paz, peto facto de 
n~o estarem in<l~p"'nd.;ntes do governo, lie não 
temer~m mal algum e estarem C'!rtos da sua 
reeleição e permanenci>t, eri<o sen!Jores da vida 
e liberdade daquelles que infelizmen~e viviilo no 
seu districto? Não estão abi os reiatoriM:? Não 
se conb<:cP. o facto de no Pará os juizes dr, paz 
por certcs crimPs, e em outras províncias pelo 
crime de furto d~ cavaUos ou .de ~$cravos, man
davã'' matil.r impunf!mentP. ;ob pretexto de resis
t.em~ia? Na minb'l provinc.1 na'J !'e deu i!'to em 
difiP.r~>ntes lugares? E01 apre~ento um exemplo, e 
peço ao nobre deputado de P~rr.ambneo que haja 
de dar s~>u test~munho. O nobre deputa•jo como 
cbnfe de polieir. <.leu P,ID urna qusdrilba de ladrões, 
cujo cllefe era o juiz de p11z do districto, e o 
prendeu tlffi flagrante e o mandou recrutado. Se 
os juizes Je paz têm a duração de auatro :tnnos, 
o qu~ cont'!sto, qual n acção que tP-m o governo 
sohr~ .. nes '! 

O SR. R. vos SANTOs:- Abi estã a lei da res
pon~abiliàade. 

O Sn.. FERRAZ:- Qual a lei de responsabilidade 
qu<l temos? Não se t'?rn já .demonstrado que da 
maior part<J dos crimes ~· pena é !<USpensão 
do empr~'>go , e que pelo <~rt. f-8 do codigo 
p•m!ll a pena de ;;u!;pensão não priva um indi
vi•Juo) do ~xercicio dos empregos de el~ição po
pular? Du...-ictar-!"e-ha que a pena de suspenl5ào 
P. impost!l na maior pane dos crin1es, a não !'er 
oos de p~culsto, e outros de~ta ordem àe difficil 
pro't"a '? E11 d~s~jaria que se r.;ctificas8e esta psrte: 
eu nffo ~osto dl•S delegados e subdell"gad•·s : 
tarnbcm norar>Ji ao nobre deputado outra cousa. 
pela experiencia que me tlá o lugar que occupü, 
e ó que os empregaclos dP. policia que tive de pro
ce,;,sar quasi nenlmm tinha peccado por Igno
rante. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sess!io pelas 3 horas da tarde. 

TOWO li 

Sessão em 26 de Agosto 

PRE>lDENClA D •) SR. MuNIZ TAVARE> 

SUM~rAnro . - Exrediente - Questl>o religiosa de 
Petrupolis. Discw·so do Ss-. Souza. J:l'l·anca.
C•-edito p!Lra exercícios fi:nõos. Discw·sos dos 
Sr~. Rodrigues dos Santos, Antão e ministro 
da. fa::endu. 

• A';; 10 horas e 3/4 da. manhã abre-se a sessão, 
le-se e approva-se :1 acta d~ antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um offir-?·1. do Sr. ministro do imp~rio, remet
tendo a copta do rlecr<,lu de 22 do eorr~;~ntP. con
ced~ndo .reparti•~!l.m e:: te a pen"ii'J annulll tlel:OOOS 
a D. R1ta C)n~t»n ça da Ve•ga, D. Maria Lo!o
ca•iuJ. da VP.ig'l, D. Fam:tina VenrHanna d?.. V'!iga 
e D. Francis~.a F·Jrtuno.ta. d:l V t!icra fil!Jas le
g!timas d<:~ conselh'liro Jüão Jm;é :la' Veiga, em 
renumeracâ·1 dos S•!l'Viços P•)r este prestad r,s em 
difft!rentes lll!:;'!ITE'S d:t mng:straturs no c;spa.ço de 
42 annos. -A' cummissrio d~ p<'!n!õõ~s ll ordpnados. 

Do Sr. st:cretarJo llO s•ma•1o, dPvolv·~ndo a re
soluçã0 da ca•nara d ''' Sr'<. d-) pUtadü< quP. con
cede loterios a João Caetan:1 d'JS Satli(,s. dirBctor 
da comnn.nilia dr:.matic:J. do thealr o d~ S . . Fran
cisco desta côrt"!. e á directoria do t!Jeai.ro de S. 
Pedro de Alcantara, á qual não · to:;m podido dar 
o seu consentimento.- Fica a camara inteire.da. 

Não ha Dl 'lis exp<>.dientc. 
Lê·!le e fica adiado por pedir a pa1avra o Sr _ 

Wanderdey o segui nte parP.ce :·: 
. « A commis>i'i.o rle esbtistica, a quem f,Ji pre
se~lte ·a .rl'pre~entaçii.o d•1 camara muni.:ipal rla 
viila da Abbadia, pedindo uma ncP.rtaãa ctelibe
raçii.o destll ca :nara !LcP.rca dos limites entre a 
provin<:ia da B>l.hla (á qual pertence a referida 
villa), e a de Sergip<l d'El·Rei, examinou todos 
os documentos, e mais papei; que ha a respeitiJ, 
e conhecendo q•1e de lla muito estes lugares são 
disputad•;s por R:nba~ as província-;, passa em 
primeiro lugar a r,xpôr o que àP. tu <i o pôde colligir, 
afim de meJbormente int(>rpór seu p:<recer. 

u Pelos pap·~is que PXi~tem na pastl\ da com
mi~são, con~ta um requerimento feito pelo d-'flU · 
tado tia provincia d'? Seq~ipe , Fé!Oande!l <:11\ 
Silveira, no qual p~àia, já em 18;36, que a divõsão 
eMtre as 1has províncias fossP a demarca•la pP.IO 
decreto d'l 8 dP. Julho dr 182;). A commissão 
recorreu á;; collecções e não pód.e encontrar o 
dE:crf:tO dessa data , lJUfJ assim o dPterminassP., 
cor18tttndo sóo1ente o dataóo do mesmo m•!?. e 
anno, SPparando da capitRnia da Bahi!l o govct·r.o 
dP. SergiPe, :<em cousa alguma dr~ter:ninar sobre 
limites. Bm tS;JG 11 assr.mbléa •ie Serp;ipe pedio a 
esta c:am><ra que houve::;!'e di:! , attendend•) á 
T!'JUeza da i3:thia, 'l estado di' sua provineh, 
!az.;r a divísiio pelo rio Itapi~urú alé a c:tcl1oeira 
de Paulo Affonso ; e d.;~t!l representoo;ão se 
conhecP. que tle tempos atrll z queixas hnuverãn 
de que os sergipan,;s entr:~vão pe! .,s terrenos da 
provtncia d" B~bi!l, c.,mo S'l vê de docnm entos 
do ent<í •' capitão·general D. Fernando .J,•~é de 
PortugaL Etn 1::3!\, por lei proviucial da 3Si'embléa 
de Sergipe, f•)Í el~varia a fre~uezb u:o1a parte da 
freguezu~o dtl Abbadia, o qnl) or!::;in<•U divP.rSC'S 
confiteto~ com o R.;vm. e Exm. metropiJlita. Em 
18!3 contbuou a assemhléa d(, Saq;tpe, em um 
seu parecer impre:>so, que fot offere.:ido em 1845 
á esta camara !Jelo deputado Bittuncourt e Sá, a 
pedir a divisão pel•J Itapic•uú e ::). Fr.mci~co, 
ceder.do·se-lhes as ilhas, eh:- O govern•> em lS!a 
ouvindo o coos~lbo de estado, a quO?m forneceu 
todos os esclarecimentos, à vista de seu parecer 
entendetl que podia, e ordenou por decreto n. 323 
de 23 de Setembro de 18!3, que a divísão das 

83 
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provincias foss~ pelo rio S. l<'ranciseo até a l 
Cachoetra, etc. , ficando assim pertencendo a 
Sergipe todo o territorio . entre :<te rio e o San
guim, etc., q11e er:l a antiga dtnsa. 

«Desde entio, em 13 de Df'zembro de 1843. 1844, l 
lo e 11 de Janeiro de lti45, !O de M:fl.io e 4 d~ 
Junho de 18!6 niio têrn cessado de apparecP.r 

• representaçõe;, contra a supradita divisão ilo go
verno, qul'r a pedido das Cflmars.s, quer do!" l"'JVO~, 
e at.é da assGmbléa da provincia da Bahia, qtH~ se 
jul"a ferida em seus direitvs. De tudo, porém, 
qu;nto ha expendido a •;ommt~são, põd_e _el!s. 
tirar os segutntes corollar10s: }o. Que a dn·1~ao 
11.otiga ent~e as então Gapitanias da Bahi!l e Ser· 
gipe, dep01s de separados o>~ governo~. fo1 sempre 
pelo rio :5anguim: 2°, qut> o dccrflto que marcou 
os limites, agora é :;.nti-constituclonal por P-ntrar 
nos poderes <.las assembléas go;ral e provinc.ial, 
unicas a quem pela constitu:c::ão e reful"ma!l , 
competSJ legislar '0bre limite~: 3•. que os p~vos, 
que furão annex,. jos !t. provincia de Sergipe não 
est:lo contentes com !;•'US interesses, e reclamão 
suR llntiga suj~>•ção á Bahia, a que pertencião: 
portanto, á vtsta das razõ.;s expendiJas é s. com
missão de parecer que se: enviem os pt<peis ao 
governo, afim de dar qualquer provid~ncia, de 
accordo .cnm o S~>ntir da camara, até qne e~ta 
delibere finalmente a semelhante respeito. 

« Paç{• da ce.mara dos do;putados, 22 de Aj;!osto 
de 1846. - Josê Viei•·a Rodrigut~s de Carvalho e 
Silva.- J. A. • .3-larinho. ,. 

E' approvado o seguinte parecer : 
((A' commis~>:o de instrueção pt1blit•a f•)Í presente 

o officio do Sr. João Dio)go 8turz, consal io Brazil 
na Russia, accnsand'l a remessa de urn caixão 
coJ~téndo atll:u:ts tivros e grande porçã(\ de th·lses 
sustPnta·18s nas aca<kmi:;.s da Altema.nha sobre 
varios pontos das sci.•nciao:; medicas. P"'~a que 
esta augusta cama.ra lhes dê o destino ·que e•1· 
tender. 

(( A cc.mmissào é de p<.~recer que so'J a~radeça o 
present~, e se r.;Utetta as obras para a bibliotheca 
d"' es..:ola de rneãtcina ua córte. 

<( Paço da c~m:na d.)s d~>puta·los, 26 dtl Agosto 
de 18-tG.-D. J. G. Jfaga.lhlies. -Franci~co àe 
Salles Ton·es Hl1nt~<m.- J. A.l\[arinho. •• 

Lê-se 'l julga-~e ol:!jecto do:J deliberação o 
seguinte: 

« A segunda commiss:io de orçam'lnto, exami
nand•> as diversas indicações destinadas a pro
mover a decreta<;:iio de s,1ccvrros pub!icos á 
provincia do Cearà e mais provin.:ías do norte, 
tlilgelladas pEla secca • .entende que f."llmpre satu>.
fazer a essa necessi,1ade publica pela seguinte 
resolução : 

« A assembléa. geral legislativa tesolve : 
« Art. lo. O governo é autorisado a fazer extrallir 

das fazendas de criação de gado pertencentes aos 
proprins nacionaes na província de Pi:\uhy as 
porções de gado das especies vaccum e cavall;;r 
que fôrem compatíveis com o estado actual do 
m•meio das ditas fazendas, para >'erem ltvada.s 
ás diversas províncias do norte que maior 
mortandade soffrêrào do mesmo gado causada pela 
secca. 

« Art. 2. 0 E~te gado será deo,tinado principal
mente a repovoar delle as estancias ou fazendas 
de criar da província do Ceará: e tantn ahi como 
nas outras provincias que mais. soffrêrào pela 
secca, Rerã dislribuido em lotes pelos resp~cttvos 
criadores e lavradores na proporção das suas 
nece,sidades e suppriml!ntos que houverem a 
distribuir, guardando-se a tal respeito a dispo
sição do .seguinte arttgo. 

« Art. 3. o Calculado o valor de cada rez pelo 
preço medio por que se costuma vender na 
província do Pia.uhy, se lhe addicionará o custo 

da condu<!çiio, e a so:nma destas duas addicões 
s~r~ o _valor por que se ha de carreg<u em 
d1V1da c"da rez ás pe~soas qufl as 1UÍ.Z•lrem haver 
pP.lo mesmo valor, aceitanJ.o letras a prazos 
razoaveis pflra satisfazerem a r<lspe'.~ttva impnr
tancia n:: ~·Jfre da tbP.souraria geral de cada uma 
d::s prov!nci.•s a que se prest!lr este soccnrro. 

" Art. 4. 0 Além do CtU>to indefhid·) do ga 10 de 
q11ú acima se trata, !i'~a ab·:rto ll•l governo um 
cr~di~0 extraordiuario de 400 contos pnra mandar 
le"~~an l.u na oroVincia do Cear:i. mua vu mais 
coloni~s militares compostas dol> inJividuos de 
um e outro sexo da clas~e proletaria que St'lrito 
recrut.ndos para esse flffcito, segundo o n>gimt:nto 
que par .1 esse fim será ordenado pt>lo mesmo 
governo ; e onde miucta•nente ,;::er:i.o d<Jterminados 
o regimen da colouia, sua receita e d'lspeza 
annual, tiscalt!=:ação e venda dvs !H:us productos, 
mantnuento d,; cada uma das suas praças, et.;,; 
s•m:!o positivauHmtA e~tabelecida como cultura 
principal de tac!s estabelecil'llentos a do alg0dão 
e anil para comm~rcio, e a das raizes farinaceas, 
como lllllndioca, batata>~, etc., parR. alimento. 

((Art. 5.° F1cão re..,.ogadas qnaesquer lei>~ ou 
resoluções e;;, contrario. 

(t Paço da cam>\f:l, em 26 de Agosto àe 18!6 -
Souz-ct F1·ança.-Jlachado de Olivei.rii .. -J. M. 
Wanderley. » 

O ~R. FRA.NÇ.\ LEITE (pela o1·demi :- QuP.ria 
reo.!U•)r;,r a urgencia desl<~ projecto p:•ra que ~~~ja 
impresso no jornal da casa e entre logo em 
discussão. 

o Sr. '\>Va.n<l.erlc-y : -O projecto quil foi 
sujetio ã d~libAraçâo da ca:>.a estava em sPg,llnda 
discussão, e eu entendo que est.~ novament•) apre· 
senta.lo p~la. comtni!'Sào deve stlr con:;ideraào eomo 
emenda ao prujecto original, porque aliás ~eria 
retrogardar a discussào. Por consequencia que 
se impüm~o as en1e:1das não me <lppouho : mas 
pt!C'• que se considert.> o pr,>jecto como emenda, 
e nesta conform 1d a de continue a discussão. 
(Apoiados.) 

U:1nsult11.da •1 camara se o projecto deve ser 
impr~sso unicamente no jornal <la casn, assim se 
decide. 

E' lida e approvada <l redacção das rpsoluçi'ies: 
1•, qne approva a pen;;.;w conc,~did<t a D. A••na 
de S«ixas de Andrade, viuva do marechal Fra.n· 
cisco Clau;iio de Andrade: 2•, a qun approva a 
pensiio concediu>< á baroneza. Je 1;-:uarassú, viuva 
do barão do lll<::Smo t•tulo. 

NEGOCIOS DE PETROPOLIS 

Continúa a discussão do requeriment<.' do Sr. 
Si! v;<. 

O Sr. Souz:l. Fra.nQa:-Sr. pre!':ido;nte. se 
a Cf\tnara dos dep11tados do Brazil fos~e um 
congres~o de ioquü<idt:res. eu talv~z votasse pelo 
requ~;rimento, porque, sendo então os deveres do 
ollicio inquerir para perseguir, desempenhava >J. 

missllo do mesmo oflic!o ; mas não sendo essa a 
nossa mtssão. uão posso por maneira alguma 
votar pelo requerimento em discussão. 

Um Sr. deputado que apoiju o mesmo reqõJe· 
rimento contou-nos varias anecJotas do ex-:rcicio 
<:lo c•llto protestante, e mesmo s~ mostrou, segundo 
minha lembrança, escandalisado de 1ue em 
Petropoli>i um propheta judêo prediss~sse a vinda 
do :Messias para daqui a dous anoos. 

O SR. :M.Asnm:o:-Não em Petropolis. 
O SR. SoUZA FJU:s-çA:-Pois b~m: em outro lugar, 

mas mnstrou-~e muito escandalisado desse facto. 
Ora, pergunto eu, onde está" escanda.lo "! Sanemo,; 
nós to cios que é nm ponto de fé da crença religiosa 
dos judêos a vin.ia futura do Yessias; e port,lnto 
é um pio crente da religião judaica aquelle que 
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espera pelo .l'[essí:lb; no que entendo eu não haver 
es.:~ndalo : P?is que II •1S imp••rta a raós que o judê1 
espere ou rle1xe d~ espêrar pdo stu M.~ssias? Ou 
qu~ .o lt~th,:.: r :tu r • . stgl:t ,,s Prros d,) LutlJt-ro, que 
temos no;; <oou1 asto ? Toca · no~ >ll~uma aut,1r!Jade 
p11ra inkrvinnos na p8~ · .:u.>za J~s~e~ cas,.s? Stlp
pollha">'Js <:jUtl chewio e!lcs a excassns criminoil:>s 
seguuc!o '' co digo ; S<llíoll5 uós juizes por vtlntura 
dos d~lictos rdigioso;, ou contra a religião) do 
estado? 

O Sa. MARr.srro:-E' di~to que se trata. 
O Srt. S. F.BA.SÇA: -Pois bem, lá vou .... 
O Sa.. MA.l.U:-mo:-Verdadairo crime commettido. 
O SR. S. Fr:A~ÇA:-Sim, seohor, mas somos 

nõs que o hav3mos àe julgar ou quererem•J3 ser 
denunciantes ue taes deiictos. St; qUI'.fP.m ·~Ud u 
sejamos, den,os procura<;:i\o a quem em jttizo dê 
essa denunci" em nosso n•1me, llc.ando-nos a 
obrigação de pagar as custas, se a denuncia não 
pr.Jceder. 

Senh,Jres, a camara dos deputados não é a~ua 
de Oolonia que serve de r.:~medio para tudo; tem 
atttibuições proprias e limitadas ; e eu não ve:jo 
qtl'' a müção deste requerimento esteja nas suas 
attribuiçõe:; . 

O rne•n:nn Sr. deputado disse com entha.siasmo 
cathulicr.,-'JUP- m8 importa" mitn que me ·tenbão 
por intc:>lera"'te-? E quem é que se importa que o 
Sr. deputado seja intolerante? Póde .,êJ-o; pllrque 
habit,. em paiz onde a tolersncia chega ao ponto 
de admittir um intolerante. Póde ser intolerante 
pois como (\U6ira; mas o que ilbporta, e importa 
muito a todos é que a camara dos deput'ldos tome 
ares d~ intol t~ ranta. Senhoru~, () Brazil é a t~rra 
da amiga tolerancia; liberdade de roligiãn, liber
dade de consci'lnCii!., liberdade de pensamento, 
liberdade de impre-nsa, 1\ber.!ade de commercio 
CO!!lplet:J., iiberda<ie finalmanta de ino:tustria até 
ao e~cesso, eis os cara.ctetes político:;; que honrão 
a nação braziletra, caracteres q'U.e talvez a pco&m 
acima -das nações da velha Euro~a civili!!ada. 

A nossa constitlli:;:io Jiz que fi religiilo catholica 
apo~tolica to:uana continuará a s<::r a religião do 
estudo, mlls c,;m tolersuciol das outt·a, rllllgiõ.Js; 
o Sr. à·'puta•to porém, est.~ ndendn a mão diss~ 
quoJ ella tinha jurado susteut.\r a religiilo catholica 
apostolica romo.n:\ e omitti ·> o seu detrinHlOlo dt\8 
outras religiões. Eu cuido que quando o Sr. 
detJUtado jurou a constituiç:lo não teve reserva 
mental a este respeito ; portanto t11nta obrigação 
temos de manter a religião cathollca apostolica 
romana cou1o de tolerar o cu!to domestico das 
outras religiões .... 

O Sn. MARINHO :- Com tod.ls as clausulas da 
consti\uição. 

O SR. S (loZA FRANÇA:- Sim, senhor, com to -ias 
as clausulas r.onstitucionaes. Se ba excesso nesses 
religk•narios; se o ex~esso é crinünoso, não 
nos pertence conhecer delle; salvo se a camara 
das deputados eatende que devo tambem inquirir 
para perseguir, que devt! exigir informações para 
apresentar al~uma denuncia ~erante a autorida~e 
criminal. Ha1 de votar pots contra o requen
mento, porque não vejo motivo plausivlll de o 
approvar. 

O Sr. Souza eOl.ivelra:-Eu pedi a palavra 
pela ordem pat·a mandar á mesa um addi~amento 
ao requerimento do nobrl! deputado por l:)erg!pe, 
no ca-;o de ser approvado o mesmo r~querímento. 
Não sei se me ê licito dar as ro~.zoes do meu 
additam6nto ...• 

O Sa. PRESIDENTE : - Põde mandat-o á mesa 
para ser lido, mas não póde fallar sobre a materia 
senão quando lhe couber a vez. 

O Sa. So~z.a. E OLtV.Eia.a.:-Oomo não me é licito 

fundamentar o meu additamento, eu o mandarei 
t :1l qual 

E' lido e a!J:li>\d•l ll s.:.guint.; addi:,amento: 
« Qu,; se pe:-guntll mais ao governo, no caso 

de pa~sar c r.:querimento do Sr. Silva : 
« L• Quantos cnllegias existem nesta córte para 

a i!J.stru~ç:lo prim~na: da mocidade de um e 
outro seJt(>, e cujos di!·ectores ou directoras :>eJão 
llNt,Jstara!es Oil lutheranos; "' se os divenos 
int~cnilncios nest.~ cõrte, pr~Jlados, diocesanos ou 
ou~ra,; a~tt.Jridadus .~ccbsiusticas têm dirigido ao 
guv.;rao alguma racl.o>.:'>!llÇáQ a este resp13ito. 

<< 2.o SJ I) ctollegio de mc,ninos existeu~e em 
Novn -Friburg·J, cujo director é prl)tf:Jtante, é 
fraquentad•l por ''1enino1 brazileiros e estran
geiro~ cathol:c•Js, que nelle r;,sidem mezes e 
a11nos fón:. das vistas de seus pai;;; e se tambem 
o g.Jver!IO t"!m r.:.ceb i1o a r€speito alguma ra
t!l<iUHlçit•) ola:~ mes•nas autori .lades ecclasiasticas 
ou dos i11ternuncios. 

« 3 . • Desde quaudo existem nesta côrte ali 
ca,as particuli\re;; df\ rua dos Barbonos, e da 
rua dos I:1validos deslia::>.das ac:> culto dos protes
tunte5 e •lo:; lutheranos, :>e este culto nessR.~ casas 
particu!a!'es é pu!Jlico ou secreto ; se o governo 
tem rcc6bido algumas reclamar.ões das mesmas 
autoridaues co:,tra a publicidade, com que nellas 
se e:terce o mesmo cttlto, sem se Vt:dar o iugri!sso 
elos catolicos. que · o vi:Lo presencier, e ouvir a sua 
tnusic<i, s~rmõ~s. etc . - S. e Oliveir'a. J> 

O SR. PrmsxoEN'l'E : - A discussão destn ma . 
teria fica adiada. Cl)rul) se acha presante o Sr. 
miui3tro dl\ fazend<~, e!ltra em discussão o art. 
lo da l"tsoluçà;) n. 102, que. ~oncede llm .c~·e
dito para o pagamenLo da dtvtd~ de e:rterc1c1os 
findos . 

CREDITO PARA EXERCICIOS ~INDOS 

O St-. Ro<lrigueS' d.o"' San'toot :-Sr. pr()· 
sidtlnte, sou tt.lvaz nesta cel;a o m~>nos h:>.bilitado 
para eutr~<rl!l~r-tn·• na diSC:llssiiJ desta matHria.; 
nã•• tu:~ho t.t(\,l t~mpo para appltcar·me é. acqul
stç<io dos conhecim~llto~ qtlol s:':o n~cessarios para 
p<der. bem julgar de todas ag qu.estõe!:l ftnanCtitra~, 
e mu1tc1 meuos m~ Ltwh • appllc<~oiv ao ClllllleCI
m•mto especial da contabilioiade publica, quu seria 
in.ii~po:n;avcl para que pudeRse fazllr \lm juizo 
exacto da moralidade das contas que 11ervem 
de batse a este credito. PtJrtauto a cosa rne 
perdoará se " ea.treti v~r por alguns rnmnt~otos 
~:om quextÕPS que t:llvez não mere.;ão a sua 
attençào, mas qut~ são filhas da mwha igno
raucii\ na mataria ; e o nobre ministro tolerará 
que eu exponha algumas duvidas e solicite suas 
explicações para que ell~s pvssão desvanecer-se, 
e eu dar, com conhecimento de causa. o meu 
voto a esta resolução. 

A primeira duvida que tenho ácerca deste 
credito nssca do exame tlas d1 versas ver r .s de 
despeza, para as q11aes Sd consignão fundos. 
Examinando as tab6lla,; que justificão o pedido 
da n•)bre commissão, eu vejo que deixou-se de 
pagar a varias indivíduos dive.rsas qu~ntias , 
umas provenientes de despeza ae maten>il, de 
compra ds objectos bellicos, cavallladas para o 
exercito, etc.; mas o11tras provenientes de orde
nados, pensões, aposentadorias, tenças e outras 
despezas desta o~dcm , que nào. _forão pagas 
dentro dos ex.ercictOs a que perteuc1ao. Do exa1ue 
destas duas diver>~as classes de despeza, com
parado com as disposições da. lei que erêou os 
exercícios , resulta, para mlm ao menos , a 
supposição íie que para uma. ~estas classes de 
despeza não é preciso que hababtemos o ~overno 
com fundos. Em verdade as verbas menc1onadas 
nas tabell.as que provém da flllta de pagamento 
de ordena<los, de pensões e .de· tenças, resultão 
de. um facto que não importa de1iciencia de 
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rendas mas si!ll o rt:t!l.rdamento do pagamento 
por faita dil tequisiç:io dd. ps.rte ~:l<}U~lle:; que 
tinhào .iir,·!to a t.::>tc paga:!le ••to; mats claramente, 
a cbs~d .].; .i<3S~lêZ~ rll·oveuieute dii ordenados 
cãbiri · ~ el.!l t<x.:rckio.,; JinJ.;~:; uãu quer dizer que 
a rerhb uesstS e:x.trcid\r~ n;lo chegiirão pam o 
DU"àl:J0uti.• des;;a Je,pcza, ·Ulas :::itn que Li:3 in· 
à i ;id!lvs que tiuuão di1·e1to a percebilr es;;as 
qua •. tias nilc> p<Jjem h.>je rccebd-as sem :.ut•> 
ri::~ar;àc e;.p~cial do corpo legislatiN> v:~to ~ue 
não as procuráràv deutro d<J ex,;rcicio. A:;:;i..u 
sendo, en t-,odo que d,,s exercícios a q u.; coa e<>· 
pouJtm estas verbr.s r&staràõ nece~sariamente 
qua•:tias qu'3 devião st:r escravisadas ao pag:mlcnto 
dessa despeza, e port<1nto furão tratlsporL3.das 
para v cx.erc tcio :;;e~11in~e. 

Eis a raztio por qlle het:ito em ad.Jptar o qwm
tum do crelito pedido pela nobre comw:s~ã,; , 
Pil.rece-ree que tola:> as Jt>spEza,;, cujo pãgamiluto 
hoje se pP.d~, e que siio pruvenifmtes de orde
nados, de pansõ.,s e de apoi!éut>l.dorias, e que 
cabirão em exe•c!cios finJo~, uão carcceat da 
creação Je renda .:specia~ para serem satisfeitas; 
daV<! existir em caixa, ainda que fosse t.ransptlr· 
tad:'l. para v ex.ilrcíctO corrente uma q11antia que 
tem du ser applicada pat·a ~ste fim, qu<: pertencem 
a exercícios ilntsr:ores e den~:u figu<ar como 
fuudcs dos exercícios não ::\p;JlicaJ.o,; e qne 
não tiverão d~.;tiuo no cx:urcício c.;,rr~ut•J , n>lo 
forãu D<~ID pccli:i.J ser applicud.1s aos (';t)car~os 
dtste t'XMcicio. Porlanto, parect~ razoav.:l de
duzir-st> da somrua petlid :~ vela nobre commissão 
a imcortaucia do todas as verbas Je;;ta na
turezà. 

A n:b seguir-j;e esta op:aiiio, enttmdo que vamos 
desne.tttrar inteiratnents t'Ste cr :'<:!ito. Desde que 
se rt:cvnheca qua elh~ não ttlm outro fiu:1 senão 
dar auiorisaç:'\o e fuu'.los para o pagam ento a 
inct: viduos, cujos ordeuadc•s ou \"6Uci•nout.os ca
l.irão em .::xercidos fin<los, não podemos explicar 
este podido senão suppoodo u .. ficiomcia de reudas 
nos respectiv\:s exerciciPs ; mus &:J esta é a ba:.<e 
ou a cause. do crt!<lito, P.ntão nio .; crdiLo para 
exer,;icio!' fiP.dM, é cr.H:lit•t supp!emeutilr, é um 
cwc!itv pr.ra habilitar o governo .:ool moio" 
suffici;;r.te~ a!lm de :;atisfaz~r dt~,;pczas •we se 
não fiz~;rão no exc:cicio tio..ill, porw1e as ren· 
das .. rrt>cadadas nàü chr·!:>\t'iio. Nt!~td cas.:>, 
devia ,;er ..:ulN o proc..,,;;o com que o croait,, 
s\l c.it-v ia pedir ; ti'!vin Sf'r outro o trabalho 
do thesouro p~ra d <, snon~trar ~ C·tnl :rr'' tlt: tlra 
ou não ex··l~ta a :oJomma pedi:ia. Iasisto ;:toís 
em S·)lieitur explicações u esta re;;peito, explica· 
ções para illustração mir.lla simplesmente. Póde 
ser que esteja em perfeito engano, talvez seja 
miuha ignorancia que faça com que eu d11vide 
de causas que para outros sejão muito claras ; 
mas como d'!vo vutar com conhecimento de causa, 
devo votar C·Jm minh:1 cor1s~ienc!a esdarecida, 
não teuho remedio senão peiir áquelleil que podem 
iiiustral-a que teohão a bondade d'J <hsvacecer 
esta duvid'l. Ora, ist<l só o n.:>bre ministro 011 a 
honrada commissão podem faz~r : a el!A pois e a 
ella me dirijo f1Sra obte-r as indi~p~nsaveis expli
cações. Infeliz!Tleatll ~iuda tenho da importunar á 
nobre commiqsi\o com outra explicação. Não sei 
qnal é c proc&sso qae o thes'luro segue para o · 
pagamento das dividas relacio:~adas nas tabellas 
dbste cr<>dito; por outra, não sei se a declaração 
das dividas constant~s das tabellis que acom
panhão a resolução impo1·ta da parte d ;l thesouro 
o reconhecimento dassr<s mesmas dividas. Se 
importa um tal reconhecimento da parte do th13· 
souro, entenda que o governo fica desarmado de 
todos os recursos para vori6.car se e!las são L>u 
não exactas ; porquailto os crcdor<Js mencionados 
nas tabellas hão dr, compellir ao thesouro a 
t>agar-lbes as quaatias que são lanç.llda.s em 
debito a<> estado ; e conseg11iatemente Q thesouro, 
embora tenha 6$Crupulo sobre a. moralidade das 

HquiJa~:õe~ qu<J Sll fi.zt~riio nas t!Ja.;,mrarias pro
vinciaes, não po .!., r3. res :stir á ~olicit aç11u desse:> 
cre<lore:~ , qu13 5<1 lhe ~prc$entâ.rào ann•ulos du ti· 
tnlo t.la r.::.:oubecimento extrahido das disposi <:õos 
de uu1a !t:i. · 

M14s uír-me-hii.o que a declaração dos credores 
nãu importa da parte do tbest>uro um recouheci
m:mto du que alle~ têm d :reíto ás qu~ntius ; mas 
x:.;ste. cas;J p!>rguntareí á ~·obre comu1issão qual 
e o liru com que vêm nas :bellas estas divld"s '! 
J u!g;) qutl nãu pódt:! Stlr outro stmão d€monstrar a 
i<nportauda d .1s me:;mas dividas, & por C<}:Jse
Qlleocia jllstifi.car o quantum do credito p.::dido; 
porque, dand<.~ a nobre commissão ao goveruo um 
cr€dito <.ie 500 e tantos cootJs, para que pu
de;;se vbter o voto da camara, era indispcnsavel 
se provasse que o estado deve e.:;ta qt1a11til. Ma;; 
para i>to era taml>em indisoensavel que uo5 
fizesse o daser< volvirneuto da tod•J,; os eldmentos 
que ~ntri\o na form •1ção dasta quantia. Se é ~ste 
o seu .fiat, eut,,udo que a nobre coutmissã<> exige 
da parte da cam11ra um voto de pura con6.:.:nça 
no~ seus trabalhos e estudos a este respeito, 
porque não vejo que a essa relação de credores 
acümpauhasse!n os docum.:natos que eu julgo 
necêssario:~, para que a camara pudesse ajuizar 
se com cffilito o,; iudividllOS apr~sentados como 
creloras o ~R.:l na re:llidade. 

Mas dir-me·ha a n:lbre commhlsii() que eu uão 
tenho razfi<> <JU•lndo as:;im pens0 ; mas eu exporei 
á casa •1ual é o motivo por que per:so que a nobre 
commissii.o I:!Xige um vl)to dà COllfiança. Exami· 
nandu a.~ div~rsas tabcllas de .:retii to, encontrai 
mencíond.à•l com~ cre:.ior algum ind ividuo que du· 
vido que o ;.eja ; por exemplo, na província de s; 
Paulo vem mJnciona•lo C(ltnO credor do> quantia de 
2:800$ uu1 Joaquim hu·eira de Aluteida Proença, e 
ú~::dara-so Qlle é cr11dor por cuntpr.l de caviilha.das 
feita duraut,; os movim.;ntr,s <laqnetla pnwincia.. 
Ora, eu, que estou av facto das ~ommissõ~s em 
que se eU)fJfc!;OU E:S::~•l individuo, qu" soi que 
elle uo:~ameute fe<i incumbido pel" barão de Ar.· 
l tJ ilina da couJ11.:çào Je cavalha..lns da província 
tle :>. Paulo para " Rio Gr<t nclt~, que nunca teve 
u cor11mbs>io Je COUlf)rar ctivulios, e que .,ff't~cti
v~:ncote não os comprou, como !lei d!l act:itar 
uma Vi!rba de credito que cor.sigua a quanttu di! 
2:800$ pura pagamento de indt\'iJuo <IUu entro 
em duvida a·~ é ou não cl·ed~r 'f Para du~~ipsr as 
nuuh:u dnvidlis, procurei i~o!vrmacõtls dn nobre 
<;tJUl :níssi'io : pedi qul'< me apre~er.Utsse os di\Cil· 

mero tO!! qu'3 d~viiu dtomonstral' u v~racidll<ie d11sta 
li vida; m'.1:; a nobre comtmsslo dec!l;.rou-mo qtte 
nã0 existi:io, quA ess~ divi<la ert\ contemplada 
no credito, por is~o que tmh<> vir. do conte a-. pla · 
da nas relações da thesourarill de S Paulo. 
Logo, concluo que toda a demonstração funda-~~:~ 
nas bases que vên1 das thesourarias.que o thesouro 
não póde emittir nenhum juizo sobre a morali· 
dads das liquidaçõa~ alli feitas ; e niiJ podendo 
emittir nenhum juizo sobre a moralidade dessas 
liquidaçõus, nã:o se acha em circumstancias de 
cou vencer-me que é necessario o qua,ztum do 
credito pedido, porqus oão posso, ua au;oeocia 
de documentos, acreditar que este ou aquelle 
individuo é credor, quando tenho razões para 
suppõr que não seja. 

Nestas circumstaocias, Sr. presidente, nãu sei 
qual deva ser a conducta da camara nem a minha ; 
rejeitar o credito absolutamente por falta de infor· 
mações, seria. inconveniente, porque ir-se-hi·a 
prejudicar aquelles indivíduos cujo direito é incon· 
testavel ; approval-o een1 mais condição alguma. 
seria collocar o thesouro na impossibilidG.de de 
resi<>tir ás solicitações de outros individuas qae, 
sem que o thesouro possa julgar da moralidade 
dos seus pedidos, poderáõ 3er encartados no 
credito. O que convém pois fazer nestas cir· 
cumstancias ? Entendo que para defender os 
direüos do thesouro, e ao mesmo tempo garantir 
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os direitos dos indivíduos quo possão ter interesse 
nesta re,oluçnn, seria muito conveniente 011e neste 
cre<.lit? ~a rt, r;e~_'sse a dispo.iição que sê inserio 
na let do crl'uito dn auun p;: ssado, iBto é, LJlle 
não SH fizessetst tiSLes í)agum.: tH0s sem nova li•]Ui· 
dação no th~S ·Juro. ~!..1is m.~ iut:lin" a .:st·' onbi· 
trio qu:1r:du mo l "m0ro que fui (t anuo pas5a.Jo 
tl!J_resentado P•'' um di;::nn repr&!-;cotante por 
Mmas 'iue tem b.ost:lllt•, .:;.::uh'3cimento destas ma· 
teria~, que e;;t:. tueôidd foi :1p prov;l4a pela camara, 
e mereceu os encomios do nobre minis tro d:l. 
fazenci11, que nest.a ca ... a, ainda' nesta sessão, 
agradeceu ao nobre deputado por ter apresentado 
uma mcàida que, corno declarou o nobre ministro, 
lívrou o thesonro da ser presa dus especulações 
de certos partieulares. Referio nessa occasião o 
nobro ministro que, procedendo ·.se a uovas liqui
da~ões, reconh,;ceu-se que alf!umas dividus erão 
fantasticas, tJ que outras já. ba\·ião sido pagas. 

Chamo pois a attençào do nobre ministro a este 
respeito; resolver-me-hei R mandar ou deixar de 
mandar uma emenda neste sentido, conforme as 
observações que eUe fiz~;r. Limito-me por em· 
quanto a estas lif;(eiras re:flex:ões, que não 3ão 
dictadas senão pelo d<>sejo de ser escl:lrecido, e 
espero pelas explicações pua determir,ar o meu 
voto. 

o Sr. Antão:-0 nobre deputado por S. Pt~ulo, 
que acaba de failar, jul~ou que era necessario 
examinBr as dewoustrações do cre:lito para ex.er~ 
cicios liudos afim de S<l evitarem alguns inconve
nientes que enxE<rgou nas proposições feitas pela 
commissão quan,fo apr~:~sentou o projecto aotori
saodo o govemo a despender a quantia constante 
das tabellas que justifí.cão o credito. 

O nobre deputado principiou dizendo que, com· 
quanto não entendesse das regras de c•mtabilidade, 
coaJtudo ia offe:ucer algumas observações p!lra 
chamar a attenção da camal'a, afim de discutir 
com todo o desenvolvimento uma materia na sua 
opinião, e em V()ràade na opinião geral, de muita 
transcendenc!a. M:1s pelo que ouvi ao nobre deptr.
tada, parectJ·mc que conhece perfeitamente o 
desenvolvimento da contttbllidade publica a res
peito das dividas que cabem em exercícios lindos; 
entretanto cu peço ao nobre deputado que preste 
alguma atteução ás observações que vou fazer, 
acompanhando o mesmo desenvolvimento da 
contabilidad~:o i)Ublica n~ste negocio. Os conheci
mentos do nobre deputado me servil'liÕ de auxilio 
para sustent11r a propusta; iovoco estas COilheci
meutos para mo~lrar que a contabilidade publica 
prescreve algutr.a cousa diversa daquillo que 
apresentou. 

O nobre deputado mencionou duas duvidas no 
seu discurso, e estas são as que o fazem hesitar 
por emquanto em prestar a stsa adàe,ão ao projecto 
offerecido pela Cllmmissão. Eu acompanharei ao 
nobre de(.lutado, segundo as nota.s que tomei, 
mas se alguma cousa me escapar, peço quo haja 
de lembrar-me. 

Principiou o nobre deputado dizendo que na 
demonstração que servia úe base para a resolução, 
encontrão-se liquidadas dividas de duas sspecies, 
primeira meramente de material, segunda de 
pessoal. Quanto i divida de material, nada disse; 
mas quanto a àividas liquidadas pertencentes a 
ordenados. pensões, tenças, etc. ; disse que nas 
leis do orçamento tinha-se liberto credito integral 
ao governo para pagamento de~sas dividas; que 
ou ellas se tiaàii.o pago ou não ; no prime_iro 
caso, não era preciso credito, e no segundo devtão 
ser pagas pelos creditos e saldos transp~rtados 
de anteriores exercicios, visto que existta um 
credito para o pagamento dos serviços de cada 
exercicio. 

Ora, o nobre deputado deve lembrar-se primeira
mente q'.lll nem todas as leis do orçamento estabe
lecerão os credit\ls completos ; se me não engano, 

só depo~s da lei ~e 1840 para cá é que se Rcha 
preeuchtdo o credtto de t-.dos os exercícios coro a 
disp<Jsiç>io ~m qu·~ ~e perDJitt il ao ~OVIlrno que 
~ .ro;tta ~pohc~s ou b•lh•'t~$ , ou usa de qllaf:lsqner 
O p>' ~açõr;s de cn><Jitr• p3ra preen·;h~r o -; ~ li~tt quo por 
V<Ja tu r•l appare,.a '}U!i 'd '' a ;·a-.:eita at·r.~cajada fõr 
~uf,..rin r á e r~a ·lol, ou " ua ud c) ; t d,:~'<fli'Z,. fór supl:'l"ior 
a r~ce1t :1 or:;a~ ~.. ~-a.~o esta ob~.Jrvaç:lo partA 
conclu1r que nao m1!1tao o.s retl ~xões do nobre 
<!~putado se!lão com aqu~ ihs_ ~xercicios cnjas 
le<s do on;ament0 estabdc~·;ra? . a esta regra, 
mas nunc1:1 curn ~:~quell~s exercw10s anteriures a 
r~speit•J dos quaes não havia semelhante dispo
::nçao. 

Ora, va:nos ex.a!!linar· a questão no caso destas 
ul~imas leis de orçamento, em que os creditos 
~ra~-eompletvs para as despczas orçadas, porque 
poJ1ao ser completados quando não houvesse 
receita quo chegasse co,n emissão de apolice:'l uu 
de bilhetes. O nobre deputado deve recorJ.ar-sa 
do. qu~ está estl\belecidc na contabilidade publica 
descte 1840: a nossa contabili•lade publica desde 
e~sa época em diante, em virtude do decret<• de 
20 de Fevereiro de 1840, é por exercícios ; os 
balanços, as contas, a ascriptur<~çiro toda se faz 
pOl' exercicio. A camara me permittirá que eu 
cGmmemore algumas cousas deste systema para 
poder responder satisfactoriamente ao nobre de
putado ; o negocio com efleíto é do alguma consi-
deração. .. . .. . 

O decreto de 20 de Fevereiro de 40 estabeleceu 
a contabilidade publica por exP.rcicios ; determi
nou· se portanto que immedit~tllmente que um 
credito fosse concedido ao gvvernc, aind" antes 
de principiar u exercido ell<l o distribuísse pelas 
províncias, seg11ndo as despeza~ que cada uma 
dellas tivesse de fazer no resp!lctivo exer~icio. 
O governo distribuindo estE> credito fix11 a despez.a 
que as províncias têm de fazer, e orça a receita. 
que ellas devem arn~cadilr. N~sta dis~rit>uiç:io, · 
de d11as uma, ou exi;;te logo conhecido o ddicit 
ou não ; se li conhecido o deticit, o theso!lro é 
obrigado a preenchêl-o per maio de saqutJS da~ 
thesouràrias sobre o mosmo tlleso1tr0 pot· toda a 
quautitl precisa. M><s acontece muitas V<lZes qu11 
não s~ pódtJ conhllcer o Vilrdadeiro Jelicit llll 
receita senão quando t!Sti qu11si a findar o exar
cicio, e por isso tem acontacido muttas vez.,~:~ 
ficar divida~ de exert:icit•s findo"! por ni\o hav•!r 
fandoR convtJnientP.a na>4 pr<>vinelas. Emqunntu 
a nossa contabilidade publica não estlVllr tii.tl 
apo,rfeiçoada, qua, distr:buindu o credito, u go
verno ~uppra 11.:1 proviuciaii quo nii•l têm r•1nd1t8 
sufficiantes com todas aa quotas, p~r'' lim tt>mpo 
fazer todas us despeznll, não se ramoverl\õ os 
embaraços : só c:uando o governo pudor ·fazer 
uma distribuição completa, dando ás provincla~t 
uma quantidade de receita sufficieuLil p11ra todalt 
as despeza;, é que nenhuma dilli~uluaJe •nlcau· 
traremos a este rezJpeito; então o nobre deput11do 
verá marchar com regularidade a admiuistr .• o,;ão 
da fazenda, verá pagar-se promptarnente todos 
os credores, porque dentro dos seis tnczes &ddi
cionaes depois cte findo o anno financeiro, ha 
tempo sufficiente para se pagar todas as õ.espeza!' 
do anno financeiro. Eu peço ao nobre deputado 
que examine a dem·onstração que veio, e obser· 
vará que nos ultimos annos a liquidação de 
d ivida passiva dd annos findos é muito pequena. 
Mas neste caso se toda a receita estiver preen· 
chidas nas provincias, o que ha de acontecer ? 
Se alguma collsa fi~ar por pagar, para fazer-lhe 
f11ee transportar-se-hão os saldos para o anno 
seguinte; em minha opinião toda~ a~ vezes que 
houver útn cred1to preenchi·io, que houverem 
saldos transportados, não é preciso que o corpo 
legislativo autorise o pagamento destas despezas. 
Em paiz nenhum onde ba o systema de exerci
cios se o'bserva isto ; por exemplo, na França 
e na Bdlgica não é preciso um novo credito par~ 
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ex.ereicics findo~ quando os creditos estão pr~;.;n
eh id0s ouancto s., tr<lnspnrti>o s:•ld,,s .: créditos. 

PPrsi.tado-mv quo estN tetn sit!.c. •) pen~an'.tuto 
du :-obre n:ll.:stro, e u1.::>a,u ,)<J al~•;113 :.lr: s.en>; 
a.r.t.ec·_•ssor"", purqu;J ex;.tulin:lnJ v <J relator';.; 
a"Jrese?&taJ.eo •) St~ anno, c\lli v.:j •J contRr·:Oe sc·u~pre 
c,:,m os c1editus preenc}l; dos €lll t.uda a i'Ua Lti
w.1e, paga.ud,:-se por t>ll·~s ~~ ,:: :.nno s e;;uiuto:> cto<s
p;ozas de exGrc:cios fiudo.;:;. V t>.h ü ucbr'~ •ll:put,;r!o 
os balan~c-s l!e -12 a -1:; , e ::lhi V•crá pagamentos 
cie exo;rcicws findos set.l sbr po•· qu<1utias -vot .. das 
em crc-.diLos da exercici•'·"' .findos, o que p.rova que 
o governo tF.m entL•ndido que póde pagar despezas 
de exercícios fir.do~ com siildos e creditos trans
P')rtados do<> ~>nnos d~sses · ex.?rcicios. 

Pare.:e-me que isto é da p::-imeira iotuição ; 
porquauto, SE- os ..:reãítos são dildos ao ~\JVt!rU<J 
para. pagar todas as despeza~ de um ex.,rcicio, 
.se i:Ja saldo transportado de um exercicio p~xra. 
outrv, seria -verdadeira dupli~ata d;;r-se U<)VO 

credito ao govE>rn,., porque elle tem o credito 
:~oerto, tem os saldo~ ~~.ctivos transpc.rtados de 
uns para outros «Xtn:icios, pódé! ordenar os pa
gamentos ind!!pecdeote da outorisação do corpo 
legislativo. E' isto o que obs>!rvo não só no 
Jecreto da !!O de Fevereiro . de 1840, como nas 
instrucções .:).Ue se derão para melhot exzcu.;ão 
d2sse decreto. Port.J.nto c corpo legislativo qua-utl.o 
tem v.~tado cr{'ditos de exllrcicios findo~ está o'uma 
bypothese div.,rsa daqublla que figarou o nobre 
deputado. Os creditas de ex..,reicios findos têm 
stdo dados como verdadeiros creditos supp\emen
tares, ou porque a desp6za orçada fosse ivferior 
av que na rea:iàade se devia fi.x:n, ou porque 
a renda orçada fosse superior á renda arreca
dada. Os nobres deputados, se examinarem as 
demonstrações que têu1 acompanh,ldo os difi'er~:ntes 
credites, encoottaráõ annos eco que a renda ar
recadada foi infenor à renda orçada, encootraráõ 
annos em que a aespeza fi!ita foi superior á des
p;,za yue se devia fazer em virtude da 1.3gisbçii.o 
exilstente. Por consequencia os creditos que têm 
sido ~oncedidos para. pagaxne:.tus de exercícios 
lindos são vt>rdadt"íros ..:reJítos supplementares, 
ú \lS qut.es o govern() tem tl.e dar conta nos di
V<ltsos 'balanços, assim como tem de as da.r dos 
creditos ordinat·ios. 

T•.lr.1ando a autc.rísaçrio que -dé. a eommissíio 
pare desp~zas de exerdcios findns, o nobrd de~ 
put!tdr. \'erá que u n.ente da commi,;sà<l tr:m ;:;iJo 
cvnceder um credito ~:ouvplF.D}cr.tar, do qual se 
deve dur conta no balo.nço resptJctivo, us11im como 
se dá do~ crtlditos ordinarios. 

Daqui será •fc.cil ao uobre deputado co!:!hecer 
qus esta liquidação que se faz de exercícios findos 
não é um verdadeiro reconhecimento da divida ; 
só ha verd-adeiro reconhecimento da divida quando 
se trata de realisar o pagamento ; mas as opera
çõ~s pel3s quaes se realisiio os pagamentos não 
p~rtenc,;w ao cc.rpo legislativo, pertencem ás es
tações fiscaes, qu~. Da occasião de fazer o paga
ment<> pela legislação &ctual não podem prescindir 
de certos J.ocumentos, dw certa;:; demonstraçõ<ls 
pebs quaes u::licameute póde fazer-se o ps.gamento; 
logo, a demonstração das dividas de exercícios 
findos não e um verdadeiro cúnhecimento da divida, 
e tanto isto é assim, que se tem deixado de pagar 
muitas quantias destas que estão inclnidas nos 
creditos, porque os indivíduos a qu<:m ellas devem 
ser ·pagas não têm apresePtado documentos sufti.
cientes. Portanlo vê o nobre deputado que não 
ha o perigo que elle euxerga. 

exercicivs findo" são pagos por mêio de uma or
d r:: anp r~ol que autüri51l a. irnput::oção do pa~a
me:1t·• "ob~<J o .:xercicio C(Jrre~te até a q_uanti>~ -.lcs 
cr0uicus tr:.t:~,por:ados; '' quando a lei J·J c•mtas 
l~v:l em rc.::t:it,• :t•J exerci cio soguit:t!j .;s cre<iil.n s 
dct~nni n~dJ~ qne P·" " ~·~r. cem ai)S ex~rcicio;, !iud.r,s, 
O:i tllh.ist<oJ:; .::nc~rrão as ordenança:> sobre este 
:Jxen:icio no.s Li:oites ·.!os cradit,,s annullados 1.1ela 
{cl i dtl <:úflt&s; e qu<~;,du ua a;mn:c.çào gE>ral ainda 
falt.:. alguma cous!\ ;>at·u pr ,, ncher a despeza, 
eutlio Vêlll v~> creditvs complc o:!cntares para limpar 
de todo a conta dd um <l~erdcio. 

Ora, qu .. ndo nós ti>t:rmN; :eis üo contas que 
estabele.;ão qu&ntias deterr:nin~..!&s que se dcvom 
pagar por contll da .;,xcrcicios fit!dos, quando o 
tbesouro ent~nder que tem direit<) de J}l;:mdar 
p<~:;llr exercidi)S p«lcs saldos ll credito~> t~au6por
tados, a difficul11ade do.:sappar.::c·~rá, e nó~ só 
tercmo.;; d.:o bXa;níoar-sa se des:.>eudeu ~.>.quillo que 
se d·~via, sa o que se dcspandeu o fvi com lega· 
lidad .J. Mas para cbegarm•lS ao deside1·atum tal 
negoci., s desta ordem, é preciso q . , o corpo le
gislat:vo estabeleçs. regras nos orçautentos, não 
crêe todos os dias dcspezas nos orçau"lentos sem 
que haja uma lei anterior; é preciso que o orça
rnetJto seja urna cousu r<:Ja!, seja uma vt~rdadeira 
avaliaçilo das despcza!' creadas e d~cretr.das por 
nossas le~s. Mais alguma collsn. será preciso que 
o c::>rpo legislativo e>otabeleça, se quer dur regu
l~rid:!de á administração das fillanças do p11.i-z:. 
T~itdO as::-im respvn·.iido á prirneirn duvida do 

nobre deputado, passarei á que off,receu em 
segu':'Jdo lugar. 

Perguntou o nc•bre deputad:l qu'll era o pro
cesso que o tht:souro segui~ no pagamento destas 
dividas, accrescontou que, se a demor.st:açio que 
~erve de base ao prc:.jecto niio import:~· o reco'
nhecimento d:l di'l'ida, pam que fim ?ierão as 
tabelhs? O nobre ddputndo se euganà quando 
peusa que as tabella!<, não tando por .fim de
mon:st.rar q11e se devem incontP.stave!mente tnes 
e taes quantins, nenllum merecimento tem; sempre 
que se pede um c reei i to, é indispensavel que este 
credito seja demon-;tra :lo. 

Eu pr:ço av núbtl! deputado que rdlexion~ um 
p<•uco sobre o que vou dizer : as ..te11p~zas om
qua11to não :;~o paga:>, siio ~•PNlac; prc\·•stllS em 
toda::; as nos::1as l~is, ou sejão em cre•iitos ordi
n~rins, ou e:n creditos suppleDltl•lt.u-es. A~ despez:1s 
do u:n cr<Jdttll supplem•,niar >~iio •b.,;p~::.:as ~~revl~tas; 
mas eeta pr.:.vistio é ft:ita dehllixo du cHts 11-
quidll;;ii.o, o e~ta 1iqutdt•ç\\.o pót.!.; ll(ll' coll\plt!ta ou 
incotllpleta. ::-~o as liquiclaçõe;~ f"'•som fdtas r.om 
tal .-:uctidãn como quando so fa~ o pa~amento, 
entiiú as pr.>visões erilo exactame11le íguaes ao 
pagt.n1ento que se houvesse de tazer ; mas croio 
qus niio se póde as~everar que as liquida~ões 
sejão tão exa~tas, que os pagamentos quando se 
reali~arem sejão no quantum o mesmo que se 
previo; têm existido difi't:renc;as, e os creditas 
suppldmentares têm por firo supprir aquillo para 
que niio h•1uve orçamento. Portanto, neste caso, 
as tabellas têm todo o cabimeut0. 

Seubores, eu creio que todas estas div!.1as têm 
appe.recido, porque 11Õs ainda não temos uma lei 
de coutas. Nos outNS paizes em que este systema 
está desenvolvido, a lei ae coutas est.abel~ce o 
quantitativo que se deve em cada uoo dos exdrcicios 
pa~tar dos exerci cios. anteriores. 

Trago á lembrança do nobre deputa·lo o que elle 
terá lido nas leis de contas da Fran~: alli os 

Eu não posso entrar agora no exame das divid!ls 
que vêm mencionadas nas tabellas de que ft.llou 
o nobre deputado, mesmo porque assento que a 
thesouraria de S. Paulo devia. examinar se se 
deviào ou não e~sas quantias quando apresentou 
a sua relação : podia acontecer que taes li4uidações 
não existisstlm ; mas isto não deve prejudicar a 
adopção do credito. Como a thesouraria, quando 
t\ver de fazer o pagamento, ba de examinar os 
documentos que autorisão esse pagamer.to, estou 
certo que, se elles não fórem verdadeiros, a th.:.
souuria não ba de pagar ; ficará uma parte do 
credit'l para ser annullada : assim como de todos 
os creditos de e'lt.ercicios lindos existem quotas 
que bão d~ ser annulladas em tempo opportuno, 
porque não têm sido àespendidas, nem é neces· 
sario que se desp6ndão. 
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Nem · era possível apresentar os documentos 
que o nobre d~putado exige: ninguem tem ess/i!s 
documento;;, va1 entregal-{•S ao thesouro, t-Idos os 
j:tue.r<liio até se ordenar o pagam'lnto. Se o n •,bre 
deputado quizesse estabelecer entre nós um tribunal 
de contas que arcllivnssfl os doeumenws t.:>d0s, e 
depois dés~e um cl:'rtifir.ado para a parte receber, 
bem ; mas nà.l) bay6od? entr.: nós esta garantia 
para as part.,s, nao se1 que documentos qu~.r o 
nobre deputadu examinar. Ha documentos que 
podem ser cOIJbecidos, como sejào ~s ordens que 
as administrações provinciaes expt'de:n para certos 
pagament.1S, que não têm assenta1>1ento : Psses 
podem ser apresentado!>, extrahindo-se cópia e 
remettendo -se ao thesouro ; m~s as despP.zss que 
têm assentamento corno liquidal-as exactamente, 
aot.;s que o credor se apresente com os d ';cu
mentcs que legalisem o pagamento? Quer o nobr11 
deputado que se mande r;bam:!r r.ada um dos 
credores para fazer essa liquidR.çii.o ' 

Mas eu creio qug este é um trabalho que vai 
multiplicar o ·expediente do thesouro e das the
sout·arias SP.m neubum resultado. J:l vê que o 
nobre deputado que eu recrJnheço o facto de que 
as liquidRÇÕ€:> em regra ger .. l não cornprehendt-~m 
o quantum que ua realidade se deve pagar ; 
algumas vezes comprehendeUl alguma cousa mais. 
O nobre deputado achou que ni,.to havia um 
grave inconveniente: então é pt'eciso que o 
nobre deputado reconheça que ha nm flrave in
convenit:nt-3 em todas as l<lis do orçamento, porque 
não se poJern apres~ntar os documentos que au
iorisiio o quantum que se fixa; preenchem-se os 
orçamtlntos segundo o estado compl"to dos ser· 
viço~<, mas quP.ndo :>e tem de rP.alisru o pa~amento, 
então se at•end" ao:~ documentos ; mas qual o 
reuw<lio n11~te caso pa.ra evi•.ar que se pague mais 
do que aquillo qu" se dP.v~. na realidade T Não• 
Slli porqu" rnzílo o lhlbre deputado fez esta 
per~unLal : ach<t a resposta. tão simples, que 
udmiro q•I•J o nobrP. deputado, com tantos conheci
m~utoEI que tP.rn, fizesse tttl pergunta. 

Quul é o prvce.<so que o thesouro segue e deve 
se~uit qU•Ln.!n tem •io expedir ord~ns para pa~•l
meut.oa do dtvida« dP. e"ercicius findas? N:l 
minha opini1i11 .:.k<1e relnci•J't;&r os crednrcs de 
cn•.la um1\ du!l províncias por onde SI') fizerão estas 
li•lUid•u;uoll, tl~v,. ~&utr•ri . .,,u l!S tbe~ourariss para 
pagnc·"m O:-ll<rl~ tliviJas, tendo em :.U-.nçiio que 
só1uc:atr. sP p><A:Ilfl !\qn~lle;; credores que apr.~
IWnlarom lr.,~ltltn•>;: ri<:·cume •1 tos. Eu cre1o que as 
tho:sourarins ni10 pn~:,ráõ mais C:o que dev,1m, e 
11e :;cu~ itu•p~ctor~?.- fóretn t.ii.o faceís qua c·Jnsintilo 
no ;•a~o:a.mr:mto ua.q11ÍIIo que n;lo ee deVl,, na miio 
d() gc.v••rno ~stó. dear.iWr e~ sc,, cmprcgudo!<. D evc
RO P•Ht:~oto aprCJ:~entar uma ral :lÇ:IO du t<•dos •JS 
credores, e na occasi:1o do p11.~amcnto .;e d~>ve 
recouhectlr S<l ;;:<o <)U não creJores des~n qu~tntiR ; 
nãv sendo credores, então não se pugue. il1a.s 
poàerá o n<~bre deputaoi •.> dizer : - é :não que 
isto seja feito p'llas thesourarias; é m~>.lho:: que 
o the;;ouro, depois de proceder a uma nova li
quidacão, ordene o pagamento ; as thesouraria;; 
que fazem a primeira liquídaç\\o sã,, su~peitns 
para fazer o pagamento.-Poderá o nobre deputtdo 
.tizer isto uma vez que concor<ie em que .se deve 
centralisar no thesouro o pagamento dos exer
cícios findos : é o syst~~r~a que o nobre deputado 
pretende qu,;ndo quer que nesta resoluç;lo se 
adopte a mesma disposição que pa~s_ou o anno 
passado ; mas é aqui que scho o ru!l.lS perf~tto 
contrasenso. As th.,sourari>~.s dentro do ex"lrCtCIO 
são r.utoriss.d~;j a pa~c!r todas a!! <iespezas do 
exE~rcici<J; pagão, por ex11mplo, \:19 \l fica um p!\ra 
pagar : se não é neees>ario para quo paguem QS 
99, que venbiio os documento~ ao the;ouro : se os 
inspectores têm a necessaria capacidade para fazer 
o pagamento dos 99, não sei porque não a terão 
para pagar o resto. 

O Sa. R. DOS SANTOS:- Isto é credito sup
pleroe;,tar. 

O Sa. AN Ti.o :-Por isso mesmo aue é credito 
supplemen~ ar não .h a razão alguma "para se usar 
d.: mais cautelas do que se u~ou com o credito 
ordinario. Parece-m.:J _que o credito supplement&r 
eRtà nas mesma~ razões que o ordinario. Por 
outro lado, se o thesouro deve fazer as li'}uidações 
antes de pedir os credito~, não sei porque razão 
se h a de diffictlltar o pagam ento depois de votado 
o mesmo credito. 
· Sr. presidente, eu não sei o que a camara 
ndoptsrá a este respeito, roas P.u oigo ao nobre 
deputad(J o qu~ se tem passado até o presente 
c:nu o pagamento de divBas de ~xercicios findos. 
O corpo legislativo votou o primeiro credito de exer
cicios findos: mt~s apenas se mandou em uma sõ re
laçii\1 pa~ar nas provindas os credores do ministerio 
da fazenda ; para os mais as ordens de pagamento 
tP.m sido expedidas individualmente, e ainda resta 
a pagar-se.· Votou-se um segundo credito de 
exerc1cíos findos ; tem-se pag::. Rômente 54:0008 
de 760 ~ue se votárão. Os credores de exercícios 
findos atormentão as thesouraria~, clamão que é uma 
injttstiça não serem pagos. Eu não sei se me 
tenho exprimido bem ; eu torno a apresentar 
as razÕ•ls que ~inha para mostrar que semelhante 
medida é prejudicial uo credito do thesouro prl
blico. Ou as tllesourariss têrn a nacessaria capa
cidade para pz.gar tllda.s...as..de.spezas votadas no 
orçamento ou não tê.n : se ellas têm a cnpacidã.ae
neces.-aria para pagar todas as despezas votadas 
no orçan1ento, não sei a razão por que a não terão 
p~t-N pagar uma insignificante parte que fica em 
exercido findo ; mas sa 'lllas niio têm capacidade, 
t1·ate o thesouro de reformar as thesourarias, 
trate de estabelecer regras que assegurem a fiel 
obse:rvancia das leis; mas obrigar as pqrtes a 
vir m~ndignr os pagamentos de exercícios nndos 
no Rio de Ja11•:iro, obrigar as partes a pagar 
grandes emolumentos, a pagar procur:tdores na 
cvrt'}, isto é coliocar os credores de ex.ercicioe 
lindos em triste situaçã.,, é faltar verdadeira
mente à justiça. 

Mas rliz-se tam o governo poupado alguma 
cous1t suj'!itando a novas liqurdações. O thesouro 
t11mber.a paga a crodorel' de exercícios findos ; 
na occasiii.o d9 hzer esses pagam~ntos verifique 
o que na realidada se deve ; o mesmo deve:n 
faz-'r as thesourarías e o têm f~ito até o pre
Rent~. Eu podia eitar factQS desta ordem na 
thesournria da 1\iin~ts. Agora me recordo de 
que a:t !iquzdaçõe!l feitas du dividss de 1842 
remcttid,ls ao tbesouro fori!,J inc•lmp!eti\S algumas, 
~ que o tbosou1·o pedio p~r~ todas o credit.o. 
Na província de Min:ts tP.m-se ddxado d11 reco
uh ec~r muits.s de:>tas dividas qne estão incluídas 
ncs•e cre.J i to dn o,x.•·rcici<>s fill<io ,.. . Quaudo se 
RprPS()ntare:n os bo1:anços, v~r-se-ha que na 
p!oviocia d& Minas s~: deixou de pa;::ar a indiví
duos qu~ntias que n:io enio devidas á vista dos 
documentos. Nuo acho algum embaraço em que 
a;; liquidações con tinuBm a ser feitas pelas 
tllesoursrias e pelo thesouro. O que me parece 
contrario ao credito do thesouro e das th&soura
rias é votar-se um creJito para pagamentos de 
ex~rcicios findos, P. deixar-se de pagar ate que 
venha. a pr~scripçfio, até que passe 5 annos, 
d•~pois dos quaes os credores não tê.n mais direi~o. 
Eu quero que se proporcionem os meios para que 
não appareção quei;o;as ; como iospector de tllesou
raria, tenho ouvid<J os clamores dos credores 
dia t! no!te, e por isso insisto em QUil se ad '• pte 
uma regra j)&ra . fazsr c~s:;ar est~ clamor. Se o 
nobre ministro da fazeuda conviet· na opinião 
q11e eu tenho a este respeito, isto é, que não 
necessita de credito para exer~icios findos quando 
ba creditas para traasport"r de um exercício para 
outro, então não teremos difticuldade alguma._ 
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O systetna da exereieios nã<:> suppõ~ que se vot~>m 
~etnpre ere<iitos quando f'S ba TOtadus: o que 
f/)oa muito par" desej~r era que os nossos balances 
fo•;,em feitos de occord,, com o syRt~ma dos 
e::t~rr.icios: que se aprEsentasse llti'J balanço defi· 
nitiv<~, <' a<:} mesnlG tempo 'o urovisorio do anno 
QUI\ está em :mdamento : e se fOSSA necessarío 
prolongar a abertura <10!' exercícios pnr ma.is 
algum tempo, como creio que se faz na Belgica, 
eu conviria nisto. Eu assento que o C<:'rpo lPgis· 
Jatio;o não pórie f!scslisar corn·enieoteml!lnte a 
rt>c<lita e despe?.R. th estado emquant<> niio tivermos 
lei de contas. Nel;as poderemos fixt~r definitiva
mente a rec€ita e de::;peza· do estado, e reconhecer 
o que r~>stll. a pagar de Cl"dR um àos exercícios 
findos, imputando ar,;; PXt'rcicios find,ls em anda
mr.nt<l o:; creditO!' que fôrP.m transportados . 
EmquRnto não houver ~sta regu\aridadi!, parfl a 
qual não duvidarei convir em que se estabe
leça uma commissiio ou tribunal de cont11s, 
QUI'l as tome, e que as julgue tmte.s de ~>etem 
apresent:odas 110 corpo legisls.tivo , nenhuma 
fiRpecie de fica\i~;l\ção poderemos exercer. Eu 
pero ao nobre d"êputado que tQmc todos os ba
IRnç•Js .1prt<sentados até o presente ao c0rpv lflgis· 
lat;_vo, "veja l'e l'em n auxilio de uma proposta .'le 
contas é pv:;sivel ficalisl!r qualquer conta. Eu 
pedird ao nobre ministro que introduza todos os 
ll>t:1boram.:ntos possiveis nos balsnços separando 
cnm tnda individualidade o qu,;- p,-,rtence a cada 
um "~ercicit.>, para que o corpo legíslatioçoo possa 
conhecer ltS receitas e d~~p~zas pertencent•J~' a 
cadn um Jdles. O~< balatl(;(JS actuaet~ têm muitos 
meihommen(os ; j~ se pOde distinguir alguma 
cousa sobre a receita e d~speza do e~tado: mas 
é ju,.-;to <zrle Si' và. intro<luziado ou.tros melhora· 
mentos ncce:~~tllrr•J:<, 

Eu trf'!io que tel'bo re~pondi.:lo ao nobre dPpu· 
tado A qnP. t<>nho de~truido t •.>da:~ as suat< duvida!'; 
c Sl'l ellP ain•ll'l t.íver atguma. •'U dar~i as PXpli· 
cflções que iniJ•IZiri\. , n cumruifl:;;iio, S'.'n<lo CE-rto 
4Ue a c,>mmiMsik• cnt~>n<if!U que o cr••dito par~t 
"X«rdcioA llod;•l! que ~<e p~d~ na re~oluçii•l é um 
\",;rdn.dPiro credito ><Uflplvml!lltllr, porque n rr.ceita 
dos .. nno!õ a quEI perten•:e e~se crcditt> não foi 
~<uffici'lnte J:.IUI:I a tlC"Ptl!R. Se nãl:' é asl!im, e11 
p•·çu ao nobr~ d~putudo que apr<!seute uma outra 
tli~>posiçà•)• o .,...,,11 1\ ,..~r- ~>ncerrn.Jo qualquer 
CX•1rcteio ü :il" nnuulll\.iQB us cr~tlit•.•S perteuccnt~s 
a t>,;t·~ ex€reieio. 

O SI\. R. D:l!l SA:;Tn& dá um aparto. 
O SR. A:o;T:i.o:-l:i••> llc:in nnnnllados. creio Q\l" a 

dispusição J~ts arts. lO e 11 do tlecr~to d<J 20 de F e· 
'>Cr«;ro Jc 18-10 roanda tran;:;portar os creditO!! e 
~uldvô não ernpr~gados p~ra os ('X"rcicios eorrt>ntN:, 
e ordena que por <:lles se p~gt\,, a dí-vida dl} ll:tercic.io 
findo. Eu rergunto a." n.,brc deputado qut> tem 
lido <JS balançc•S da França SP. alli não sâu trans· 
purtadQs os saldos e os cr~>ditos no enc~rram<:nto 
rto,; f':":erdciüs, e se por cc.ntl\ de!les n:l•' se t:lll!tàO 
as dividas d ~ exercicic·s antf,ríor<' S? Allí ex1ste a 
r (>gra de que por nrd~nança régia s .; psgfio as 
dividsR rl"' ex.srcício fin !o em•1uant.o não SP tomi'io 
as cont!\S at,.; a. concnrr.,ntP- quauti:l do~ c1·~d> t~>s 
e saldos trantiportatios, e quando a l1?i de contas 
tem sido ndcptad:< p~lo corpo legislati'l"o, conti
t:u&. ·&e a pagar a di,•ida de ex~rcicius 1lndGS 
até preenc!Jtr s quantia. etr;tautl\!Cida na ki rie 
eo::tas. Por Í!':SO d•~o que, t-,ndo nós . ~>tdllpt .. do 
este sy4~u;a dP. r.xr:rcieios. ll poll· ntlo·!W pafl.ar 
as dlvi<.la;:: de fX~rcieios findos pelos credit•)s e 
saldos uansporta·J(•S, e tendo-se <-tT•·etJ\"am~nt~ 
feitu i::;to, Cl)mo o <l'lmonstrão todo.• os bttlRuço!l 
até l<gora aprel!P.nt.ad<J!: ao corpo lej.!islativv. niio 
postoo crer au~:> ú credito que agora ~>e vai dar 
não seja suppiem€ntar. Tem se ent~ndtdo o flystema 
como se deve ent~Dder; mas eu queria que fllle 
fosse completado com a lei de contas. Se o nobre 
_lieputjido quer uma outra medida, quer que se 

adopte um outro systema, não tenho conhecimento 
delle. Ha o sy:>tema de g~~;tão nu de ex~:-rcicios; 
no sy.-tema de gestão, os ba\anç()s não sí'itl dados 
senã\1 de anno em anno ; no fim do &.noo trans
porta-se os saldos activos, mas nttnc:t se tern 
em Yista distinguir a receita e despeza de um 
só eX•!rcicio ; não se cont1r.Ufi.o separadameute 
as op~rações relativas a um só exercicio, conti
nuiio englo!Jada!lJP.nte. Se o nobre deputa.do quer 
<1 syst~ma de ~e~tão estabeleça·o : mas se qnt1r 
outro systema q11e não seja o de gP.st1.io ou de 
exercicio, estab~!eça. o principio que fieão annul
lnJos todos os credltns logo que os exerc•.cios 
fó:·em encerrados; e então não se deverá pagar 
nenhuma <iespeza. de exercícios anteriores, como 
tem sido f<:ito até o presente. Sa o not'"e depu
tado quer converter o corpo legi$l>itivo em tribunal 
de contBs para autorissr t• pagamento de ex~r
cicios findos. estabele~a regras fixas. Se e~õtas 
explicações fôretn sat\sfactorias, eu eslim:~reí que 
o nobre deputado dê o SllU voto à re:oolução. 

() Sr. H.o1l.a.n.da Ca:va1canti {ministro 
da fa.:;enda) :- Parecia· me esta questão muit•J 
simples : tn:ls o uobre deputado que primeiro 
fallou deu·m~ motivo para p<:r!luadir-me d::! que 
tinha algum11s duvidas, o que eu attribuo talvez 
a não ter tido oecasino de entrar no processo 
d<'ste negocio. 

Sr. presidente, est11 lei tem um grande iotéreiíse~- - 
que é o credito para o thesouro publico. Muitos 
credores do thesouro, não se tendo apresentado 
em tempo opportuno requerendo n seu pagatnento, 
já por se acharem em commissâo, jâ p'lr falta 
de dinheiro na occasião do pagamentl), nao 
pwlêr:'io ser pagos ; m!is o motivo principal da 
falta do pagsmento é o não e~tarP.m liquidadas 
suas contas. Apresentando-se depoi" como cre· 
dores, ex;gindo uma liquidação, e n5o sendo estn 
cnncluida senão d .. p,Jis dfi findo o e:l'erc.icie>, fica o 
tbesouro inh9.bi.lit·ado par:~. pagnr ; e pnra que 
as port~?s s~jão ::s.tisfeitas, segundo a legislaçá•l 
e:tístente, é necessario que a camara s•.ltori!!P. 
e!'pecialmente este pagamento. Ora, 11 falta dest~ 
pagamento concorro, plJ.ra descr~ C:ito da~ repar~i· 
c;ões publica~. porque o t.heMuro, ~t~sim como uma 
caM particuiar. terá tanto mais credito qusnto 
mais pontual fór em seus pag11mentos. Note a 
ca$o. uma. ob~;erva,.ão sobre f:'ste credito : eu 
~:upponbo {nli.() csta\'a preparado para dizer isto 
quP. vou dizer), eu supponiJo que de todas as legis
laturas é l'ste •J m~nor cr.:dito de f>Xtrcicios 
findos qui\ s~ tem p'!dido. Obs~r·ve n1ais o nobre 
dt>pUtt~.do que a maior qqsntia que pesn sobre 
~<sle m€smo cr.,dito é nmn vP.rb:t cxtraordinari" 
das despt>zas da par.ifiet1Çà•> do Rio Granth. Na 
verda1e o e:l'<>rcicio pf'dírlo aão exc~·de àe duzentos 
e cincoenta contr:s, os tr•;l'~n:os contos V•!m aggra· 
var este pedido , ina!: n0lt! o ;Jrvf:r~><!:' ll qn~ ~amos 
rnztln•lo na tis..:!llisa'"Jo ; tGdas e-stas qua .. tias jl\ 
estib liquiàaáas: niio se pedfl quantia illiqlli•.:nda. 
A ea~a sabe qual a materia prJrque· eu desejaria 
que este negocio f·Jsse conRiderado ; eu não que
na um credllr:> <'spednl; eu qullthl que na fix:~ção 
das di:>:p~:zas para cada reparliç'' •1 S(' vuta~!:e a 
v ~rba que esta abi designad~ de exercicíos filldos ; 
esta. é minba opiniiio, e vou dizer os mE:us fun· 
darnGntos. 

Sf'>nhor,.~;~, ()~ saldos de exerciC!OS passados 
entri\o na rP.ceita do ~xercicio Cürrente ; pelo 
mesmo motivo os paít'aml!ntos dt' ex~reicios passa
J()s deviiio s.,r c•miernplados nos p~egamentos do 
tXt>rcicio cotrt~nto ; assirrr ha\'ia um iJalan~o mais 
perfeito do que agora : por esta fú!'tUtl. part>ce que 
s~ vai dar um t~editu ~uppl.,mt>nt.ar. e mesmo se 
mand~ ftt,zer uma emi~11ào dt! apolice~, quando 
P.Stas qna .. tills poderião !'llr mui bem c,,mpr~>Llen
didas no exercício corrente, assim como é eom
prehendido na receita o quantum da divida l'c\iva 
uio cobrada. · 
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/1- casa conveneeu-se deste príncipio quando na 

let do orçamento, em segunda discus>!àQ votou 
para~ .rl'pa_rtíção da_ marinha tHn~t quant'ia para 
e'Xci·CICios. findo!> ; ttao havendo poré01 liquid:t~;íio 
des!>a d1<1!dll, a camara, em ttlrceira discuS$àO 
suppritnio essa verba já. votada. T.:mdo·se re: 
mettido depois á ca,;a as informaçõel! nece::;)larias 
a c<>mlnissào sobre el\as redigio este proj~cto, e o 
&J>resetlt<}U. á eonside'racíio da camara. l)~vo ma· 
llifestar o ~ue- ere\o s. est.0 -respeito. O c.:>stutn& 
s~::nhottls, e que o mini~tt·o venll.a ía.zer um<1. pro: 
po~ta sobr;~ estes f-X>~rcicios; eu não tenho duvida 
âe o t.~zer. {ApoiadDs . ) Aqul disse-se que IJ 
auestiio dl? connauça; não l:f!. quc!ltào ~te meno,; 
confiança d~ que esta. Pllra que e esta resalllçãa T 
Para autonsar o governo a pagat· quantias quo 
são devidas, e qu11 já fonl:o Ji.quidadas no tlle· 

.souro publico. Convém ou n~o reali$a<· est.;s 
pagnmentos? Convém, porqlle as par·tes estilo 
prejudicaJas, e co11'Vém pata assegurar o cr,:,dito 
publico. Eu queria que a nobre cotnmissão fosse 
ao theiiout·o V!lrificar a ~<ltaclldiío de~;ta liquidação 
porque confesso que pód.o havur muitas despeza; 
que não e~t.~j>'i>) liquidlldas como devem ser ; que 
à caroara dos Srs. cteputados, onde deve haver a 
maior gar~ntia para a fi.scal\\;1l.çii.o dos d\ nheiros 
publicos, cumpre fazor E>fil.!l..:tiva esta mesma 
~arlinth. Ainda ha m~ls 'lUàiJbas P<'l' liquidar, 
ainda ha mais div idal5 d& eserclc) r..s fifldos ; mas 
não estão liquidas, e emqusuto o não fóre:n não 
podçm vir á cawsr"· O oobre de{Jutado que me 
\lr~.eedeu deu a l!nt~nder que o governo pod tSria 
lanqar tnáo dos creditas votalioa pata appUear ás 
despezt<s de ex.ercicios lindos, 

O SR. A.NTÃv:-Os creditos e stildos trallspor
tadol!. 

O Stt. MtNis-rB.o DA FJ>ZE~t>A :-Nilo con-vém 
l\Otquo: ~uero a garanti·'\ das liqu\da•:ões, quero 
q_ue cada v.ez que se liquidarem exerci~:ios findos, 
i\ c!lmara tome conhflcímento dell•lS ; não quero 
Que fique o arbitrit) dos pllgame~tos á sim{lles 
1iscalisação das t.hesourarías, não desejo que a 
(liltnura S8jn por mnneire. !Ü,t;unw. di!õtrt\hida de 
suas a1tas attribuíções. V otilrã.o-~e. à verdade, 
quanti;~s que erão para ilespezg.s ainda não li· 
quidadas, e no pagam~nto !óobrãrão, como del'la 
acontecer, multas desses dinheiros.- Se sohrârào, 
não bão de !.fer distrabidos para outros fltts; d 
tn(;d\da qui\ se fôreu1 11'luíJondo ÜH?S dividas do 
~Jtercic\<ls tio<t<ls, serli•J sub me ttídas á can1arn, e 
a ca1•11•ra. d~p•1i1:1 vot~ como <:ntender. Pód~ ser 
que alg11ma uestuB quantias niio esteja llqui
tlada; mas as m iuh>\s ordellS, as InÍl>IHlA vistas 
siio partl qun niio se apresPnta á cumllra quantia 
al121Hna qn ·l nãr1 eNleia liquid11da t1tií final inHatncía.. 

Não me recordo Ml 11e pedi1·ão mfliB al~uns 
e!lclar~cinlelltos. Quanto {t quantia pedidA, a un\ca 
resposta que posso dar é qu11 a c;umara manJe 
'V~l· essas liquidações quand,, quizer. Quanto ás 
disposições qlte M st>gu~m, não s<Jí sa seriiiu 
de;;neces>~arlas, R~ a. t<'!;otuçào nà<l l,lll<i~rio. pat'llr 
nn art. 1•, q,ue dê. credito ao g<lVet"no para fazer 
l'l:ff'e~:otivo n pagamento !las t:tuanti~s liquidadas : 
tudo o mais me p~rece dcsnee~~satio. 

O 2o artig-o ê a distribulçà.o do credito ; o 3• diz. 
{LI.) Permitta·me a nobte comulissâc que diga 
qu~' na pratica é inconven\e:1te . Assevero ao 
nobre d-sputadQ, à commi~slio. e li catnara que, 
uma ve:>." liquicladas ests.s contas e () rd.mado o seu 
pagamilnto mandarei effectual-o á vontad>~ do 
credor; S!l elle quizer receber no tbesonro, allí o 
re::~berá, se quizer receber nas pro<liocias ; re..:e· 
bfln\ nas provincias. O que poóde acontecer com 
esta di11po~ição ~ que muitas v~:ze:~ um credor 
querer!\ receber no theBouro, ruas a lei mauda 
qu~:~ Bflj~A pasto na th~soururia. O e:lsO é que a 
dh•ilh e•t\lja liquida, o hajl\ eredito no thesouro. 
Abi ha de IJe liquidar ; .sep.:lis 11. patt~: diga nude 
qu11r receber, que eu lnlmdo pagar. 

TQKO U 

UM: SR. Dt:PO~AD>o: - Nio se ·pagando emolu· 
mento.s das ordens. 

O Sa. l\:hNISTao DA lhzll:NDA:-0.> emolumentos 
siio de lei: ~~ a !aí é má, revoguem-a; eu t~mhem 
me queixo di:;;to, não é to.nto dos emolumentos 
mas da pedra que se põe em c ima emquanto ; 
parte tui\> paga. E'ltabe!eçã:>·s~ ordcnad<.~s lixos, 
neabe-se com os tl!llolumentos, mal:' i:~to não esta 
na acção do governo. 

Dtz o art. 4<> (lé). ~1\s!le: mas eu jé. disse no 
parlamento ql.le 1!.\\tt~.a liividas, em~uanto a receita 
Ul(l chegar, vou reali.<.a.n<i·3 a dinueito §. v ista 
p orque SQ\l \nirnigo de contrahir dividas s~~ 
uecessi_d~de •. D <oJ>()i.s Qt\~ M'll ministro uão 'ltnitti 
uma so apoltce ; os pagament-.;s Je dividas quo 
s e_ têm .exiRído v ~.ou re&Ylsàndo a diuheíro corrente. 
Nao se~ se a rend.; chllgará para i.ato, ma<1 hei 
de f,lz~~·- todos os esforços para não c.outtühir 
e!,tlpre:;,tJm~al. Pr?uvera. a. _Deus que n fiscl)iisa· 
çao puu~s~& aUXlltar o meu ~atento f Mas dir·Se·ha 
que é ·necessado estabelecer al"um meio<ie pa<>a
JIHmto: dig~·se: -pague-se, ou" com as sobra;, "de 
ex~rcicios, ou eol_? ~poli~~s. (L~ o art. 5o.} 

::Senhores, eu na(l t1ve muito tampa para veri· 
ficl\r, mas creio que ésta lei m·tndan<lo <Jile o 
governo de contas não t<lm sido execQtada. 

Tranquí!lise-se a carona ; se eu o puder fazer 
é aunha obrigação, mas se o não pul'iar f ,zer' 
tanto faz vir este artig<J como não, e a mesm~ 
C<) US.ll: é -niD .. 8l't1gcr--qna- ··vem ·Sbau;ntq ta.m.a.c_ !:L.__ 
tempo. O intere:sse da administraçlio e de todas 
as 11Jministra9õ~s é de dar contas de sl ; e ':iÕ 
qnnndo um mm1stro çóde t<Jr um tal qual or~ulllo 
do ,;e comportaatento. Des~raçadamente não t(lm 
corrido __ as cousas como .~:~e desej"· e é p()r isso 
que nao tam hll.vido mews de 11e uarem eoutas. 
Porque não h<.tí de de jllstiticar aquillo que 
faço ? l'a.ra. que e"sas trevas 1 Acho ocioso 
toJavia pass~, é Ullla recMnmeud~çiio, e umà 
recommend!lçiio qu~ inft!liZtnente ainda niio foi 
executada. Se eol'ltinuar ua adminiArnvão, se 
nleree~t a conlhnça _da corôa f' do parlatnonto, para 
a. sessao futura"''erel, empregare~ os meus esforços. 
(L~ o a:rt. (jo.) 

Senllor-'311, est11 é um& qu'ldtiio de ordem gue é 
melhor ds1xar ã liberdad"1 do governo. Multas 
vezes qu~rendo 11ó~ entrar nos porm~>noros rega · 
2smeat«.t'(lt>, em lccgar drt lJecn, l.u:emos mul. S~J 
t> governo te•u intençii:o de dar sua.s G<Jntllfil, dê so 
liberdade pa1·a. t:iál-as com toda 11 clart>za roo ~siv.; l. 
A matt>.ril\ é m\\\t•l ~<i.m?lel!, t~\i:o é de co\\fLinçA ~ 
ó n lei. do mllnC\s confia' •ça qu>J o ~·t\rlam~llt') flóde 
votar; ns liquilinções estão f~itu$ ; se lle,;ta 
s el!:là (> r.u 1111 outra. a ca~:1 tJUízer m11nuar tom:lr 
conbadmento desn" liquidações, não llÓ não 
rn~ rd1ligirol, c.:> me dar· me· h a muito praz·~r. 
11(jrqu~ stmi. uma garantia para q11e os runecio· 
narina do thesouro sejã.> mais zelosos nas seus 
empregos. 

Pnrece quo tenho ditll o que se pôde dizvr sobre 
a materia ; to<l"vht ,.e se pedirem escl~recimento.s, 
eu os d.arel. 

. ô S:t:<. J."G,od:rl$'bes doa San:tos:-Sr. pr&· 
Sldenta, pe!,, qne. tenh.:> observado, creio que \WSI>O 
conven!:er·me de que aa duvidas que tive a honra 
de expôr à, e•lmam hão f·)rão tão desarr~ZMdas 
como 'O poàerliio ser, à. vista de miabs ignQrancia 
confessg.da n esta mstería. Eu.tenho procedido com 
grand\3 titl!ide:t na manifestação das minba.s be:>í · 
taçõe!l, porqu.e me couàecia bn!do Jo.o eonheci 
lnentos necesaaríol'l para poder bem imaginar estes 
negocias, e a ; sim cria que cHlamente as o:linhas 
hesitações erlio nus~idas de ignorancia <l não de 
alguma fadta qne por ventura hou'l"esse nos 
trabalh.'JS que chamào actuahnllnte a. nossa atten . 
ção ; mas depois de eu ver o ufo~.noso tre.batho qu~ 
teve .-:> J>ôbr& membro lia cor. ::?iasâo para orientat 
a minba opinião; depoi.~; de eu ouvir as o»senações 
que fez o nobre UlJnistro, bnto eobte minhas 

84. 
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reflexões como sobre as explicações do nobre lançar miio de certos re<:urs·>;l extraordínarios 
membro da comrnissãn, eu tc•mo mais alguUl para satisfazer todas as despezas, nnnca se póde 
animo t~ atrevo-me ainda a instar s<.br11 ""opiniões dar a hypotl.lese de deficiencia de rolnda. Quando 
I)Ufl eu antt's muito tim~damente tinha aven~&do. com o produeto dos imp.:.stos arrecaJadvs n:io 

Sr. presidente, atten.;h C"m mutta rP!iexav ás se ti_vesse urna quanth sufficient'l para todos os 
explicações do nobre m··~"~?ro <!a commissiio e ás fH!rvtços decretados, o gflViJrno tinha antorisRção 
ubservaçõus do nobre mmtstN, e dtgo com fran- d,, cmittir apDlices ou bilh·:tfls do tbesouro para 
queza á camar>l que depoi.s d6 cotejar umas haYer a somma precisa pllr:~ o complem.,nt() de 
observaçõ(•S com outra!', eu me julgo autorisado taes serviços. Eis pois -como a nobre commis,üi.n, 
p~ra dizer, firmado na opiniãndo uobre mtnistro, d.;>sd:J que reconheceu que minllas obs.Jrvaçõ<Js 
que não e_ necessari_o o credito que se <ii_s?ute, tem toda applicaçào ás dividas posteriores a 
que niio e nece~sano qu"' a camll.ra hal>thte o 18-:10, esLá hoje na obrtga.,;li.o de tJ!Opór: a elimi-
governo com 110VO ~ meios para sati sf:lz~>r ás dívidas nação dellas no credito actua:. 
mP.nciouadas nas tabdlas que acoUtpanhiio a A commissão l'eocouhece qtle em cada lei o 
rPsolução. Cuido que hei de chegar a demonstrar governo tem os recursos uecessa,·io.;; pat'a verificar 
com p~etamente e~ta prop_C'Isipão, e ent~o. a cam~ra todas as àespezas consignada:> ; portanto a i!Lles 
fará jURti.;:.a á mmha Oplluao qu~ flmlth no pnn- deve o governo recorr~r para efl'dctuar est ;tS 
cipio quando eutrava l'm duvida sobre " necossi- dividas. Mas querendo o uubre dt,putado, mllmbro 
dad~>, se não de tod!l, ao menos ae grande parte da da commissão, evitar as diffieulJade.:; em que 
quantia pedida, sup.pond_~ _que_ uma porção muito ,;e acharia quando fos=~~ forçado a proceder 
considera vel das d1vtdas J a JUStificadas, por perten- desta maneira, recorreu, para contc~tar as razõfs 
cerem ao pessoal, não precisão de novo credito para em que me baseio, á demonstraçãa do modo por 
serem paj!;as, por terem fundos não appli~ados dos que se realisão estas dividas de exercícios findos. 
ex1~rcicios a que pArtencem os meios necessarios Dis~e o tl<tbr.•l deputado:-o tniflislerio rtlpartd 
para serem saldadas. :Mas antes de occupar-me o credito pP.hts províncias, autori~a as adminis-
desta demonstração, V. Ex. me permittirá que eu traçõP-s provincíae~ a dispór no a uno do ex•:r.:icio, 
m•l entretenhll' l>or ·a~gunS-momentos coru as obser- d·J tanto q uunto 86 ac11a marcado nesta <iistri ·· 
vações e explicações do nobre membro da com~--t---ftt'ti;,..,_q-ce-do cr.;ditD_;__mas acontece que nas proviu-
missão. cia:;, por um:\ serie de circutnstam:Ta-s que não 

O nobre membro da . coromis,;ão recoohece11 de convém relatar, muitl)s serviços não são pagos 
plano que as minhas observações militào perfeita· durante o;; dezoito mezes de exercício, ou por 
mente, tinhão int~iro cabimento 4uaudo se referião niio haver fundos, ou porque as partes, por 
áquellas dividas pl)rteucent.;s a cts exercicios poste- qual<1uer circurustatlCia, não comparação na the-
ri.,res a 18!0;.porque, sabeadv elle qud dtl 1810 souraria para rei:~:~b<· r o que lhes compete. Reco· 
1•ara cá se estabdeceu o novo systema de conta- nl..u,cca q11e assim é qtle se r.:alisão as dividas 
bilidad•• , qual o de exercici•lS, era claro que todos de exercicius fiados. .!.\Ias >iCCresc~utou o nobre 
os pagamentos que não podrã'~ ser ft:itos dentru deputad .. : -a; tlies<lur:HiliS n:'i.0 tendo fundos, re-
dos dezoito mtzes achavàe> uos saldos transpor· quisitão do thesour.,, n thesouro ou os manda em 
lados para o extlrcicio seguintE! reciN'so suffici~ nte tempo, 011 r~tarda a re:ne~sa de supprimentos 
para ser<;m effectuados, pois que em todas as leis dt1 modo q U'l nà? chegilo a tP.tnpo: no primeiro 
de orçamento de lt:>lO para cá tem.;;e dotali'l .:aso, paga-:;e, e ent:\o nã'l ha duvida <ie exer-
completo.mente o:: serviços de cada exercício, ou coll\ cicio tintlo ; l!las quando os suppritnentos não 
as rendas de impostos que se avallão approxi· são enviad,Js •JU ch~g:ln depois de enc~rrada o. 
rnativamente, ou, no ca.so de delicieu.:ia, corn conttlbílidade de. o;x~rcicio, nii.•l Stl pôde faz,;r o 
opel'llçÕ.;s de credito que se autorisàQ I E' mar. i. pa:J;amP.nto sem nova a especi~l autnrisaçãu do 
reste> que todas aquella.s Jivhlai!, de pes~oal p€' lo poder l~gislativo.-Mtis eut>in, se é ex:1cta P.sia 
monos, de que conslll e~tc crP.uito, qtte si<o d•tutrina do aabre J<!pulado, eu ·li~·J que n lei 
p~rtencentes a .-x.orcicios p •Jsteriores a 1840, uão ctd exPrcicios findos não deve conter naJ:l mais 
carecem de novo cred1to pam se satisfàz~rem; do que o reconhecirneutv das dividas que ficárilo 
porquanto, no fundo n!l,, opplicado ue cada um por p::ga•·. e aulorisaç>\o para eíl'eet.u<1r o p<~.· 
dos ,•x.:rcicio:~ a qae pertence, acb :m~ a aduliniN- galllento, sem -}Ue !<eja neces;;Rri•J habilitJlr n 
traç:io os reeur;os nl:!cessarios panl saldar .-s:llls ~nvt!rno com n•>vos fnn•l.1s para tal pa!;amtm'to, 
divida;;. Creio qn<J é um triumpho muito con>i- visto que P.S~es já existem nos l'lal<i<JS transpor-
deravel que C ·~rusigo sabre ~ co•:;missfio Qllundo üdos do~ respect.ivos ex<l rcicio<. 
um de seu .. rnP.mbros rl!conh;;ce a,;sim, o confes:;a a Desde qa~ ,, nnb,·e d~put,ldo reconhr.:•J que nu 
proccdeneia d<:> uma das part~8 da minha aq;n- th~soul'v n;•cioual ti<.;ão 'luanli:1~ com que podiiio 
ment : :~ão, Seria pt,ito da obrigaçào da commis,;ilo f,ur.er l!e estn.s · l<!sp~zas, ent:i .1 a lei niif• deve 
d.;sde que r.:conhece est"s fund;.imeuLns da minha t•er por ti111 se•là(• attlonsar o governo pard pagar 
argumentação, eliminar do cs·e,Jit,, actual t•Jdas as e!:<sas divid .. s re~oul.lecidas, porqu':l estes fundos 
despeza~, tr>das as dividas quP pertenc'!m a tlXI>it'!Ot, por nãi.) terem siáo applicados •llll temp<J, 
exerciClüS postP.riorcs a 1840; porque, reco:Jh':J- e só SP. Ll ~ve pedir autarisa.;ã 't para empregal-os. 
cen,to o nobre membrll da c•lmmissão que no fim Se assim não é, s.; não são legitimas as consc-
dll cada exercido não se annullào os cr,..Jitos, •1uencias que tiro do.;, pt•1 prios principias do nobre 
mas são ttansportados para os exerciciüs se:guintes, :ieputa.Jo, Lerá a bondade de dizer· me q t\al é o 
está obrigado a eliminar desta:> tabellas todas as dP.stino qull têm as quantias que devii'io ser e 
despezas que pertencem aos ex~rcicios de 18-1(\ não í<Jrão applicli.Jtl.s ao pagalllBnto d<Js individuo,; 
para cá, porque, nãc 1;endo annullados os creditas, cujos crediL·)~ svbr~ o thesouro cahirà.1 em exel'-
te:n o governo meios para fa~er o pagamento dtl ..:icios .fi:ldos, quando eilas niiu podem ser gastas 
taes dividas com os creditos desses e.x~rcicios, J,>elo gov•,rno senão em objectos marcados pela 
que. como reconhece o nobre membro, nà<> forão lei ? Não sendo ~astas, devem ser con:<ervadas 
annullados. Dir-se-ha:-mas as leis de orçamento em res.;rva, e dosde que siio conserv3dt~.i1 em 
d" 1840 para cá havia em todas consideravel reserva, é mistér reconllacer·se que existe dis-
deficit, e portanto podião as rendas destes ex"r· ponivel uma. quautia c<~rrõsp••ndtmte-ás dividas 
cicios não cbegar para o::sses pllgame!•tos. Então tle taes ex.:rcicios. 
eu direi que o credito muda de natttreza, é Temos, pois, como resultado infallivel dos 
credito SU(ll•lementar, e não de exercícios finjos. prin<:ipios do nobre deputado que no tbesouro 
Mas não é esta a re~>posta que devo dar: a coou- ficão em reserva sobt a'~ cu:·rllspondentt>s á.; di-
missão: o que eu queto fazer ·sentir é que, visto víd~s reconhecidas, porque o governo não póde 
que nestas leis de orçameuto se habilitou o ga,tl\r mais do que aquillo que é decretado pel11. 
governo para, no caso de dtllicieucia de renda, lai do orçameuto. Se 1ne eousentir i$1o (e creio 
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que a commissãt) não quererá attribuir á admi
nistração um t:xce:;so, um abuso tamanho qual 
o de gast<~t· qu::mtJas não marcadas na ·Jei), uào 
te111 o nr1bre mPmbr" da commissii,> outro re
medio. senão recc.J:hecFi' commigo qne não é ne
ces3ano creditn para todas as dividas mencio
uadas .nus tabelll!-~• e quanlio menr•s para as 
que ,[,zem respoto ao pessoal, porque, como 
t•Jtla a <lespfZR com o pessoal não é fundada em 
calculo appr···ximu.tivo, mas um b!be certa, de
cr<:ta-se tudç qtlanto é n'>co~sario, se!(undo as 
leis qrte cr~áriio os empregos,, dot:'triio o pessoal. 
Portanto s"!gue-se qu1 t"das as vez.:s que se não 
fizer pag!lmenll), d<:ve o dinheiro ficar no thesouro, 
e assim não é n~cessario novo recurso p:n·a que 
o thesouro pague o pess•.>al ; ell€1 acha nos di
nheit'•l~ de reserva· mei~;s sufiici~ntes para e~te 
pa~<amento, e não é preciso recorrer a nova 
operação de credito para haver es:;es meios. 
(.tpoíados.) 

Disse o nobre deputarlo-s., n renda tiver sido 
menor do que a .orçada, o qne fará o n1inisterio? 
Mas nunca posso consentir que haja deficiencia 
na receita, porque se autorisa a emissão de apo
lic~s todas as v;,zcs q a e a renda não fór sutfi
ciente. O nobre deputad.•> diz-me agorct em aparte 
que-a dG!ici&ncia ria r@da ~6 se póde conhec~r 
lli> fim do exercicio. -Mas eu lhe respondo que 
ó &xactame.ut~>._e;;.<e o~Qmer.to em que se devem 
recot,hecer as dividas dos exercicios fin .. ios. Poderá 
accre;;centar o ncbre deputado que no momento 
em que se encerra o f'Xercicio, o governo não tr!DJ 
mais .o recurso das operações da credito para sup
Pl'it· qualquer falta ; porém eu julgo que não pôde 
dizer isto quando ~e lembrar do que disse ha 
pouco, isto é, que nunca "nnullí'io os creditos 
ue um exerci~io, e que cuntinuâc1 em vigor até 
o eomplemeuto de todos os serviços decretados. 
E' pois cltu·o que o govern1 .. , apezar de se ter 
encenado a· conta do exercício, fica habilitado 
com o credito necessnrio para as despezas de
ct·otadas. (Apoiados.) Argumento com os priucipios 
do nobre deputado, e não mil poderá aegar que 
as c.rnclusões são rigorosas. Diz o nobre deputado 
quo ac<lita todas estas conclusõtls; nJaa chegando 
a este resultado, tiOilJn sustenta ellf! a U€ceesidade 
do credito, ao menos no quantum que nesta 1'€
tioluçilo f,,i pr!dido? Ha ..le concordar pelo menos 
em qno tudo o que co•·responda ao pessoal deve 
elimi<tado, porque nos ext~rcicir•s a que pertE~ncem 
!ler existem fundos necessarios para essll dlll!peza, e 
nisto já façl> grantio concessao so nobre deputado, 
visto que pelos seus princípios e pela aceitação 
dtl minhas concltt~õ~s devi~&·sll elirninar 1ttdo. Se 
n:h1 quizerem aceitar o arbítrio que pro~onho 
fundado uas explicações que me darão, hao de 
necessariamente convir em que havtJrill :iuplicata 
ociosa e sem prestimo algum ; por'iua as dlsp·•
sições amplas indefinidas nas l€is do orçatuent'l 
p11ra creação de •·ecursos para. pagamento das 
uespezas decretadas comprehendem o que é definido 
e limitado. 

Vê portanto o nobre deputado que, desde que 
reconhece qne se transportão saldos para os 
ex.;rcicios seguintes, desde que não póde negar 
que existem fundos não applicados pelo menos 
correspondentes ás dividas de exercicios findos que 
não chamarei saldos mas~ fundos não applicados-, 
a não aceita:r esta conclusão que acabei de enun
ciar, seria o nobre deputado obrigado a de
nlonstrar qual o destit•o dado a estes fundos não 
applicado~, que necessariamente devião ficar no 
thesouro. Emquanto não demonstrar qual st~ria 
este destino, e que o destino dado foi legal, não 
póde &llst~ntar que exista neee~sidnde de credito 
pura a divida de exercicios findos proveniente 
de ordenados e pl'nsões; porque o nobre d.,putado 
tem reconheci<io pela s1'a arg11menta~ão que no 
tbesouro flcào fundos applicaveis não despendidos, 
correspondentes a essa divida. 

Disse tambem o nobre deputado que o credito 
de que se trata é ~m verdadeiro credito supple
L"'leot!lr. Ora, eu nao quererei embaraçar o nobre 
deputado ponderan~o-lbe a diffilrença que ha e:;tre 
este seu reconbeetmento, e o baptismo com que 
nos apresentou f:St~ r~solução. O nobre deputado, 
em nome da comm1sso.o apresentou esta resolução 
com o titulo do credito para exArcicios Jia,los, 
não era pois de e'P''r~r que ~oje viesse mudD-r 
o nome á sua rescluçao, quahfican•lo·a de cre
dit~ supplomentar, porque o uobre deputado sabe 
murto bem qu':' ha grandll differ·ença ent:·e ltJi 
de credit<> supplementar e lei de PXercicios findos, 
e que ha um prccesso muito diverso na decretação 
de cada uma dellas. 

Eu já demonstrei que para uma lei de exercícios 
findos e nns casPs em que ella é necess·.ria 
não é preciso mais do que declarar quanto ex.ist~ 
ern divida, e autorisa.r·se ô governo para o pa
gamento; mas par~ a. d~cretação qo credito sup
pl~mento é conJ11;ao md1spensavel, essencial, da 
qual não se póde prescindir que o governo prove 
a sua necessidade. E quaes Herão os elemeotos 
com que esta prova ~e constituirá? São de duas 
~species : ou o gover?o demo~strará que os 
!tnp;•stos arrecadados nao chegárao para as des
pezas, e que não pó!ie fazer operação de credíto 
vantajosa pura. supprir esta falta, ou demonstrará 
que não se realtsando nenhuma das primeiras 
condiçõ~s. entretant~ ·a:~ despezas excederào .. mui to 
áquillo que foi decreta•Jo ; mas isto não é ainda 
b~stante ; é, além disto, preciso quo o governo 
justifi·)Ue qud a razão deote excesso de despeza; 
se elle proveio de uma inexacta avaliação, ou se 
f•,i motivado por cireum8tancias imprevistas., 
extraordinarias, que não podião ser apreciadas 
pelo poder legislativo quando <1ecreto11 as despezas. 
Ora, de~de que o nobre deputado rec.onhect>r que 
estas premissas são ne.:essarias para se decretar 
um credito supplementar, convirá em que elle 
é muito differente de uma lei sobre exercicios 
findos. 

Mas eu quero aceitar a denominação dada pelo 
nobre deput11.uo; niio quero dispntar com elle 
sobt"e o nome da resolução; seja o que elle 
quiozer, ou lei de exercicius findos ou credito 
supplementar. A•loptando a ultima denominação, 
perguntar .. i ao nobra deputado : -- forilo por 
ventura satisfeitA.s as condições com que se deve 
pedir um credito supplemeotar-? Está demons
trado que as rendas em qualquer dos annos 
passtldos, não forào sufficient~:os para as despezas 
decretadas, e que o governo não pôde lançar mão 
dos moics extraor•iinarios que a lei lhe facultava, 
quao~ KS ~per ações de crP.dito? Não; nem a com• 
missão tomou a si este encargo, no seu trabalho 
não nppacece nem ao menns a manifestaçiio do de· 
sejo que tevtl de convencer-nos de que estes !a<;to& 
se tiuh:to dado. Por outro l~tdo esta demonstrado 
que as uespezas excederão aos credites dados nas 
leis do orçamento? EstA tambem demonstrado que 
houve t·azão para esse excesso de despeza 't A com
missão niio se fez cargo de produzir esta demons
tração : nos seus trabalhos não existe um leve 
indicio de que ella julgasse esta demonstração 
necessaria. Se é assim, deve o nobre deputado 
convir em que não teve a commissão em vista 
dar um credito supplementar, e que a denomí
nação que agora o nobre deputado dá a esta lei 
é forçada e arbitraria, e só filha da necessidade 
em que se achou, urgido pelos emb:na~os e~ 
que ss vio quando reconheceu que o credtto nao 
devia ser para uma quantia igual á que pede a 
resolução: que alguma reducção devia h~ver, 
quando menos das dividas do pessoal posteriorea 
a 1840. 

Disse ainda o nobre deputado que as tabellas 
que acompanhti.o esta resolução não importão 
reeonheciment(\ da divida, e que são simples
mente um" demonstração ou apontamentos das 
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diversas quantias que formão o total do erE~dito 
pedido : mas permíltirá o nobre deputado que 
lhe r€tlicta que ell~ nno está muito de accórdo 
com a administração quanJ., assim >~e expri!ne, 
porque se não é reconhecimento da divida a 
d~c!arao;ão nominal dos credores, como é que o 
Sr. ministro agraJ~ceu á camara a prov1dencia 
que no anno passc.do se iust<rio na lei do cr.Jdito 
p l>ra que o governv não fizesse pagurnento setn 
novo eltame? Se o Sr. ministrt.l louvou >~. came.ra 
por tel·o hab:lita.Jo para fazer nov0 ex!:lme, a 
conclu:::âo legitima c logica é que sempre que se 
n<io impuur á adminislração a obrigação de fazer 
novu extime, a simples deciaracão das divida;; e 
dos cudores importa o reconhecimento dellas. 
Não póJe o nobre deputado Cugir a esta conclusão, 
ptwque :>e assim níio fosse, o mini:!iro não jul· 
garia haver uiuita vantagem em se determinar 
novo exame antes do pagamento do credito 
decretado no anuo passado; se o julgou, foi por 
que elle entendeu que se a camara não tivesse 
decretado esta prol'ide11cia, o g.1verno se veria 
f,• r-;ado a condescender com o,; credora~ constante:3 
das tabellas para pagar, ainda que oão julgasse 
as quantias bem justificadas. Vê pois o nobre 

---~ta<lo que, não estando de accórdo com a 
udtn!lltStra~o -pôde sus!fintar a proposição 
de que as relações •los credore~ não :mfit>rta o 
reconht>cimento da divida, e muito menos á vista 
das explicaçõe>~ do Sr. ministro quando dis!'le 
qu11 as dividas constantes da tabella estão li· 
quida,1a~ no tbesouro, e qua quen\ quizer, lá 
as póde ir examinar : ha de pois pagal-as 
iufallivelmente. 

Ora, eu qucrt:ria que o nobre d'lputado em 
presença destas observações sustentasse a opiuiào 
que emittio, de que a declaração dos credores 
não in1porta o reconheciment•> da divida. Eu 
sustento <lUe importa, porque não tem outro fim 
essa declara•;iio, cu entno é ocios::L. De~d~; que 
a administração p10dio um creuitrJ, declar~ndo 
qnaes são o~ credores, va!c o mesmo que do\clatar 
que recou!Jecc tlssas dil'idas como legitima:>, e 

.• nunca maitl pód•: pór em duviun. a le~itimidadc 
dos uir~ltO:i desses CrCdMe:; S•)bre liS quantias 
dllclnrada~ nn.s tabelL justificativas do credito. 
T>tnto mais me firmo nesta opaião, quando v~jo 
que o Sr. ministro concorda com ella inteiru· 
mente, >lpezar ue o nobre me1nbro da commiasão 
t.:-r di\"t•rg!do. 

Dit~'3•l taU\bem o nobre daputatlo que as tallel!as 
.,uo IWJn\!JRnhii•J a rcr.oluç:i,) •:io demonstrativas 
•lo cr.~Jit~>, .J tem p~r . fim }ustificar o quantum 
pc•ii•lo na Ule~ma resolu<;:H.<~. Se é e-se o fim e 
o me1 ito das ttlbellaf!, eu perguntarei á honrada 
commif'siio como jt~lga que possào s'!r demons· 
trativas de credito, quanJ•J alias Ulesmas niio 
estàu am ~i demonstradas 'l Póde-sE\ Jemoustrl\r 
qualquer propo:;ição, recorrendo a principias que 
não podem se:: aceitos prima facie, e que ainda 
dep~ndem de demonstração T A lngica, e até <> 
siu1plbs bi'm·senso repelliria semelhttnte processo. 
Como se póde juigar que a tabella demonstra, 
justifica a quantia petliJa na resolução, quando 
se reconhece, se estabelece que não estã suffi· 
cientemente demom.trada? Eu pedi quo <iemons· 
trasse cada u:na das div!das menciottadas nas 
tab()Uas : não vejo que existão outros meios de 
demonstraçã~> senão os documentos justificativos 
de C!lda uma das ..,erbas, que não existe~ na 
casa, e diz o nobre deputado que nem mesmo 
no thesouro, mas sim n~s thesourarias; logo, as 
tabellas não estão demonstradas, porque não 
axiste nenbuu1 dos meios c:Jm que se poderiào 
demonstrar ; por consequencia devemos aceitar 
as tabellas, segundo a fé que possão merecer 
as tbesourarias ; mas nunca podem essas servir 
de principio de demonstração, e é licito du· 
vidar da legalid11de de algumil. das dividas que 
estão contempladas, e da legitimidade dos di-

reltos d,,s individuas que estão consider"'dos como 
credore~;. 

Eu já demonstrei que a respeito d~ um dos 
credvre;:; da mi tlha provincitt ha um fun ;1ado mo
tivo para. ~uppõr q~e não é legitimo c:-t<dür. Ora, 
ne~tas ctrcnmstnnc1us "(l01erá :.lguo3m servir-se 
dd><tlls bbel!us c:>mo meto de demünstraç:'io ? 

Disse o nobre dr•put~do •1ue ha ndBtas tabclla~ 
cal.:ulos apprmdmativo;,. Eu não s e-i como ell1• póde 
Gm lttir semelhantt proposição etn [rente das ta· 
bellas : eu nalla,; nada v ejo que se par.;ça com 
calculo apprnximativo, antes vejo tudo muit•) 
definidv e explicado, o ap!esentado de modo ts.l 
que exclue toua a iJéa de approximação. A:> 
tabellas constilo cie rul.aliÕe~ nominaes de credores 
e de quantias definidas, e não avaliadas ; sent.lo 
assim, cvmo podem as tabellas envolver calculo 
apprüx.imativo? Mas não quero só argumentar 
com e;;tes princípios, ainda invocarei a autoridade 
da Sr. ministro : elle repellio a idéa de appro
ximação, e declarou muito c;xplicitamente que 
todas as quantias mencionadas na verba. serão 
liquidalias, se assim não pód!) haver duvida 
alguma. 

Para provar que as taballas não erão exacta~, 
o nobre deputado recorreu ao medo por que se 
faz tl m estas liquidações, e dis~e que tanto não 
póde ha'leLJ_~rdadeira exactidão nas quantias 
pedidas, . que estas liqui<lações ·-siW- fsital:l ~
thesouranas na a11senci!\ de documentos que llJe,; 
podem servir de ba::~~ ; que a:> thesour~rias não 
têm presentE>s os doeumentos quo ju~tificão as 
divida~ qun.ndo as rtla.ciono e remette para o tha· 
souro. Mr.s eu cuido poder divergir da opinião 
do nobre deput:>do a este respeito. Eu não snu 
muito pratico nos negocias de thesourari~s. mt1s 
tenho visto na ruinlla provincia proce ,sar algutnas 
dividas de exerch:it•s findos, e quando ~Jervi de 
secretario de presidenda, vi diversas ordens do 
governo sobre ~ste !Jroce:>"o : e se não estnu olvi
dado, cuidn que se ·Jet~rmina qua as tbesourarias 
em presença dos requerimentos das partes sutlici
ent •m>ent~ documentado;; liquid<lrn as dividas. O 
creJor S!Jt'esetlta·s.:J li Ules•>uraria, e rt!quer, de· 
monstrando com documento~ a l"gitllnhlnàe da 
divida; a thosourana l'il<~pondil qas não p.lile 
llnll:at· porqufJ a divida cahio em exerctcio findo, 
e nlio tom autorisaçi\o do thcsouro, e o lança na 
relação dos crudort>s de exercícios ll!ldos, e a 
manda ao tbesou::o e ll cR<ia um dos respectiV•JS 
mi•listerios com os competent•!S tiocutnentos. O 
nobre miaistro tla gutlrra acal>a de contirmnr o 
que estou ctizend••, as dividas de seu ministerio 
\'Óm liquidad:ts e documentadas das proviucias 
para s~rem revistl\9 na coutadflria. Or·a, se é 
est t a pratica, como pó de o nobre 1.\epu.t~cto sus· 
tent>\r airHiR que é cal.:ulo approximativl), comll 
pólle dizor q\ld as d:fl<Orentes províncias liquidão 
estas Jividas ua SU>l'lncia de documen~os t E in
dispensavel a presença tiol'! documento~ para que 
possa a Lhesl)uraria declarar não só f\ pessoa a 
quem se deve, ~amo o quantitativo, e portanto 
tem o thesollro todos os meios para veriticar ll 
exactidão das dividas d:ts t~obella3. São pois 
liquidadas as dividas constantes das tabellas; 
porém só falta a producção do_s documentos para 
que as possll eu aceitar como n1eio de demons· 
tração do credito. Supponbo pois que eu qtte 
não tenho o mínimo traquejo da adnüuistraçào 
da tazenda, estou mais informado sobre as pra
ticas que se obsrervJo a este respeito do que o 
o0bre deputado membro da commissão ; e tenho 
por mitn a opinião dos ministros como a c .. mara 
terá observado. 

Quiz o nobre deputado que o thesouro d~>mittl~se 
. de si toda a inspecç:io sobre a mor>~lidade destas 
Uq11idações feitas nas províncias, ordenando que 
os pagamentos fossem feitos nas respectivas tbe· 
sourarias provinciaes aos competentes credores. 
em presença das liquidações feitas nas mesmas 
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thesou.rar~as ;_mas se o n_obre ·l~putado po~.sa que 
es:<asllq u:Jaço&,; nas provtllcias ull:ú são fçih~{;. vista 
das dor.ume.nto.s; s;: elle _ro::onh8ce que em algutnas 
dellas as ltqutda•:oes S:lv simpl.,Stlltl•tte appr,•xi
mattvas, como pó 1e a·ch,tr '\"autaj :JS,,, util, o tlltlS:no 
fis·~:ll que se autorise as pl'c•viudas para fJ.zer.:·ul 
0'5 pagatnentos p~~l:\:5 rt:laljõ~s '.JUt~ r~mottêú!(J uo 
the,;onro, se o nobre J~pntãú•.> é o prin:dl'í> a 
re_conheccr quo as li•)ltda~:õBs f,_·itas nas pr_,v;:tcüs 
nao podo:n men1cer verd:4lr:iro credito, vbto .,ue 
não siin basead:::.s em rlocument.ns '? N:to VlllOS 
puis senito o urbitrio propo.,tll pelo Sr. miai;,tt·o, 
is~~ é, _rplt': <lStas liqtlidaçõ~~ das províncias 
SCJUO rev1stas no tuesour~, e qtte no tllowuro se 
determine que esses p~>g<tru•mto~ se fõ.lção nas 
proviu~ias cu na córte, ~onforme olrecer mais 
couveniente. • 

. Em conclusão direi ao nobre deputa<lo que á 
VIsta das suas proprias declarações, não pó,Hl elle 
Ulais su~tentar que seja necessaria a quantia pe· 
di da nesta resolução, porque ella cnntém um credito 
para exercícios findos, que está de;;monstrado uúo 
ser necessario ; e conhecendo o nobre deputado 
que all mir.has observaçõ~s militavão ácerca da 
divida do pessoal contada desde 1810, vê que neces· 
sariamente ha de eliminar deste cr.;dito uma 
quantia correspondente a esse p~ssoal, em relação 
aos exet•cicios posteriores a 1840; porque u nobre 
deptttacb deve n,;ces,ariamante c:mvir dffi que no 

---theSO!lrQ_jicaráõ fun<los que podem ser a pplicados 
ao pagam•·nto cta ma-~e ... nã> 
podião ter ltlgalmenta outra applicação. E stJ nã<1 
é crt1dito de exercícios findos, mas credito sup
plemeutar, ent5o hn de convir que tn\o póde ser 
approvado tunquanto não se apresentarem as 
uemollt~tn1çõcs a que me referi. 

Tanho concluído a minha liúe com o nobre 
deputad,), e julgll-me an.torisado para pensar, ã 
vista do que tenho expostr>, que etlc uilo póde. 
sustentar ~:>sta rn3oluçiio, e está obrigado a retiral-a 
ou modificai-a, segundtl os principio>'~ que t-onho 
e:qJ~ndido e qul3 o nobre deputado t.;m reconhe
cido. 

Agora conchtiroi com o rapido exnme de algumas 
das observações feit•lS pelo Sr. min!stro em op· 
posição ás declilra~ões quo fez: o ncbre membro 
da cnmmissuo. S. Ex. sustentou que este credito 
é effectivamente d'' ex.~rcicios findos, e uão é 
supplementar, e quo elle tenrte a habilitar o go
voruo para pagar aos credores do estado que 
nàl) puderãQ ser pagos dentro doM 18 mezes dos 
exercícios a que so refere n àivida. A commissii.o 
disse qtla não .é assim, mas que é um credito 
Rnpplem8ntur, Dlas eu em vista da opinião do 
Sr. ministro ent13ndo que é de ex·~rcicios findos, 
e nào dllvo tor propriamente o nome de crtldito, 
porque lei de crauito é aqu~lla pela qual se f•I
Cillta ao governo a acquisiçào tl13 fund11s para. 
fazer certas desp••zRs : e sendo de oxercicios findos, 
c11 lhe chamarei lei ud !\,utorisação para pagamento 
de exereicios findos, será uuu1 denominação m ·ais 
extensa, porém cort1\mente muito mais exacta, 
Não é neeessario outra cou'a mais do que· au
tori~ação para este pagamento desde que existem 
fundos não applicados, e para cuja applicação se 
pede faculdad~ ; e portanto n :m.cu ;;e pó i~ chamar 
credito. Ora, sendo i;;to um11. lei de simpies nuto
risação, e tendo o Sr. ministro reconhecido que no 
orçamento existem f11ndos sufficientes para paga
mento das dividas, eu não P•'sso adí,)tar o artigo 
que marca um credito para semelhantes dividas. 

Mas dir-se-ha -quando é que o ministro reco
nheceu que não erão necessarios esses novos 
fundos? Eu digo qul'l esse reconhecimento teve 
lugar quando elle disse qne ha de ir, desde já, 
pagando estas divi.das com a renda arre.::~dada 
existente em cofre, oorque não quer uenwrar, 
com razão, o pagamênto a e~sus cred:-,res. 

Mas se o Sr. ministro se >lcha habilitado para 
pagar com as tendas ordinarias. é porque en-

t>Jnde que não é n~;.},;i!a.rlo, coruJ recurso ex
trandintlrio, um cre.lil•) n·lvo; é porr1ue julga que 
nn.s r~n la;; or.lillaria~ achil.ro-se ineorp,wadus os 
bnd·'S n:'io :ipplica ! .• s CJ.ltll "'' Jeviào d·;~tinaL" 11. estes 
p~tg;"\m-:nt\JS, '~ e'-HllO etn ~aix:\ c~xi.sb~m ne~~ssaria
:u•;llk tJSses fun·1os n~o applicados para pagamento 
tli)Stes cre10n)s, é inn·•g:t ... ,.Pl que o Sr. !nit1Í8tro 
pro.;-;,lH logicamede, m~ndanJo pag,u· pehl.' ren<las 
d•) .:x•;!·ci~to C·•rrunte •; que .;9 deve de ex.Jrcicios 
finrl•J.;; porque S<J e:;;tr; p :;_:.U1!t:llto ueSfàlC·lr u 
or~~,;ncnt'' _ <i.-: tal mojq 'i'~\J ná·J p.Jsso suppvrtar 
O precllclUUltlt'!tO Ú0 t>,>;,h,; IH Sdt'Vi<;OS '!Ue lhe 
pert,:n~r.m, entiio ,) Sr. tni ai,;tro tem nos meios 
l'Xtraordinarios qtte lh0 faculta a lei qu~ acaba 
de p11ssar no senado, re·~tl\'S;)S pau~ supt>rir a 
delici~<tcia. O nobrB Qõputa.l., diz qao é a. mesma 
cousa; poi;; bem ; se as:oirn o recoaheca. porqlHI 
quer r.;petit· um crodito nesta lei quar.do na lei 
do orçamento j~ SG astab.;l<Jcêrão todos os recursos 
que se possão desejar para o pagameuto destas 
div•das ·? Ignora o nobre depulaclo :;ue até se 
e~ pera que haja saldo dll SOO:OOOS no exercício 
currante? Não demonstrou o Sr. ministro que 
nã,, ha mais deficit ? 

Diz o nobre deputado em um aparte, qutJ a 
questiio é Je systema. ; mas int!a nesse systema 
não está. o nobre dapLtta<l'J de accord,! com o 
gO\'•Jrno. O nobre deputado adstt·ingindc-se ao 
systema de exercícios, qu~r que não se annullent 
os creditos atê serenl compl0tad"s os serviços 

ara que se decret9.rão. E~tou de 2.ccordo com o 
nõb-re 'a&putado ; mas 0 Sr. ministro está intei· 
ramente em desharmonia, porque diz que seria 
muito melhor, e até pedia que em cada orçamento 
se decretasse o necessariQ para pagamento elos 
exercícios findos. Adoptandü se a (•pinião do Sr. 
ministro, tinha-se voltado ao ~Y-'to3ma da gestão, 
e portanto ficava revogada a legi!ll.\ção exititeHte ; 
logo, esta declaração do nobre deputado importa 
uma coutra::licção manif~sta com as opiniões do 
Sr. ministro, contradicção qne não se devia es
perar em uma discussão sobre materia. a respeito 
da qual devia haver accordo e prévia intelligencia 
entre o nob~·e ministro e a illustra com missão. 

Eu não tt:>nho os dados necessarios para fazer 
um juizo s.:,guro a este respeitu, mas entendo 
qua pelo systemn da g.:stàu não é necessario 
credito nnvo, e pelo sydt•Jma Jc exercícios, que 
qu~r o nobre deputadu, é igualmente dilsr:eces
sario, porque com o não se ano1llhin os creditos 
emquautu se não cornpldàa os serviÇIJS de 11m 
exercício, novo credito é desncc·;~sario. Por 
consequencia eu continuarei a lle~ii.11r sobre o 
Qtle se deve fazer com esta resolução ; e á vista 
d!l. contl'adicçiio em quo se acha a commi.nliiu 
com o Sr. minL:-:tro. parece-me a ma teria u1uito 
illiquilj.a e digna de mais meditado estudo o 
continúo :1 pensar que ulguma cüusa melhor se 
plldia f!\Zer. 

Não direi mai~ nada, pois a nece,si.:l:vie de 
reprodu:r.ir nesto~. !ai o artigo da dt) annu pas~ado 
está demonstrada da. maneira a mais completa e 
satisfacbna p~lo Sr. mi<listro, que elogiou du modo 
o tmli.; expre~sivo a camara, por t~r inserido 
nessa lei a disposição que d~termma~a novo 
exame antes do pagamento; pvt'tauto, a não se 
repetir esta di~posição na presente lei os crtld.,res 
h:io de julgar que. têm direito a receber as quan· 
tias abonadas na,; t.abellas, independente de nova 
averiguação, porque dirão, e muito bem, que, 
se esta det•lrminação passou na lei de 18!5, é 
po1·que então se julgou necessaria; e se não 
vem inserida na de 18!6, é porqud não se 
julgou necessaria, porque todas as vezes que se 
insere em uma lei uma disposição nova, e esta dis· 
posição não é repetida na lei subsequente, isto é, 
equiva\e á annullação desta disposição, ou a dizer ' 
que não se deve praticar aquillo que se tinha 
disposto na lei ante:-ior. Esta inteUigencia póde 
dar lugar a muitos abusos em prejuízo da fazenda, 
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e a f,>zer reconhecer crt.dores indivíduos que 
lsgalmente o nã•> 8ejão; fru;;quea·Stl á trapassa, 
~. astueh e ao pntronatJ lar~a pJrta parn a~sal
tare "l o e,,fre nacional, e ,tes tflli!H·SO o governo 
de> uni~J recurso c<' m que podeí'IU ccJmiJater t1 
pr,•vuricr~çiio e a immoralidude. 

E,;pero nortauto que o Sr. i.llinistro, om pres<Jnçfl 
d ,·sbs razÕes, 6 para ír Jti a ccorJu Clllll B~US 
l';,,prias declarações e ser eontie:~uenta comstgo 
mesnto, exija da nobre cOUJl!HtiSac~ um,\ emenua 
'·i ..ta restauro a uisposição du creJ tto d~ 1845. n 
qu~ me lenho ref~ rido. Natla ma1s dtret, e peÇ•l 
a Clttnara desculpR, pnr tê · hl ~11fadaJo por tatlL•) 
t.em 1JcJ com um tleb!ite eri1 ~ llo n1 'lug fr.1cos recursos 
teri :io occasionado muitos. erros d tt nunha pat•te. 

o sr. Antã~•:-Depois que ouvi o St·. ministro 
ola fazenrlu ex,>ôr a sutl opinião ácerca dl\ reso
llH,,,iu, eu estava resolvido a não tnmar a palt~vra; 
I' •r•;lll "Sr. d~putado por S. Pattlo me chamou a. 
turreiro, e eu s<>u por isso f·:>rçado a combat~r e~ 
um terreno bem desigual: m~s entretanto o fare1 
e,>mo pudar, porqu~ entend•J que :>e deve votar o 
.:redito pedido, e que sem tlle ll\\O pod~rá o go· 
vJrno sat.i<fazer os seus empel11.1o'; e ha1 de des
j} •' nd ·1r algum temp? . ainda sustent,lndo as pro-
pu.;içÕ2S que enunCie!. . . 

::)cl'ia uAcessano levar muttn t etllpa Sll eu qm
z~s,;e apresentar â cam~ra tod0s 01:1 pormenore.~ 
do sygtema ela ex~r~icio~ ; dzmais, os conh~CI· 
rnentLt .l profissionatis que o nobre dPpnttldo apre· 
srJoÜJil nesta materL< m'o dispeusi'i•t: tlllo declarO I\ 
que estava a este res peito muito mais informado, 
c:ue estnva autorisado p.!ra tltzer q11~ sabta estas 
c·c,ns as muit•J mais do que ql•lllquor outro qtte as 
tivesse praticado; mostr•!u·sa .P·Jrtant:> completa· 
nle!lte hallilitado. A' Vlet .'l llBto, nao ttnha eu 
nece,;siclatie alguma de entrar em aif(tms Jesen
volvimenlos ; mas obrigii,. ·me a lixar a. sua 
attt>nção sobre o decret~ dJ 20 de Fev~re1ro de 
11340, >1lgurnas proposiçoe,; que avane~I, e que 

1 
f•>rilo tiradas desse decretn. Se o nobre daputado 
Rssenta que esse decreto deve Rer r~vogado, po
úer~i não tGr razão no que avancei; mas fllll
quanto e~ ta revo).{açi'io não liver lugar, Jigo que 
a razão está c.la minha parte. Eu o passo a de-
rn•JtlStrar. . 

O d~cr•' t ·) da 20 de Fevereiro de 1810, orde
nando que os balanços e ~n_uta~ dn th~Huuro, 
thesc, uratias e mais reparttço9s de reeeblment•J 
u despeza fossem · organisados por exo~c~cioH, 
define o que s~ uevia enten11lr P•lr 9Xercicw, o 
qu"es as operações perten c~ uttJs a cada um. O 
~x·; rcicio compreheude exacl'ltnuntll o anno fin~n
ceir", e lbe perteacem sómen te as opet'!l~oes 
relativas aos · serviços f<titns e aos d1re1tos 
adquiridos uo "-Stado e ao,J seus creà_ores, dentro 
uo anno qltll dil seu nome ao exercrcJo. Mas a 
experio;ncia mostr.Ju que a d•uação e o periodo 
cluran te o q11al deviã!l consu•nmar·se todos os 
f •ct•)S da r eceita e da de~p~;za, não podia limitar
se ac• anno financeiro, pcrque nem toda a. receita 
(' uespeza póde ficar dentro ddle reahaad~, e 
nern col!l putont~me<l t o lançada e est:ripturada ; 
por isso prolongou por mais se is mtlzes a duuçãJ 
de cada exercício para s e continuar a· fazer a 
despeza e arrecadar a receita, e por mais tres 
mezr,s além destes para se lançat• e cscripturar. 
Find•)s os seis mezes ~duicionaes e encerrado o 
exerciciG, dispõe o art. 10 que todos os saldos 
adivos, assim como os restos a 1.1rrecadar no 
exetcicio findo, serão trausportados pat·a aquelle 
que eat~f) estiver em andamento ou para paga· 
ntenlo d,J seu atrazado passivo ou parn augmento 
rios rP.cursos que por ventut·a faltem no corrente, 
< l e.bita ndo-~" as especiee e acreditando-se a conta 
-,-ri o exerciaiQS findos .- Peço ao nobre deputado 
' l u~ altenda bem ao que dispõe o art. 11, que 
passo a le r : 

" Todos os cre•litoa qu~ não ti verem sido em· 

~HP."' 1dos em pag111nentos dl'ectivos do exP.rciclo 
fin,í'o flcaráõ d11fin.itivamente annullndos . .. >> 

O SR. RnDRIGUES Dc>il SAN'I'Os : -Então ficão 
tUHHJilados. 

O StL Al'iTÃO:·-E~p.,re o nobro deputad•>; ouça 
O S~:l; Ui,It6: 

''·... c•>m a diff<>rença porém que (IS crcdit~l! 
que; nno tiv6r<~m sido emprcgtldúa Aill con~equencta 
tl ·• econ :1mia'1 sc•bre os ~·Jrvtços, ou porque esteij 
e" i"issom monos do ctuo imporlaviio aqueiiAs, 
niio pussrtrâõ pura outro exercício; a os rtue forem 
raa.lmeute empregado~, mns niio p•.Igos por falta 
dd funJns, ou porque •JS cr~d.wc~ nii" proc_uraAs~m 
sAu ombt>lso ou pur qn!'littur;r outra rnzao, ass1m 
crJuto aquell/s a qu., e~tivPrem deRli.nados !un~~s 
usp,•cia~s, sP.ni.•> ktnsportaJos para o e.xerciCIU 
seguint<L Não obst mte ·~.;se trnn ~por te (diZ ameia 
o art. 1'!), não su pr,JJroí. fazet· p.•rpm~u to al~u.m 
00 th ~SOUN 6 lhA~•JUI'firÜ1S por COntll do !lX>)r~ICIO 
anterior, sern nova orJem lLl ministro competente 
c autorisnçào do tribtlltal. Estas c:> rdens e 1\Ut?· 
ri8a•;ào d~ pagnm·l!tLo,; não ter•i\l vigor por muJB 
de 1101 anuo. tiudo o <tnlll rt .. vrrAõ ser re~•lrl!'adns, 
P.d~Íin por diante utti a epoca ·•a prescnp~>lO, em 
q11e ticaráõ definitivamente annnlladas. " 

Ouça mais o nob1·e deputado a l~ 1tura do art. 
1 b e t·1ma rt"ta do stH:I d1;p~~Íl;ÕI!B. '' Antes dn 
se;·,'m avprovadas polo corp1 le.gislativo !1-S cnotas 
ministdriiiQs, acmi··ln;; or.Ja.ts ac1m f1 ~uLOprtdas pshls 
ftl•:ll. •t> J<l exon;i~'io c,,rr ... nte at~ á i111portancia 
d• .•s Cfdditos o fundos Lt·auspurta<lo:!; e depois de 
appr•Jvu:!a~ a:~ lll<J!Imas cnntas até a i1nporlancia 
<l6ignada n,, lei quo fls approvar . As orden1.1 
(11olí! bem o nobre deput•tdol, qne excederem os 
credito~ ou fun los trans;.~< .• rtatlus, ou a reserva 
da l~i de contRa, s.;r io m•mia.Jaa pngt~r pelo 
triuunnl por meio d~ um credito suppleuu.utar 
re~ultlrment'l pflditlo. » 

D•J que fica exposto, o nobro cll: p_u~ado. ha de 
ver qne ou apt·aeen l.o uma propo31ÇM filha da 
cliapils içiio da lei. E ' muilo disLi.ncto o cas~ do 
man•lar-se pagar diviJns de exercJCIOS an~enores 
pelos creditod e sahln.s transport uJos ex1stente~ 
do de mandar-se pagar desp.:zas de ex&rcicios 
ant~riores, quaudo não ha c.-editoll nem saldos 
lran~port ados. E~\Oll pois muito Je accorllo com 
os principio~ da colltt~bili,l;~rle publica quandu 
•.ligo qutl o cr~~lito f.JUe or11 se peJo é supplementar, 
e o provarei mais po-1itivnmente. 

O cru li to que se pet.IP. é supplc;menlar, segundo 
o es•>irito e letr,, dtt l~i, tJ in•.\f)ltl .do syst~ma de 
cont:iuili ·Ja,le por t.xercieios, primeiram~rote porqucl 
touas as dospdza~ liquid'lllas d•!ade l!lil7 até 1840 
nãn tinhão credito& eui.Tici~:ntes, nem se tr,ms· 
port{<rão para os e:x~NÍt'.io~ segu intol:l, porque o 
,y>! tema >~té então a•luptad •> era d'l gA:itilo ; em 
s11gun::lo lugar, porque a divi•la do ministorio da 
"U'lrra para 11 pacilicaçiio dn Rro GranJa! que é 
~ maior quantia •JU~ applirece n"llltl cred1to quo 
clts.;utimos , não astava cnnl••mplada em leis de 
orça:nento, 13 entr'lt>lutu o go>v~rno autoriijou estas 
da:>pGzas, para as qullfl -'1 ll:Í (> exi~tião fundo~ n 118 
leid de orçamento nntcriorcs. 

Ora, é HviJente que esta consign>~çfiu é um 
verdadeiro credito supplemtJntar. Nu mesmo caso 
esti.io outras despezas, comqua nto não se poesiio 
demQnBtrar com igttal facilida•.le por não terem 
sid•.í ainda apresent,ados os balanços . Não importa 
que a desp•~ za seja pessoal, por~1u_e nem s~mpre 
s~ têm conter<Jploido com exactH1tto nas le1s de 
orçamento as quantias Mcesaarias para rsgamento 
das despezas com o pessoal. Por leis anteriores 
tJsta vão determinados serviços não incluídos na lei 
do orç11mento. 

A lei que vai reger no oxercicio actaal e 
seguinte, avaliou com precisão as quRntlas neces
sarias' Não: portanto posso dizer com toda a 
certeza que nos nossos orçamentos nilo se tem 
constantemente avaliado todas !IB despeZ!IB creadas 
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pot· lei, ou porque lei'> po:5teriol'es as tenhão 
creado, ou porque não e~tejão presentes todos os 
dados ptll'a fazt>r esta avaliação; o cc,rto é qu~ 
muitas d~spezas não têm sido :.lValiãdas nos 
orçament·Js .. P0r i~so digo que não podendo o 
guverno pedir estea creditos seuãu com o caracter 
de credito supplcmeut:ir en1 virtude da lei cixis
ttinte, d~:vo persu11dir-me qua o governo quau,io 
apresentou estas tabellas o f..;z pnrque niio tinh:l 
crediios para estas ct'3spezas. Ora, para que a 
opinião do nobre deputado prevalGcesse, era 
preciso que A\le mostrasse que todas as despczas 
do pessoal ag,wa liquidadas estão :;valiad8.3 nos 
respectivos orçamentos. . . 

Diz o nobre deputado que é iudifii.lrente -1ue se 
votem estes ct·editos, porqutJ eJ.:iste na l~i do 
orçamentv uma autorisaçào completa; mas e~
que(;e-se o nobre deputado que a autc•risaçào dada 
em cada lei de orçamento é para aquelli! exercício 
uuicam,,nte, e n:io para que, como qu~r o 11obre 
ú~<putado, pelos creditos dtiste exer<!iew Si3 paguem 
despeza8 de exercido,; auteriv.res. Quando existAm 
creuitos e saldos Lrar.spottaJ.os, o g<lV•l rnv pódc 
pagar, e .o tem feilo, comó o nobt·e deputado 
ocden\ vedfi.car peles balanços, onúe vem con
tel'upladas despezas pagas de exercícios lindos até 
a importancia. destes creditos. · 

Eu tinha muita co usa a dizer, tinha de contestar 
a maneira por que diz 'lUe se faz11m as li•IUidr.çõ::Js, 

~--n-oln~-<letm~ scj:lo •n uilo_ex3J.c.t<~.s · 
eu tinha de contestar mesmo muita>! outras 
proposições suas, mas já o tempo esti1 multo 
adiantauo, o nobre •i<•putl:ldo está t?.o iuf.nwado 
destas coul! tiS, que elle mesmv não quer dist:us$ào : 
está. com tio intima convi.~ç,i.o que mtlsmo olhatldo 
a dispo~ição da lei pela qual a comrnis$ào se 
guiou, não a quer revogar. E11 cou'l'ido o nobre 
llepul~~odo a t-xaminar a lei e as ordens em vig·,r, 
o ahi verá qu.~ estas liquidações s" fazem P·.lr 
diff.,reute maneira, e nàu <lo modo que elle 
apresentou. Na thesoural'ia de Min as, por 
exemplo, a liquidaçàu se faz com toda a regula
ridaclt:, de modo que os credores ~ào cham<1uos 
com us documentos para provar o que se lhes 
deve e o quanto, o só depois dist_o é qlle são se•~s 
nomes lançadvs em um~~o rcluçao p..ra se p<:•ltr 
cred1to · mas con~t.• que thesouraria;; lla onde se 
não faz' estil trab~~olho com esta regubridade, que 
tomão apenas os assenta.m~nto~ e for10ào a relação 
e pó:.le d~p<Jis acrmtectJr que no paga.men~o se 
encontr~ algum~ d i lf:~rença . :f>or C ~ !l~eqa<lnCta, as 
li,pliJI\ÇÕes uào autorisào em regra g~ral o paga
lllent.o das quantias, salço o -caso dtl serom as 
liquid!lçõ~s fe1t:1s com touo_ o es~rupulo. Estas 
litpuJaçõ~s são Oil obriga•;.ao das thesouranas, 
o n:1o 1111 ne:ollUUl >l on,h: 6li.lSta uma coutabtl.dade 
reg•tbr, em que u>l u.:ca>ià•> do pagameHto, niio 
,.;e verifique o qut~ se J~\'t>, e quanJo se f:.~z o 
pa!!alllento, ficà•J regularmeute comprovaJos os 
art1gos d,! des;>••za. Portant() acho qu~ o. nobre 
tleput••do n:\n tem aind<.~ rsz:io qua•ld t>. dtz_ que 
estas liquiciat;Õdti sio uma vordad<:nra obngaçao de 
paga meu to. 
~obre o modo por que o Sr, ministro entende 

o uebocio, naJ,, t <;nho a .Jizer ; póJe ell~ enteu·Jer 
ue uma maneira diversa Ja que eu entenúo. 

O Ss.. RoDaxauo:s DJS SA~Tos:-E como devPmos 
votar 'l 

O S:a. ANTÃO:-Como quizer. Eu entendo que 
•Jevo votar assim como tenha dito, por que uma 
lei me autorisa para istü. e julgo que .O ~r
minbtro fica habüitado. V'lte-se a auton8a~ão, 
o mais é questão de ao:nM, o qua desejo é q~e 
se conced:io estes creditos, ..;.ue eu en•entlo.que sao. 
supplt!mentares, e g~e s~ q<ter qu•J tenhão o n•1m~ 
de credito de exerclClOS findos : o que cumpre e 
que sejão regula.rmente comprovlld~~ r~o.s balanços, 
o que d~:~sejo e que o c::~~po legtslat1vo. q~at~d•l 
üy._r da votar por uma le1 de credito, d1st1nga o 

que pcrt.mce a um l li.Mcicio e " outrt> ; feito isto, 
e,;tou Sotisfaito. 

O SR. Gc·rut.t·~ otf.:reCtltl a scguintA .:. m3n! a: 
n Accresceate·se l fl:S:H$:3)\) d • pri.u.,ir.> aJ ,lJ· 

t~n~ento á dbm •nsLra-.;ão, '!Utl ~., li•pidoll •la 
diVIda dt~ ex~rcicios fill ,i -.s C·~nf•>: • n•• C·HISL" ·b 
relaçã'l ultirnamante impressa.- G1111dio.n 

Foi apoiada. 
Julga -se a materia disculi ·i •, ó appr .• v,,.j,, o 

arttgo com a emenJa. 

E' lidu ,, ap.,rOVIl•iü s•Jm discu:~s:lo <l s•·gtlint•J 
parecer da commissii l de CO • I ~ liLu i.;li•l e P·>
dere~: 

« F•li presente á cotnmissiio •lo C•lustit.ui.;:io e 
pllJe r es o llfiicio tia carnara UIU ·II·::p:ll tia e11l tde 
cto Réc1fa.de p,rnl:nb•I ::·) , d.; n ,1 ~ Ag .st•> P"'~ •dn, 
em ltlle tilz quil clla,tancto.lha qn~ t.>:;l:' au::;ast11 
camara uegãra a~ftent·> ao Ex.{;). \risc . .ond~ u~ 
G .• ynnna, J;q,utado suppbnte por aqt\•llla pl'tl
viacia, r.m r;,zlb tle n iio merect!r fé a part•e;pa•<à() 
qne essa Cil•uara muu< cípal ftt. er il- d~ n ·t·J v1rr,m 
tomar assento d•lUS deputa,_bs, <• •>s ,; uppl .. n(.~s 
que lh 'ls süo immediat·•s em votos e ant.,ced~ntes 
a o dito viscond<•, <leliberou re,uetler:! "sv. nu~u~ta 
cam :lra as participaçÕt\S origiua•Js , •Jil•> P.~l!lv:lu, 

-CJ)JnO_a.flirma a camara muaicipal, eu1 ~.elt archivo 
e ã vista das quaes exped-ioOirieli~ron:iao-ílipionúl':---
entAndendo a me~ma. haver :;ssi111 d.:rnonstrado 
n regularidad~ de seu proc-;1di:nem•J , s. t~vadJ o He u 
ccu act'"r , e re\·~lado p~ranto o pai~ <. ~~ p:rito de 
depuração que diz t er ·pr.:sidido n•~st:L ,·,p .·ca para 
a exclusão dos legitimas repr•'S(Illuntes ti:~ pro-
vincla, e imposição de outrus qua o t,it .. erão. 
A coUJmissl1o nií.o póde deixar d~ fazer s~rias 
observações sobrt. esse offieio. 

" A commissãiJ tinha negado a;;.:;,H;to no Sr. 
viscond·l utl Guyauna, por não constar •lo l•tlicío 
da camara mu"icip a l, que lhe servi•> •lc •li~l'Jm>l, 
qu:1es o imp~Jirn~ntos dos Jepat.a.los t:lfcctivos c 
supplentes ruais proximn:<, o n;-,., p<ldnr por coa
~eguinte ~preci•l·G.s, e, nem mes•no •:oustar que 
lossr.m el.es COt1Vldlluos e »e C<~ •:usug~cm, p0r 
issu que o offido d:l camara o n<ill nll:lrmava, e 
s.peoa; dizia: « r.ào po.le::~tio tom~r assentv, d1:. , ; 
o que poderia "er um ju1zo niio i!lli~i al do~~ tuf'nthros 
d<>. camara municipal, por ond e ~" vú que o:ssa 
ee~:na.ra labora e1u err.,, <.Juanúo afiirma •]ne a sua 
part1cipacãv não m -orclceu fé d~:Hn au~nstlt t:nmam; 
e estes e;;;cmpulos da eumrnis ;à o !!':! 1\<:luiu plena
mHnte justitica•bs pelas participllçÕ~;s ora re,, 11, t
tidas lJi'b C"-mara Ulllnicipal, cj,r,; <In,; dqHtl:idOil 
l' tf~. ~Livos e ;;upplCl:.tcs, por isso qU·• ("•trH dl:ls 
s~ encontra a part:cipa~ .io rio Sr·. ::; r. bastiilo du 
R~go Bãrros, o qual, sem allc~ar ilnp•~tii•!lfllto 
algum, declara ~xiJr :os ,;am ~nte ren<InCiiH ,, l•Jgat· 
à ,; deputado suppleute, facto tisl.e qn., p;-ova a 
nccossidade astab~lecida pela COtnllliRsã,,, de Ctl· 
nhect:r e apreciar os motiv.;s do tlêCUêli all~ga..ío~ 
pelos depntado3 supplentes. 

<c A commissão nao deve oc.cultar a estranh"Zll 
que lhes causou a ldtura da parlicipaçliu do :Sr. 
R~go Barros, porquõ a ~xistir d!a no archivv t.lu 
c<~.mara municiiJal, como e~ta o affirma, é dirrno 
de ~everô repar<J o seu procedimento qua~dtl 
recebendo esta renuncia t:X!Jllcita n:io só J,,u por 
decidida affirmativamcnte ess~ imvortante qut!stiio 
constituci•Jnal que de nenhum modo Ih~ comp~tia, 
e a.i11da não foi deciJiJa pela cam;Jr/J dos à<Jputatios, 
e ao contrario o foi uegativament~ pdr> senado, 
como occultou-a a esta augusta cam~~ora, declarando 
estar « impedido )) um supplente quo:: lhe havia 
communicado renunciar o lugar de reprcsent-.nte 
da nação, o que envolve, manifesta falsidade, 

c1 A commissau, pesando as palltvras dv ul~imo 
período do officio da camara municip ,•l, observa 
que as a.Uusões ahi contidas p.:rd~m ser interpre·, 
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.tadas em sentido injurioso o offensivo da dignidacte 
dnsta augusta camara ; mas não sendo ellas 
dirocta~. o não podAndo a commissiio suppôr na 
camal'a mbnicipnl o arrojll ele pretendet· injurLu 
esta augusta camara, entenctu melhor desprezar 
injurias, que apenas se podem presulllir. 

'' Resta à commissão considerar a questão tln 
a ,t missão actual, na actnalidaue, do Sr. visconde 
de Goyanna. Observa a coulmissiio que o Sr. 
viscoutls é na ordem da V•Jtaçiio posterior ao Sr. 
Sebastião do Rego, o qual niio pedo escus<t, nem 
allilga impedimento algum, e sim renuncia o lugar 
de representante da nação para que "foi eleito pela 
província de Pernambuco. 

" A comrnissào se abst~m de emittir nesta occa
siào a sua opinião sobre a grave qu6stão da 
renuncia do lugar de rPprr:s~ntantu da nação, e 
ainda mais se dispensa de di~cutir os fundamentos 
d~< renuncia ora dada : e altAndeudú sómente no 
fact0 material da ausencia ' do Sr. Sebastião do 
Rego, aos legitimas impedim entos dos dous depu
tados os Sr,;. barão da Boa·Vista e Pedro Caval
canti , dos supplmtes os Srs. Alvaro, Maciel 
Monteiro, é de parecor que se dê assento ao Sr. 
visconde de G0yanna. 

" Paço da camara, 26 de Agosto de 1846.- T. 
B. Ottoni . - U. S. Pessoa de Mello.- Joaquim 
.'Vunes Machado. li · 

CREDITO PARA EXERCICIOS FINDOS 

São npprovados sem discussão os arts. 2• e 3• 
d o projecto. 

Entra bm discussão o art. 4•. 
o Sr. Rodl'igries dos Santos: - Para 

não prejudicar os interessados nA,;te credito, eu 
d ,l ~··java qu~ o nobre deputado desvanecesse os 
rfceios que posso ter em approvar as disposiçõas uo 
art igo , á vista do que diz o Sr. ministro. Jll tinha 
sido impugnada pelo 110bro rniuistro, e declarada 
pr P.judicial a di.sposição qup, passou no art. 3•; 
porque, como disse o nobre ministro, ,,brigava o 
govemo a pagar na!! thesoura rias necessariamente 
estas dividas, e não lhe deixava faculdade de 
rmlen :!r que o pagamento se Vtlrificasse no the
souro, quando isso mais convie~se ás partos ou 
o govorno julgasse mais conveniente. Em igua~s 
c i rcumstaucias "e acha· e;; te Artigo ; o nobre mi
nistro declarou quo por esta UÍSpOSÍÇàO Se forÇàV!I O 
gov;erno a pagar necessarí 11 mP.nte em apolices· Cúm 
preço aju;tat.io ou a emittir prévian1entn apulice;; 
p"ra obLe.- os fundos necüssa!'ios para o p~gamentr. 
aos credores. O Sr. miuistro t ntendeu que hto 
r•r;: contra os interessad .. s n11stc credito, porque 
ell e julgaV>l·Sil habilitad o paw pagar dt,sde já 
conl os recursos ordinario ·; do orçamento vig•,nte. 
Ora, pa,sando a disposiç:lo do artigo, infiing~· se, 

. ~a opiuiào do nobre minh;tro , um mal aos in teres· · 
sados, porque vat se demr,ra r uecessariarnente um 
pagamento em cuja brevida de devel)'l ser rnui!os 
int .,ressados . .lihamo pois a att~ação da commissão 
sobre is to, porque estou C6rto que ella ha de 
qu~rer q ne se faça esto pagamento com a maior 
br~, vid;;de possível a pessoas que talvez muito 
~ece >sitem dessas quantias, e espero que modi· 
fique o seu art1go de modo que facilite o pago.
m•,olo ou que demonstr~o~ que são infundad~s as 
C'b,;ervações que a rtspeito fez o Sr. ministro 
impugnando este artigo. 

o Sr. Antão: -O nobre deputado entende 
qu e não se deve dar este creditn, llU por outra 
QU'J r. stas despezas do exorcicios findos podem sa; 
pHgaR pelas rendas do ex~: rcicio corrente. O nobre 
deputa<!•> qu Pr uma destas duas Cllusas-ou que 11ão 
sr, dPcrete funclos para d~s p.;zas já votadas, ou 
que o governo as pague com o credito do exercício 
corrent~.- Digo eu que pagar estas despezas com 
o crcd1tn <lü exercício corrente é acabar com o 
~ystema de exercícios, é annullar esse systetua, é 

absorver com as deBpezas de exerctetos dados os 
l'ocur~os do anno corrente; é lanç~r para o futuro 
a necessid<~de de emittir npoliees. Eu enter.do 
que se deve tnat•char mais rrgtllarroen.t•l. Pague-se 
a despeza do a11no c<•m n rnceita do anno, para 
que ndo fique muita eonsn parR exercicius finú,,s: 
n s d · Sd de todos os r~cur~os do exercício para pagar 
a despeza do exerci~io, e nós terem·>~ muito pouca 
divida de exercícios findJs ; mns como ha ntra
zado, é preei so dar lltn roe urso para o pagar, a 
tambem para deap.,zAs que não ~:staviio votadas. 
Do:~ duas uma; ou havenws de antori .4ar a lflllissiio 
do apolíces para pagar <l!ltas despezas , ou crear 
novos ímpósto". Lembre-se o nobre deput ·do ue 
que ha neste credito dcspc·zas para as quaos 
nunca hon v e creJitu, e por C•>US•lquoncia é prllciso 
Vlltal-o. Marchando as:!lim, acharít o uohN depu
tado a solução ria quostrio que faz conbllc~r qua 
é indiclponsavel votar-s~ um credilo. 

Ora , eu p~ra satisf11zer ao nobre deputado 
admittiria a SU>I idea quantc, ns despezas para as 
quaes se tro nsportou sr.ldo : mas nõc. mando a~ta 
emenda, porque estou p~rsuadido de que r1enhuma 
destas desvezQs e'!tá neste caso, e que não se 
transportárão nem saldos , llll•n crdditos , que 
dev iio militar com alr:um<t de~sas dellpPZas. 

Senhores , não é cunveuif'nte que os rt>eursoR 
dos exercícios Hej~o distrahitlo~ para dospez11s de 
exercícios findos, ll nem o th~Rouro o póde fazer 
sem que seja revogaria a l~gíslnçào existente. 
QutJDdo fizer qualqn(•r applicaçào de~tes fundos ha 
ct~ R••r por conta o.Jo~ ex~rcicios aot~riores com os 
creditas que continuàrào etn ser. Léa· o nobre 
d~putado o relator10 do Sr. winistro da fllzenda, 
e achará que aRsim se tem procP.uido. Portanto, 
entendo que se deve v.>tar este credito para regu
laridade da escripturação. 

Julgad•> diSCIIt~<lo o artigo, ó approvado. 
São approvados sem discussiio os arts. 5• e 6•. 
A resolução é adr.ptada, o remetlida {t com-

mitisão do; redacção. 

O Sa. PREamENTE dé a ordem do dia, e le
vant~ a sessiio pelas 3 horas da tarde . 

Ses11ão em 2'7 de Agosto 

PRESIDENCIA. D'O SR. MUNIZ TAYARRS 

Su~IMARto.- ExpPdient~.- Nt!gõcio .~ ele Petropolis. 
Disr:·urso do Sr. Mende1· da Cunha.- Aposen
tadorias dos Srs. Pe;·dígao e Odonco. -
Disc!'sot1o do pr(lj~cto que e.\taúelece umrt fubrica 
no1•mal de prodw:tos chimicos. Discursos elos 
S1·s. Ribeiro, Gomes dos Santo~ e Mo"ra 
}•fagalhO.es. Votuçri." .. -ColoniSIJcilo de Edua>·do 
Racine. 

A'~ 10 horas o tros quartos da manhã abre-se 
a tiessàc, lê se e approva ·se a acla ca antece
dente. 

EXPEDIJ.::NTE 

Um officío do Sr. ministro da fazenda, remet
tendo o aviso da repartição d•! irr:perio de 8 de 
Junho ultimo, acompimbado ue uma representação 
da aesembléa provincial ele S. P11ulo, .para que 
seja incorport~da aos pruprios pruvi11ciaes R casa 
que actualmenie NP.rve de dP.posito de artigos bcl
licos, para r. dificac-rio d<> pt<ço de suas 11essões e 
mais íuformações a respeito do eAtauo do edificio. 
-A quem fez a retjuisição. 

·Do m esmo ministru, transmittiu•lo o rolatorio 
e blilunço da caixa .da nmortiz~ção pertenrente ao 
anno fi~anceiro de 1845-1846, com a observação 
do movimento de fundos publico&.- A' primeira 
commis'são de orçamento. · 

Do Si. deputado Ferreira de CJ&tro, partici· 
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pando haver re~ebido !\ il'lfausta noticia da morte 
de uma sua irmã,. e por isso deixará da comp:i
rE<:er por :;.lguns d1a;;. -l\!l.>nda se de>anojar o Sr. 
deputaUt'·· 

l't~mette·se á commissão da fazenda u:n reque
rimento de. irmandad6 da !':anta casa da mis<3ri
cordia da cidade de Santc-s. 

Não ha mais expediente. 
O Sr. Fr•~nça. .Leite : -Quando se leu o 

paracer da c,,mmissã:;, a respeito dos soccorros 
ás provindas do norte, rt>querí que o meso10 
parecer f,;sse impre3~o no jornal da casa ; a ca· 
m..,xa assim o decidiu, mas este par~cer nao 
ap parece no j•Hnal. V. Ex. sabe que v tmnpo 
ordin~rio da se~são está a findar-se, as me;jid!IS 
que se q•.1erem tomar a respeito dessas proviucias 
julgo·as üe aila t:-n.nscan.:iencia ; ma~ o gov€rno 
parece a.bandonal·as, niio se importa COLLI ellas, 
segundo pude collígir do que aqui disse o nohre 
ministro do imperio : cs~a porém não de,·e ser :l 
linguagem de nenhum dos nobres .ier;>utadGs que 
tem as,.ento na casa. 

O Sr. :M:endes da Ounll.a :-Sr. presi
dente, eu nho entro:.rd no exame di}S aeo~ .<ltil:i
ment.os que tiverão h;gar em Po;,!.rox;cli~, j:':)ro•:e 
a es•e respeito a::eito tudn o qu9 c.:;ntém o "abío 
e .el..,qnentP: _ discur~o do E~m. ~el"!gado <!:1 S!\1•ta 
S~, profew:to em PP-tropohs nc dia Je S. PeJro, 
d1seurs ::> sabia e elogueuLc!llentc '.'Jti:ic:ldc; na carta 

• pastoral de S. E:t. o Sr. b1Spo dioc6c;a"lo. O 
discurso c a earta pastoral comé:n a doutrL1a da 
igreja sobre o matrímonío úe u•r.a maneira tão 
clar~. tão prP.~isa a edifi.::a;:t~, que se podem 
cons1derar dou:; monumentos fie ~ma mi~;;ãol·apos
t<:liM. (Apoiados). Aqu.,lle qUI'! preten:Je:sse ad
dtcwnar·lhes alguma c'n1sa tir..ha pelo meoos 
empre!JendiJo um trnbalho vão, e acp\E:lle que 
e"Clprehendil:i!se refutul·os tinha subscripto ã sua 
pr·lprh conàer.:~~ação. 

Tambem e!l niio devia tom&r 11. palavra depois 
dos dous brilblc':~tes di:>cur~o::: r referiu os nesta 
caaa E<m sustçr.tação do requ;:;rimM:tc, um pelo 
nol:n-11 deputado por G;;ya.z e o•ltN 'Pel•J ncbre 
deputado por 1\Iins,.. Mas el~ f~da viol<'r•da a 
mim mesmo se reuuncins>e ;, honrt1 de parttlnar 
a causa da defeza ; b<:~m que de um modo muito 
inferior aos honrados membr.:1s que m~ prc.ce
àerão (não apoiados), farei algumas observi\<,õcs 
e~ re~posta a outras que forão p<oferid'ls pelo 
pnmeuo dos nobres deputados qui! conJbuterilo o 
requarimentu. 

E' nece8sario pois que se to:nem providencias 
a r\Jsp.;ito daquelhs provincias, e quanto ant2s : 
por isso requeiro a V. Ex. q'.le mande imprimir 
esse parecer oo jornal da casa, e o de c.:>m 
urgencia para a ordem ào dia. 

O SR. PRESIDENTE :-Tomarei em consideração 
o que diz o nobre deputado. 

O SR. DIAs DE CARVALiio (lo secretario) : -
Quando se leu esse projecto de l6i, a casa entendeu 
que não . h~> via necessidndo de se imprimir em 
separado, e foi o que se de<:idio. Algumas vezas 
se tem requerido nqui que se impl'imão os pro· 
jectos no jorn11l da casa ; mais pede-se isto com 
urgencis; e no dia seguinte sãv imp:-essvs. 

O SR. FRANÇ.o. LEIT<::-Coni urgencia, disse eu. 
O SR. lo SECRETARIO: -Esta circumstancia é 

que r;iio ouvi. Entendo que o jornal d11 casa, 
sen.1o obrig;:ílo a. publicar todos os trabalb0s della, 
niio pl'ecisa de recon1mD.ndaçiio especial para 
publicar 11m prújecto; salvo quando ~"' quer que 
est., projectu 11ppareça no dia immediato. 

Como, repito, não ouvi o pedir:!o de urgencia 
para este fim, faço esta declaração pare que so 
não julgue que houve omissão, ou da parte da 
mes,,, ou da parte da empreza do Jornal do 
Comme1·cio. 

E' liuo e approvado o seguinte parecer : 
« A' commis~ão de justiça civil fJi presente 

o requerimento do ten•;nte-coronel J~Jão Moreira 
da Silva, morador na vílla de S. Miguel da~ 
Arcas, pr0vinc:~ de S. Paulo, P.Jll que pede a 

· ra.- .. gaç:\o dn ord. li v. 44 tit. !l'2, na ;;>arte que 
probibe ~"s filb.~s n:>.tura:?s o pooo3rem herdar 6a 
seus paes pelo fr.ctv da ~P.rem estes n•1br~;s. Al· 
lega ter um unico filho natn~:\1, a <lUem mandár·1 
eilucu, e ao qual nuo pó de deixar seus bens 
nessa qualidade, vi!'to que quando o tiver:t já 
era. capit3.o uas nntigas ordenanças. e cavalleiro 
da ord~m oe Chri~I.'J. A comr,Jissãv entendf; que 
havendo projectos ofl'errcidos á CllSa, tendentPs !l 
r'lvog:<çào da ordeuaçào c!ta-ia, qu.;.n.:io algum 
del!es entrar em discu~si'to, se dev'lrã atte: .der 
ao que all~ga o supplicante. 

Pac:o da c~.mar:1 d•'S dP. lt:.dus, 26 de Agosto 
de lS45.- .Mou1·a M(!galltties .- Cerqu.eira Leite. 
- Dr. Françiz L t ite. » 

O SR. Pa:.i:SJL>E~TE : -Estando pl'cximo o dia 
3 d,, Set!'l!!bro, vai-se offi.:iar ao gow:r~o para se 
saber o iu.gm: e l.lo~a tio encerramento da sessiio 
ordinaria da asse-mblés geral. 

NEGOCIOS DE PE'l'ROPOLIS 

Continua a discussão do requerimento do Sr. 
Silva, com '> additamento do Sr. Souza e Oliveira. 

TOltO Il 

A religião ca.tholica. apostolica romana é a 
religião do estado ; todr.s as outras $€:"à:J pP-r
mittidas (eu não digo Otltr.::s religiões, porque 
tenho escrupulo) com o seu cmlto oio:ne:ltico ou 
particular em casas para isto destinadas. A 
r•Jiigião ce.tholica, considerada como no presonte 
casQ, com a força coarctiva de uma lei funda· 
milntal, é uma lei do estado, e uma lei do estado 
obriga igualmente e.m todas as fórmns de governo 
e debaixo de qualquer relação, a todos os mer11bro~ 
do estado. l\Ias a religião S"liD c()nscieucia é uma 
hypocrisia (apoiados) ; e a lei não póde commandsr 
a consciencia e a r"ligião, que é toda P.spiritual, 
não quer reinar por outro titulo que não ssja a 
persuasão e o amor (apoiados) ; cumpri:~ pois ao 
legislador constituinte concili.:!.r os direitos da 
conse;iF-ncia com os deveres du religião. <f Todas 
as outras serão pen:1ittidas. » Els·aqui os dir-eitos 
da consciencia; n1as os direitos ·ua conscicncia 
circumscriptos a uma manifestação limitacla; e 
como? « Com seu culto domestic,> oo particular. >> 
Eis-aqui satisfeitos O>l deveres da r~ligiâ ·J, porque 
deste modo nem se off·mde a susceoti:lilidadé da 
pi~dade chdstã, nem se abl'ern as portr.s aos 
enos que podem alienar os tibi -:os e os i~:noractes 
por meio de praticas e ceremoni9.S contrari:ls hs 
ceremonias e pnticas estabelecidas na igreja 
universal para edificação dos fieis. 

Mas ainda resta resolver uma objecção que se 
póde filzer, ísto é, que aquillo que é permittido 
a caàa um é permittido a. todos; logo, se todos 
q uizerem segutr um ..:ulto di&sido3ute, o que fica 
S<.Jnrto a religião de estado? E~ta qn.ostão é 
puramente logica, e eu nesta mstería quero mnis 
experien::ia e menos logica. Primeiramente direi 
que não é vr:rrlade que todos pos~ã.o s€gu.ir · o 
cuito pr.::testante, porque o imperante, o:> IDt:U\bros 
do corpo legíslstivn, os emp::e:rados pt!blicos aue 
ex,~rc!'m immediata ou mediatllQ'lt!nl4'. !u•1cções 
re»pccti':as :tos poderes ~oliticos , jurt;o obedl:mCJa 
á rel;g:ao o.o estado. .,t:a.s hont'"m ouv1 !llzer ; 
qu~ se elles quiz~<rem renunciar os en,vregos, 
podem segt~ir o cnlto prot~stGote. Esta hyvotbef<e 
suppõe uma diss!)l~ção soci~l. e dand•)·S~ uma 
di~õso•uçã.a soda\, nio bll. estada, e -poY conse
quencia nenhuma religião do estado. Em segundo 
ltJgar é moralmente impossivel que um culto 
particular ou don1estico possa levar á generalidade 
dos cidadãos sentimentos que só podem nascer 
das exhortações publicas e das praticas solemnes 
animadas pela lei e pelo _exemplo daquelles em 

85 
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quem se dão proporções ao menos para impõr 
uma ere•lulida1e pytha~orica. A historia nos 
prova qu~ as diver~as <:fitas protestantes tiverão 
seulpre por cri~em grandes acontecimentos, e 
eflt~s p.:>r mot\'"0 ~:randes interesses temporaes 
(apoiados) ; interesses p.>ré:n que uã.o podião 
acbar apoio em uma religião toda espiritual, 
toda de paz, tão pura e tão sa:1ta como o tres 
vezes santo. (Apoiados.) 

Isto posto, Sr. presidente, n:"io tendo eu om·ido 
oppcsiçiio ao requArimento senão por motivos 
d1versos daq uellE>s que se contêm no discurso do 
Exm. delfgado da Sant<l Sé : não tendo mesmo 
ouvido nem uma idéa, nem uma só palavra 
contra este discurso (felizmente), posso afouta
ment& dizer que só a mais crassa ignorancia ou 
a mais rirlicul::. ostentação de um pbilosophismo 
sata.nico póde enx·~rgar nesse discurso um germen 
de discordia (atJOiados), ou mesmo apparr::ncia-; 
de um falso zelo do ministerio sagrado. Pois já 
não pode:n evangelisar em Petropolis aquelles 
que s:lo encarregados d"l ovangelisar por toda a 
terra? Se isto tosse ~ssim, podia-se dizer de nós, 
sem ncs ia.zer injuria, qne por se não poder na 
actualidad'3 fazer a aboUção legal da religião 
catht~lica, trata-se de combater a sua influencia, 
d!'spnjat•do·?. iudirectnm,nte dos recursos de sua 
unidade e J;\!1 aUribuiçõo;s de sua independencia 
e supremaci~ ps:·a o fim de consumar sem estron1o 
a obra d:;. demoEcãu do edificic s>1grado. Pois já 
não poth:m combater os erros e as doutrinas que 
a igrej:Ã combate e fnlmina aqur::lles que são 
os d.::positnrie>s de seus ttesouros e de sua 
autoritlad.'l? Er" possivel, era mor>1l, Ara politi!:o, 
era músmo indllferente. á caridade christ5. que no 
mP.io de pt<Stores sa!4rados a pequena !'Orçã,, do 
rebanho de Jesus Christo em Petropolis fosse 
eonàrmnada a perseverar no erro, a -çiver no 
crime e no escPndalo, só para não oft•mder a sns
ceptibilidade dP. qur.tr 1 allemães dissidentes' Ni<o: 
o catholi.;ismo tem leis quA derivão d~ sua ess'"neia 
mes::no, e qn.; -aão se podem estabelecer em boas 
relações C•' m a sociedade política ;;enão d<Jbaixo 
àe con(lições particulares que derivão de sua na.tu· 
reza. A •itu>l.çiio dos povos pó..!e variar segundo 
o,; tl'lmpo;: e o genero da~ i•.stituições : tuRS o 
'l~pirito da igreja não póde dobrar-se ao espirito 
do :<eculo ; a. igr<Jja não póde aceitar uma só 
condição que seja d.; natureza a co:nprometter a 
integrhlade d.e seus dogtnas ou a ,::antidade de 
sua duutrinn, ou a independencia de sua jerarchia, 
a qual de!>appRreceria des•ie o momento em qu<3 
elia não rtvelssse u;:na autoridade infallivel aos 
olhos da fé catbolicn e um diTeito 1mprescriptivel 
á obediencia dos fitis na,; suas relações para com 
D,ms. 

Ouvi à!z::r que o governo não se deve entr'!l· 
metter com est~s ne;iocios. E' verdade que o governo 
não se deve entr.;metter ne::tes negocio!' para 
o fim dt; resolver de propria autoridade ac; ques
tões que versão sobre materias religios:u:; ; mas; elle 
deve enlremetter-se para o fim de sust.;ntar com 
a força publica o respeito devido á independencia 
espiritual acerca das providencias qu~ incumbe 
aos pastores sagrados nP.ste e em outros cs.sos 
semelhantes. Eu direi mais ; o poder civil não 
deve ,:;er indiff~rentq á efficacia que póde nascer 
do so:utimento rE:ligioso que elle póde imprimir 
nos negocios temporaP.s, porque as sciencias que 
entrii:o na educação c!os povos, se não siio deri
vadas da mor.-1, são peroicbsas ; mas a moral 
só é completa pela sua alliança com a religião, 
porque é esta que regula os m•)vimentos do 
coração e domina as inspirações da vontade, e 
ne!lte sentiu .; não é uma cbimera o dizer-se que 
os povos têm sido pquillo qae a sua religião 
(•S tem f<:ito. Obsarveinos a sociedade, e a não 
inventemo;:, que sem custo nos convenceremos de 
que não ba, nem tem havido idéa grande e 
duradora, que não tivesse o seu principal apoio 

e a sua força uas crenças religiosa;;. As socieda
des existem: mas n•'io 1\ um legislador humano 
que as tem chamado á existencia. O autor dos 
seres nã0 p:>dia ser indifferente á ortlam con. 
servadora dos ,;era;;. Só a religJào, diz Bonald, dá 
a razão do pode r. 

Niio obstante o que acabo de dizer, ouvi tambem 
ao llObre deputado qne PStas di,;,~ordias vinhão de 
se uão attribuirem os effeito~ civis do matrimonio 
a coutracto civil. 

Senllores, Cc)nfesso ingenuamente que ao ouvir 
estas palavras do nobr., d<>putado, lembr(>i- me 
do que nos refere um historiadflr ~rego, fl é que 
a invasão dos "barbaros n:1 Grecia. foi devida ao 
gosto de um rei pelos fi~os ·~e Athenas Para 
respouder ao nobre dllputado nada mais era 
preciso do que diz'"r·lbe que os mesmos protes· 
tant~s depois das reformas fic:írã0 fids ao principio 
d.e que a benção religio>:~a ó uma condição neces
saria pua a legitimid~de do matrimonio. E com· 
qu:1.nto a legislaçào franceza ou a revolução fran
ceza propri«mente no • xcesso de sua obsti· 
nação, e no empenho de fnzer até riscar da 
memoria dos l:.omens todas as instituições que 
tinhào a sancç:io das idades, adopta~se o Rystema 
contrario, t·>davia os francezes fic:irão tieis ao 
principio reli~ioso, porqu.J todos elles, Cclm rarís
simas excepções, as quats se achão nas famílias 
ào!'l Telhos republica:lOs, não se unem nem se 

. querem unir sGnão depois da benciãO religiosa ; 
e isto o que prova 9 Que alies mesmos reconhe· 
Cbtn qu.- o matrimouio é uma instituição sagrada; 
yue elles mesmos reconhecem que o matrimonio 
não deve ser considerado na classe dos contractos 
ordinario;:, opinião do povo, que ainda o vê com 
cs olhos da fé e no seu verdadeiro caracter. 

MaR dir-me·bi"io qull muitas reformas têtl:l soffri·io 
os codigcs fr~•ucez.;s, e todavia tAm subsistido o 
p~incipio dP que o eontracto civil legitima o ma
trim•mio. Senhores, estas reformas têm sido 
ft-Jita;; em épocas tempestuosas que não siio 
r.s mais proprias para corrigir<om os vicios da 
l<>gislaçào, muit'l principalmente na parte que se 
rescnte de tlma orig~m revolucionaria. Pois as 
nossas leis não estabelecem. nao regultb os 
eff,Jitos civis do matrimonio ? Sem duv1da: donde 
vem pois a vantagem de attribuil-os antes ao 
contracto civi! do que á causa que santifica a 
união conjagal de que ·~lles nas~em? Nenhuma: 
ante~. sendo e!les o fructo de um sacramento, 
siio mais sulidamente estabeleciõos, mais escru· 
pulosamente observados, e mesmo fecundad•.1S pelo 
sentimento religioso QUI! empenba os conjuges 
a mutuos esforços para os esta.bt!lecer e dilatar 
na <11.1a succes:;:ào. 

Não mt~ es·~uecerei tflmbilm do que disse o 
nobre deputado, fallando do requerimentJ, que 
elle reeei·lVIl ou previa tendcncias_... as quans 
não forão por elle explicadas; mas tendencias, 
p><ra qne? Para o despotismo? Não, o cl.!r · ;tia
nismo o repelle (apoiados) de uma maneira evi· 
dent•l nas guas leis, na sua moral, DRS snas 
tradições e no seu exemplo. Não somos filhos da 
escrsva, diz S. Paulo, porém da livre, em cuja 
liberdade Cbristo nos libertou. Non sumus 
ancill<:e sm·vi, sed liberm, qua libertate Cristus 
nos liberavit. Ficai firmes, accro,.;centa o apostolo, 
não vos qu~irais submetter outra çoez ao jugo da 
escravidão. State. Nolite iterum jugum servi
tutis contine,·i. 

Serão teadencias para as instituições livres 't 
Sem duvida, oorque o chri;;tianistno as acolhe, 
elle se presta ·a todas SlS fórmas de governo q ne 
satisfaz~m uma missão <ie ordem, que reco:1hecem 
e respeitão os direitos que dat:'io do dia da creação, 
e QUe forã•' sellados no Calvario com o sangue do 
Salvador. Eu me incumbo da prova, que se reduz 
a poucos exemplos. 

Olhando para a moral dos povos antigos, o que 
vemos nós 1 Que ella toda circumscripta ao amor 
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da patria e ao odiü dos estran~eiros, dividia os 
hnr·uma t:m 'I'€Z de os unir. A m•;sma rt:ligião 
dac,uelh:s tercpos, limitllda a alguma:; tribus ·e a 
algumas fam!li~.s. in>'pirava a set!S adeptos o 
dt>s~rezo Jos outr.Js homens; todos os direitos 
civis e p.;litico~ erà" o patrimonio exdusivo de uma 
só clnsse. 8t: olhamos para a philosopbia, os 
philosophos daqudl.: tempo nur.ca puzerão em 
duvida a legitimtdade da escravidão ; os mais 
sabios, aqut:ties mesmos que combatião com mais 
andacia os prejuízos da sua época, consagravão 
por suas maxiuaas ou por .eu silanciu esta mons
truosa iniquidaàe. Aristotdes tira da cnndição 
natur.-1 do homen1 os títulos da escravidão; Pl"tão, 
o divino Platão, povôa. a sua republica de es
cravos; os sabios da Italia não tiuhão melhores 
opiniões a este respeito ; em todas as obras de 
Gico:ro não se acha uma só palavra de compaixão 
ou ~ympathia para c0m os infelizes escravos. Mas 
Bruto immola seus filhos á salvação da renublica 
(diz-se); e Gatão, quando não vê mais patria para 
salvar, vai.-se rec.)lher ao st:puichro para não ver 
mais outra cousa I I Que palavras tã.1 bellas para um 
theatro I Tudo isto, senhores, são poesias que bem 
traduzidas uiio valem 30 rs. de hberdade. O qu<l 
erão a republica de Bruto e a liberdade de Gatão? 
Eriio a republica e a liberdade do senado ; era a 
republie'l e a liberdade dos patrícios; era o 
desprezo, o aviltamento e a miseria dos plebêos ; 
E comquanto as raças plebêas longo tempo antes 
de Jesus Cbristo já tivessem levantado a cabeça, 
e conquistado o lugar que occupavão na ordem 
social, todavia a obra dos plt:bêos não foi com
pleta ; porque elles não invocllvào, nem os direitos 
impr.:scriptiveis da nalureza humana, nem a lei 
innata gravada por Deos no coração do homem ; 
e porque? Porque a causa ainda não era a da 
humanidade ; tudo quanto p.;d!ào era para si sós ; 
nada para o estrangeiro nem para o escravo. 

Mas appareceu 6 christianismo ensinando a 
todos a mesma doutril!a, prescreveudo a todos os 
mesmos deveres e annunciando a todos o mesmo 
destino 1... " Nãc ha judeu, não ha grego, não 
ha pobre, não ha rico, não ba homr:m, não ha 
mulher ; todos somos membros de um só corpo em 
Jesus Christo, » diz o apcstolo : · « O cornmando 
que eu vos dou, diz o evange!hc•, é de amard•JS 
uns aos outrod ; uui· vos para vos ajudardes mu
tuamente, aquelle que não ama a seu irmão é 
uu1 homicida, aquelle que tiver dous vestidos dê 
um áquelle que o uão tem; todos devem soffrer 
os trabalhos que os outros soffrem, para qu€ uns 
nã•l scjão consolados e outros fiquem oppnmidos, 
afim de se manter a igualdade entre todos » : é 
un1a das lições de S. Paulo. 

Oh 1 senhora>', querem mais do que isto? Fôra 
um nunca acabar se eu quizesse aqui citar os 
taxtos do Evangelho , os escriptos dos santos 
p:1dres em favor da liberdade política dos povos ; 
mas os que acabo de referir bastão para provar 
que só no christianismo existe o elemento que 
tende a generalisar o mundo por uma magnífica 
unidade, e a unir os homens por uma magnífica 
generalidade. (Apoiados.) 

Agora , resta resolv&r nma objecção, a qual 
é: que os cultos protestantes tambem seguem 
o cbristi>lnismo, e tambem são favoraveis á liber
dade. Eu não vejo christianismo senão na igreja 
universal fundada por Jesus Christo (apoiados), 
cuja doutrina nos foi ensinada pelos apostolos 
e hoje pelos seus successores. Em segundo lugar 
não conheço religião sem unidade ; e todos nós 
sabemos us variações e divergencias caracte
rísticas das differentes seitas protestantes. Tam· 
bem nego que. o protestantismo seja favoravel 
á liberdade, porque aquclles que negão a divin
dade de Jesus Ghristo não podem tirar de suas 
maximas, senão a parte moral , sem o pode
roso auxiiiar de uma revelação celeste ; porém 
a moral já existia antes do c:bristianismo ; mas 

se'? elle nunca servio senão para garantir as 
odws~s distincções que só o cbristianismo extin
guia. Depois uma ch'lmada l'eligliio üue tem nor 
che:<> o poder civil, como p(,de fa>orecer á Eb.er
dude ? Enti;o as maximas d:> ch~isti:mismo serão 
explicadas e applicadas de um modo analogo 
aos mteresses tempor·a0s segundo a~ opiniões C:us 
que governao, e por consequ~ncia cc:nt'l:a a. liber
dade dos povus, q!lando assirn cvnvier expl:ca!-us. 

O mest~o não su pód~; :Jizer da ~·eligiãu c:~!.hojica 
apo~tolica romana, cujo fim é todo espritu:ll, cnjo 
chefe é um an viado de Deo», cuja iaG.epl"&deP.cta 
é um dogma, e cujos dognu~s só se referem aos 
interesses d~ vida futura. 

Sr. presidente, eu conc!uirfli repeti:1do as pa
lavras de um protestante IrlUito ser.satu : « Eu 
tremo, diz elle. quando ouço discutir phiic.~v
phicam.,nte o artigc. do matrimoniv. Q11e div<'t•·:.s 
m~:.neiras de ver, que de paixõe~ em luta l Vós 
dizeis que pertence il.s leis dvis prcscrev<~r a le
gitimidade do matrimonio; mas estas ltHS uão ~o>itiio 
nas mãos dos homens, cujos pt"ir.ci!Jios, cujas vista:>, 
cnjos interesses ou mudão ou se dbputão todos 
os dias? Estudai bem a legislação dos ddiere~tes 
povos em differentes tempos, e nella achareis 
bizarrias e abusos que se têm intrc·duztdo a este 
resNito ; e então se o poder publito fosse 
exclusivamente o competente para declarar a 
legitimidade do matriroouio, qual seria a !'Orte dail 
famílias e da socieda.dt~ inteira ? Felizes .:>s p'lvos, 
conclue elle, qu;; têm a este respeito uma lei 
divina, snparior ao poder do,; homeus I A igreja 
tem ft~ito o maior bt~nefieio ao genero humano 
nesta parte essencial, estabelecendo uma lei que 
nãn está nem ha de ~;star sujeita ao capricho, á 
bizarria e ao dt:lirio do homem." (A:ooiados.) 

Eu voto pelo r.;querimento, porque ainda que 
nelle baja algun1a cousa que não pertenc<l ao 
governo, o governo isto mesmo respondorá. Voto 
pelo addittamento, por que elle pede inf<>rmaçõ,~s 
para esclarecimento da verdade. Quando á ultirna 
parte do a'dditarr•ento, eu polia prevenir ao nobre 
aeputado algumas inforwações, não direi de todo 
o imperio, ma::; da província de Pernambuco. 
Alli fundou-se uma igreja de protestantes na rua 
a mais publica da cidade, no meio de grande 
espaço, todo cercaJo de grsdarias de ferro, e 
fórma exterior de templo ; celebrii.o as suas impias 
ceremonias (ri~adas) de manhã com todCI o appa· 
rato, e de noite parece um sepulci.Jro a quem 
por alli pass:t, escandalisando um povo religioso 
por índole e por educação. Mas isto o que prova! 
Prova o abandono a que têm sido condemnadas 
as materias da igreja por esses govern0s revo
luciouarios, e por outros que, se não são revo
lucionarias, niio satisf,lzem meu0s ás vista:> dos 
protestantes nesta parte, os quaes mesmo se 
envergonharião do exigir tanto, se fossem como nós 
devemos ser, tão zelosos do art. 5o da consti~u.ição 
do est!ldo-

Mas dir-me-hão: - por que razão os pastores 
sagrados não reclamão contra isto ?-Ahl senhores, 
como hão de reclamar, se elles creio que receião 
affrontar ~ opinião e as crenças daq,uelles mesmos 
a quem têm de reclamar ? 

O SR. NuNES MA.cHADo:-Faça cada um o seu 
dever. 

O SR. M,i,;NDES DA GUNHA:-Neste caso entendem 
elles que é melhor obrar com prudencia para. não 
peiorar a condição. O que cumpre ao governo 
é fazer os regulamentos necessatios pará obser
vancia dos canones da igreja, que fulminão penas 
contra todos os fieis que tiverem ingresso nas 
igrejas protest~ntes. -Disse. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Annunciando-se estar na sala .immediata o Sr. 

visconde de Goye.nna, deputado suppl!late por 
Pernambuco, é introduzido com as formalidade& 
do estylo, presta juramento e toma assento. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DlA 

Al'OSE.NTADOEU.S DOS SRS. l'ERDIU:iO E ODORICO 

E:Jtra em discussão a resolu~.ãn que approva a 
üp<'lseut~tdoria c.;;uct3dicla a Luiz Vieira da Costa 
D~kado P.;nli~<"o no lugar de c.ontad -.r da the
sourun;l .do· Ce.>r:l, co:n o ordenado qne llle 
competir na conformidade d:A. lei d" ,t de Outubro 
de 1S31. 

o s~·. Souza Fr:::.nça. vota contra a re
dacção do projecto , p<Jrque cita àcl f:lso uma 
lei que não vem para D ca~o. Observa que a 
loí de 4 de Outubro de 18:-a :lpenas regulou a 
apose.ntadoria dos empregados do thdsouro e do 
conselho d~ fazenda que não fossem empregados 
na nova organisaçi'ío uo thcsouro; q.ue assim, 
sendo essa uma disposição muito especial P'>ra 
aquelltls empr ... gauos , o!io tem applicação para 
outros erupn•ga.dos. Conclue declarando ter d., 
offerecsr uma ~<ruenda supprimindo a ultima parte 
da resolulião. 

<< Vem á mesa a seguinte emenda, e é 
apoiada: 

« Supprima-se a ultima parte ào artigo, que 
diz:- Couform~; a lei de 4 de Outubro de 18:31, 
r"vc·gadas as diepo:;;ições em contrario.- Souza 
F1·anca. » 

O Sr. Va:i.detaro diz que esta. emenda V€m 
t0rn~r incot.npleta a resolu~;ão; porquanto, tendo 
a lei de 4 <ie Outubro tiP.t<Jrminadv a maneira 
porqu" :=e àf.vi;~o c:;J.lcul:!r os ordenado:; que c:.Jm
pet::::sem aos e~JprE:gaàos aposeutad•JS, sagundo 
os enco;,; de servi-;0, supprlmida esta parte da 
r>:solu;~r.. nã·) se sabe com qn~ ordenado fica o 
eml)r•'g~>dv de q:1a se tratrt. Ol.J~erva mais que 
per i!'so mP.smo qutl a lei de 4 de Outul>ro foi 
&speci~l para cert.)S empregados .3 'lUe vem d.;· 
ciar!'d9. D!l. re~;:~luc;:'l.o, porque ~~ fosse generica, 
não -ç;rião estas P. CJUtras RpC•S'1nt:o~doti:liS á camiira 
para serem api-'rovac1as; o acto do goveruo seria 
cc:~pleto. 

o S1.·. Sou.Ga. Fran.~a d·~clara ter comprll• 
llcnd!.1o o p.:iJSBilit-ntu da COUlllli-~siio; insi:!te 
eutrduntv ~nr nit.o aclJ.ar b•.'a ~' r-:dacção. Deseja 
qu;:: a c.;mmi~~ll·~ so; e-xprima de m&nEi!·il que não 
Í>l':q s::rllriit::r que a caru!lra toiD!I a l.ei dE' 4 de 
Oul;,tlnl) c·Jmo medid:J. gwral. D,:,.,.;ja no emtanto 
rctirlir e e:llaulla. 

o Sz:~. Car~a H.l<> e Sllva. ob;:;.;rva que, 
t6nilo 111C:o j~ J::~da. para ordem do dia a re~dução 
appr.,Vai"IO a ret'orn.a o.!EI tl!vcrsss pracas •le p:·at, 
e n••.i.l pod~:1uo s~.r discutida ror a:ffi.uerociu de 
outr..s matr,riat~, 'lOrov~it!l a .,,,.:asiii!l p::~ra r.ffereccr 
corno eur,l:ds ac~d.tin\ á resolução que se discute 
es~'<a li qu"l <!e r~fece. · 

l\i«l,;la í~ mcs•l a emenda que é apoiada, ficando 
r;lSL!."V'<r:!a ,. díscnl->sii.o para depois que passar o 
arti~o 1!u~ :;.e clisc-.J.te: 

« F•,,n. icL·al~··•"'lte al'rrovAdo o de~rsto de G de 
Abnl •1!' 1>3-!3, 'lt:P r-ef,)rmou dlversJ\S prcças de 
pr"t pda rr.s,)luçà·) da mesma commissiio de 
p.;nsõ.:s e oroeu!luos, sob n. 50. S. R.- C. e 
Silva.» · 

o sr. :Forra:.~: tambem deseja offerecer como 
artigos additi-çvs diversas resoluções aporovando 
mercês pecuniarias. • 

o Sr. ca.-valho e snva., ã vista do que 
acaba de diz~r o nobre deputado, e receiando 
proJtongnr-se a discussão a este r€speito , peda 
retirar o seu artiQo additivo, embora tivesse em 
vista quando o of~.:.r.;ceu favorecer a sorte de pessoas 
místravt>is. 

Dá-se p!'r di~cutida a resolução, que é approvada 
e remettida á commiss&.o de redacçào. 

Enl,ra em discussão e é approvad2 sem debate 
a resolução que approva a aposentadoria con-

cedida ao Sr. Manoel O.iorico M9ndes no lugar 
do inspector da thesoura:ia do Riu de Jan,Jiro. 

FAlHUCA DE PRGDUCTvS CliHHCO"l 

Continúa a discussão da art. 1<> da respectiva 
res(•!uçf;o. 

O Sr. R.iheiro :-Sr. t>resi.:!ent0. n:io to· 
ll"Hi.ria màis p.•rt.e ;:;8~ta discu.s:->ào, se não ~ulg~·:-5~e 
necessario aes~:ar:o.:er qua~squcr impressões •JUe 
por ventura pt<de:s.>em ter causado as palavras 
do ncbre deputado relator da commi:;,;ão no seu 
primeiro discurso de rderencía ao mtu procedi
mento como membco da co:mnissao. Poiler-se-llia 
talvez presumir que não usei de lenldade para 
com os meus nobres collegas e que tive reservas, 
porquanto no seu discur:;o o llübre deputado 
rel<•tor di:;s.; que eu devia ter faito á comu-.i~sí'io 
essas r.;fic.xõe:; que apresentei :í. cama.ra. :~ãu 
f11i justo para commigo, pois Babe que sau:pre 
usei de todu a franqueza negando-me ao empres
timo por e:~tender qut< o thesou~·o não cst:l.va nas 
circumstanciaa de o fazer, e q u!lndo estivesse, 
seria mais util empregar essa quantia na compr<~. 
de ap•llices e depois os juros durante o tempo 
do empresthno. Fui semore condescend:;nt.e, e 
não demorei de sorte alguun o anJamonto d.;ste 
nêgodo, contentando-me com_ negar-lhe o meu 
voto por não consideral-o varit:1joso; e -Rver
minh!i conde<>cendencla ao p0nto de as-;igul:r o 
parE-cel' s~m o l~r, porque o nobre deputado m'o 
apreo;entou na casa quP-ndo já. se lia o axpe
diente. e disse-me que uma vez que eu assignava 
vencido, bt>m poderia ua oc~asiãc1 dispensar a 
leit~ra • par:~ que fosse apresentado nsqudla 
manhã, 11.0 que annui, dizcndo-l!:J.e que acabaria 
de ~<-r quando se imprimisse. Or:1, já se vê yue 
não era possivel fazer obs.orva'"õ"s á comm:::;são 
sobre o seu projecto ant<ls da apreser.tado á ca
wara, e qu:!ndo fosse, elhs não a.proveitarião, 
pois a com:t1issão não o modificou depois do 
tneu discurso; e cOUlO faria modificações se não 
concordava em negai." o empr~stimo p.:;didu? Este 
era o ponto essencial, e, para melhor dizer, 
unico, da ll"Ssa discordancia, e portanto l!lerião 
inJ.teis r··fie:xões secundarias e como !lS que fiz 
sobre o paliadio e extracto de madeiras de tiu
t'llrarb., sendo para notar que a respeito do 
pallaclio não tratou a nobre comt!liss>io, e si•n o 
hot:1.·ado deputad.) do Rlo de Janeiro que sustentou 
v proiecto. N~;:~m p.;di explicações scbre o pulladio, 
porque tinha u<•lle Slt.fficíeutes noçÕ':lS pelos DH:· 
morlaes e documeutvs existentes na mesa. O 
nt>b(e deputa.lo sabe que eu poaia receber de 
sua mão o pr.Jj-3cto com c.s dema1s papeis relr..tivos, 
e gu.lrdsl·os para os examinar, e assim fies. tia 
demor~cta s11a aprese:~tação ; mas não o fiz , 
porque tinha formado definitivamente o meu juizo, 
e niio precisava <le novo exame, e não q:1eria 
causar embaraços, limite.n:io·me a embaraçar com 
o meu voto. 

Aproveitar-me-boi da occasião para ratificar o 
que disse sobre o emprego da quantia de 333:0008 
em epolices compradas a 78. Eu disse que este 
c~>pitul compraria 427 apo!íces de conto de réis, 
e que se o govolrno fosse empregando os juros 
!iUCcessivamente pelo espaço de 15 annos, poderia 
ter d'>pois delles mil apolices. O nobre deputado 
cnntestou isto, e até disse que o governo não era 
uaurario para fazer conta dos juros compostos. 
Note o nobre deputado que o governo não ia dar 
dinheiro a juros, e sim com os 333:000$, na hy
pc.these que figurei, fazer u.m emprego muito 
licito resgatando apolices, e depois com os juros 
dessas apolices annualmente comprando outras. 

Devo confessar ao nobre deputado que commetti 
um erro no meu calculo, porque considerei a ter· 
ceira e quarta prestações recebidas no sexto 
anno, quando, segundo o projecto, está nas mãos 
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rlos enJp:.oezarios recebêl-a.s antes mr.smo ::!~ ~e 
findar c tercdro anno, r, <Hl~o no fim d•:os <J\:inze 
anuos deve o g.:·verno t"'r m r.is dt mil aurÍl~cc;s. 

D·~V•J aiu..!a. n·· m- ao •:~b:·.:: ' l~·t-t&t.:.Jo ciu •: sou 
exact'·' qus.n1(> .;alculo p.:l ·JS qui:tz& :111:1 .: :;;. ·) 
proj.;ct•; <J!Z e. primdra pr.~st.>~..,;ão é dep.>c .i d" 
p:·ouwl!:ac.iio da :ei, ·~c ;l!·iwdro pa~amento "':inze 
~wnos '"' p•.>is J'J rP-:elJL, ,;;ut•; ' .:ta pcim:>.ira- o re .-
tação ; log·.t, C:: V tJ con::::ide rar u pritn~irü pag;:;,anent() 
n\.1 pdn:t:ir·v :s~HH· sire d ·J d.::ciinO st-x!u anno. Nilo 
exag~rei pois cousa :dgum;l, ant·.:s commetti um 
erro eu1 favor do nobre d::put.aJo. 

Convém notar :-.o nobre dep1:.l:lclo qu~ o meu 
uiscursü só se llirigio a cor,;miss&.o neste ponto 
do emprestimo, que é t~tnobem o es~encial. DGpois 
tive do obserV<Ir á. uobrc commissãa quo as 
vanbgens que o project-.> aprt::;e.ntava não as 
_considerava tão valil•:'!as, e como a uol.Jre com
mis::;:io w.;nciouava <'ntre as dita•> vant9.go;as a 
escola de chimica pratica e theorica, padcndo o 
govArno:. m:>udJr para ~lla ate cint;c~enta alnmnos 
:por anllo, pt:rP"ttnte:i-lhe se enteadia que ·nós 
tinbauw::~ em que empr<!g!\r essa mu1tid:io da 
chimiC•)S. Disse :nais que até mo p:ueciào aaal
phab~tos, porque, se~uudo o proj.;cto, elles ião 
aprender o dese~;ho linear e as quatro opera~ões 
nritbmeticas. O nobre deputad-.> pareceu de 
alguma maneira escandalisar-sa de~ta minha 

-pergttni.'<lJ1M'O:,-poüdtru-m~ue-eu nji'o me rec~iasse 
dos chimicos, parque estes não embaraçavão a 
mioba carreira nem a do nohre deputedo. Ora, 
realmentll isto não é maneira de argumentar ; 
sameH:snte a!l\·ertencin não podia ter app!icação 
alg~.:ma às reflexões que fiz, nem agora merece 
resoosta. 

Quando chamei-os annlphubetos foi . comparan
do-•>s com um verdadeiro chimico, que ~u supponho 
home~ "de muitc•s ccnhectmentos. e não no sen
tido rigoroso da p;davra, isto é, P•lr nf.o saherem 
ler e escrevar. 

Á respeito do ~>xtracto dP. páo-brazil que o nobre 
deputado disse que não vinha no pr0jecto, parece
me que tratando de ~xtractcs do m1i:ieiras àe 
tinturaria, se refet'ia prin,;ipalmente ar. páo- bl·&zil. 
Eu então tiisse que era preciso calcuh:r a~; <ie~· 
pezas da extraeçiio e d1i conducçào de maueiras 
<los diffGl·entes iJOiltos do imp~rio para uús v .:mnos 
se era mais vantajoso !':ttrahir ou. rt-me~t.ar a 
madeira para a Eu:·opa. l<'.,;itas estas rectifi.cações 
vottl contra o projecto. 

o Sr. Go:.nos dôs Santo,. : - Levanto· 
me, não para C(•mbater se~uoda VI'Z os arguc:entoa 
com que o nobre dcputadl) justilica sua opp•·lli.;;ão 
ao project.o, pois qne creio têl-o j!\ feft,, suffici~n
tem~nta no primE'ico diacurso qu.e proferi ; padi 
a palltvra tão sómente pat·a dr:r ao nobrn dF<putadu 
me•nbrn da commiss:io do commercio um~ satis
fação ácerca de nlguns topicos desse molsmo dis· 
curso, a q11a, segundo me p!\rsca, não deu o 
nobre deputado a devida intelligencia. I1luito lon!le 
esta;a de meu pensamento accusar de deslealdade 
o nobre deputado .... espero lembrar-me dl' phr11se 
que então empreguei, e á vista delta julgue a 
camara se fiz ao nobre deputado tão grave incri
mínação. , 

Disse eu : - Permitta-me o m~u nobre collega 
que brandamente me queixe de seu procedimento; 
porque não apresentou. elle aos seus coll~gas da 
commissão as razões que dá á camara para mo
tivar sua opposição .•. - Ora, uma queixa branda 
não póde ser uma accusação de deslealdade. O 
motivo de minha queixa é patente ; se o nobre 
deput'ldo me tivesse prevenido dos argumentos 
que em se entender militavão contra o proj<lct,), 
ser-me·hia muito rr:ais facil combatêl·os perante 
a camara conhecendo-os de ante-mão : queixei· 
me por tflr-me o meu collega collocado em mais 
ardua difficuldade, constrangendo-me a l11tar sem 
estar para isso preparado. · 

'- Dis.>e maH o h,)n~·ado d .. ;putad-'>. · o;ar;;o para 
·~·'Í><n.:i~~-sa •la um.:. il'le>epaçi\o p<lr mim b•:ça<Ja, 
'J'le <>e .ttve~s~ '}Uerido f~z,;r opposiçii.o systc"mat;.:a 
::u) pro;octo, p~-,de r · la l' :;; t :.r úS p~p ~ is du nJ. toLt· Utna 
;;u~·1ar~ : •. t~nrno ~u o ~inb.a fe ito. 

Q~Ia.nJO S.C 1.;:tS6i, t:Jl -'. US ~ .. HlbUrd:~, O DOi' r~ ~1 ~ pu
t >l:10 ~e 0ppôr-se P.yst O:•a:uica:nente ~~·-· f.JI'Ob •: t:J ? 
Qu~nu ") n\au:f...:ste t e~ d p~:t;:,U:llt!n\o d~ :;er ~aa 
cap:lZ J<: err.prer,a.r r.)~io"" me;;;)S , l irit,,::; para. 
est·:>rv!lr seu aa<lamsrttv? :::{ll:!Ca. E,t<Jt.:. au t.:s 
c.onvéncido da que a doutri<1a do pruj.,ctf' r:ilo 
agradava C:.; earto ao nobre J~putado, mas llH! não 
pa~<tCi~< extremamente pr, judicial; a uiio S<ll" assim, 
teua o. nobre deputu.lo llesenvol \'iJ.o ma i~ effi•Jaz, 
ma1s vtgorosa oppo:;içi10 ; mas nâo lalJçaria <náo 
d~ Ut<i3 estr,ltegia p•)tv;o d oce nte, e que pol'tanto 
nao condtz com o seu car:l~t ·_,r. 

Emquanto à demura que tem haviJo, a qu·_, o 
nobre dt:putado me attrtbue .. _. 

O Se. RIBEIRO:- Está e!1gz.nad•i. 
O Sa. GoliES nos SA:-.-Tc.s :- •••• _ cxrjllca-se 

ella sem oue me caiba a!rruma culr. :~- O "0bra 
de~uta.io d-e..-e lemLrsr-se que se não· d ·o,i r.:!alo:rio 
defin;ttv'! :~esta negocio ú"s•ia que. f•Ji .,fr',lcto 
á comnns~ao, deve-s& unicamente ás nrud.~ntf:s 
reflexões que a respdto f~z-me o 100bre tleptHado, 
com as q11a9s levou-me a pedir inform«c.,i).;s ao 
~overno: essas infJrmações demor-ír~'io-se, mas 
5 dias dapois de sua chAgada estavào lavr.tdos 
e presentes à casa um segu nd•"J re!atorio e o 
projecto em discusl;ão; estas ;) dias for :i:o em 
grande parte empregudc>s e:u confot·encias, já c•Jm 
o-;_ <!mp:ezario>J, já com a!gun::> Srs. dcput<\CÍD5. 
Nao rilttve portanto o,; papeis, como me pareceu 
que affi.rm~va o nobre d~putttdo. 

E•nfim, o aobre <l•>putado, para completar a 
sua j11stiii.caçiJ da &ct:u~açiio "que li:J.e '"''; fiz, 
assevara :}Ue se não ::ommunicol! á commissà•• ~s 
razões que depois expe•ldea contra o proj.;ct•J, 
f,Ji por qjld Sd lhe não dilu. tem;JO para te l-o. 
Vt'jo-:ne obrtgado a repetir o que jâ disse:- Á 
COIUIJlissiio, como llra de seu davo!t, deu (.onta 
a ., n •>bre -le;>utado, não só um!\, mas muitll>l vezes, 
d~ ~ua.- 1déu '~ sobre a empr.;z& ó.e l\I. d\'a.reet, 
communicoa-llw a t1outdna 4'1" ,;u·t~qt.:lr: ;~. o 
nobra dt>putadu constant~meute llmito:.1-se " :lizer 
que. v~t ,!ria c011 !.ra, porqu~ jul~ava o cmprc.~timo 
prcj:tdtctal. Quando 1HJ trato ll d~ s,:sig.Jat•lr:<, 
•ii~so.Jho cu (peço á ca·n:&ra pennid~ilÓ dP. citar 
uo1 fac Lo tu<lo pnrticuluri. ::la sali •• piu!:ic não 
està nin•la. r,,rroada, lêa o p!"ojecto, e d.;t:it!a o 
q11e lbe p<lr.•cer j ut;to; :~e porem :;U:l rl)sotuc,;ào 
é immut.avd, eut:io ro::ço·th.:. •lU" :<~ assigue 
._.enci<h, para so tJ::i('l t!eUlorat· e,-Lu lleg:Jcio.-
0 nobro •l>iputaJo pa.;;;ou ;ip:::M;. c'S olitoo; l<Obre 
o~ pri111eiros pllrtlgraphos, tl assi;:;n•,;u.-s..: " ven· 
c1do. » 

Em tudo isto houve inteira franquezr. ~ leal
dad~ tanto da part~ do nobre deoutaJo cvmo do 
lado da .::omut;ssão. -

Terminou o nobrd deputado o seu di~eurso 
de~Iarandu que não tinha respo.-t:'l. o que eu 
dissera ácerca da utilidade dos chimico-> e do 
ne:nhum ~undtlmento dos receios que sua coTl.cur
!encia poderia in~pirar aos que seguem carreiras 
dtfl'erentes. A gr11.vidade cnm que o .:..obre dc::putado 
lançou estas expressões faz-me ver que as minhas 
de alguma sorte o ferirão. 

O Sa. RrBEJRo :-Não é co usa que mereça reti
posta; se eu flstivesse o:!fendião, responderia. 

O i)a. GoM!::S Dos SL..,Tos :-Queira perdoar-me 
o nobre deputado, parece-me queo está enganado 
quando assevera que essa minha asserção não 
merece respostll. A cre~ção de novas escolas, 
que aug1nentassem o numéro de medicas e j u
ris::onsultos seria cert.ament'3 pr~judicial ao pa:z, 
pois que assim crescena o tropel dos concurrentes, 
que jâ tanto se embaração nestas duas carreiras ; 
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mas se se offd•Cil á nossa mocidade um novo 
destino, se se lhe franqutJião as portas Ja in· 
Cu:i;tria, !!:l<. sõr::1 P. nte gal1hart. muit•l o pr.iz por 
C i..!trv~ tn:)tj vc,s , D.!~ ::, a inda !Je la cii!.niu,t!ç tlo J z, 
~o ncurrr-nci :t ~; :n ~ro!ls~0õs t d. c li nli ··.:Jdus. Est~s 
~;lo. Sr. pres:d~nte, a,; de .:: larações qtt<J juig•1 
n é..:e< :::ariv faz .: r á c>~lllara: nad1 wds direi . 

O SR. CARVALHO ~> SILVA ped~:~ e obtem licen~a 
par:! r tt.inu suas em~udas. 

O Sr. 1\:loura 1\:lagalhãos :-Sr. prrsi· 
dente, dire1 muito pouca cou"a, mas comtucto, 
para de,;cargo àa minha ccnsciencia, e em 
cumprinH:nt<, de m~u dever, !:ubmetterei ainda 
)Jequronas ·~nnsiderações á sabedoria da casa a 
re ~ pJito · ccstt• emprrza. Da primeira vez que 
f: •lltli eu a et: carei debaixo d.-l diversos pontos de 
vista ; niio disputando nem sobre a sua utilidade, 
uerrt peb que respeita. ás habilitações d<Js em· 
pt~>zariús : mas considerando pelo lado d;;s 
difti~ulundt:R que esta empreza ha de enconirar 
pura produzir effeitos realisaveis, mesmo atten· 
c.leüd·) ás circumstancias financeiras do nosso 
thes••uro, porque quando se tra~a de um em· 
prcstimo, e de um emprestimo tão avultado 
c-.mo o que se quer conceder, parece-me que a 
primeiríl cousa que se deve ter em vista é 
altendar á:; faculdades da nação ; se a nação pôde 
wt ,;ua actualidade fazer ou não e~ta sacri.ticio 
sem df. triUJeato, sem gravame, de maneira que 
não falte dinL~iro para causas mais urgtlutes e 
n•:c.essr,rias. O uobr~ deputado relator da 'commis
siio, (iue muito respeito, comquanto discorresse 
s0bre a ut!\i.iadtl da empreza, nesta parttl não me 
Sl.!tisft:Z cotapletamente. 

0 SR . G<·l!i!:S DOS SANTOS: -Não O OSSO satisfazer 
a•J t:ubre deputado porque uão tenho mais a pa
lavra 

O SR. MouRA. }.ú.GALliÃ.Es :-Quanto ao lado fi.
nancdro " economico, parece-me gue as difficul
dades ainda permanecem : h:!. ainda outra diffi
culdade muita maior, para se poder com justiça 
contrariar esta emp:-eza. IJ:u entendo que emprezas 
desta ordem, e emprezas de tanta rragnitude que 
trazem U.:l sacrificio tão grande á nação não podem 
verd,ldeiramente ser admittiàas e approvadas ~m 
um cc,rpo illus~rado, em uma assembléa legislativa, 
sem dado~ estatísticos muito desenvolvidvs, e que 
uma d!sc:ussãu sobre esta mataria se não deve 
limitar aa vs go, ao ind6terroi11ado da utilidade 
em preza ; diz · se-necessitamos de productos c:hi· 
mico~ no nosso paiz ; · o acido sulphurico é a base 
para. l'->.:!as as &:;;ai8 ind•lstrias.-Não é isto bastante, 
$lO preciSGS cal~ulos, e calculos muitv circumstan
ciados; e isto o que e1> não vejo, ~ ·i o quo se niio oc· 
cupa a coUlmíssãu. E-;ta empn,za promette fabricar 
productos de &:rande monta, e entre e\les figurão 
doas de gran\le entiúllda, acído sul phurico e al· 
vaiade. A ma teria prima dest'"s dous productos nós 
ntio temos, ha de \"ir de fóra. 

Ota, cumpria examinar qual é o preço do chumbo 
e do enx(Jfre, um p ?-.ra o fabrico do alvaiade e 
outro para o acido sulph•uico, quanto custaria a 
mão de <•brfl., e depois de to.:ios estes exames, o 
consumo provavel que •1stes pr.)ductos terião no 
paiz, El er..tão diz~r-se com tod() o conhecimento 
dn ca•1sa :-é nec9:;sario que se de 400, 500 e 
600:000$ par'! favorectlr a empreza. Temos nós 
rclatorios circumstancis.-\cs sobre estes pontos 
car.ieaes? Niio temos de~idi1amente. Faltão-nos 
bases para bem deliberar. O Sr. d'Arcet diz que 
!.!e de extrahir a ma.terta colorante do páo-brazil: 
sim, senhor, concedo que o Sr. d'Arcct tem toda 
capacidade para extrahir a materia coloraute do 
páo-brazil; diz-se mesmo que elle sabe um processo 
não usado; mas é bastante isto? Não, senhores ; 
precisa·se de muitas cousas para obrarmos com 
actl rto. Precisa-se saber quanto custa o páo-brazil 
vindo da Parahyba, do Rio Graode do Norte, etc., 

qu~nto levará ú Sr. d'A.rcet pa:·a ex.trahir e;;ta 
Unlielia cobra:ue, quanto cust:ná esta m:;lt.;ria 
P•lôt:1. t:a Fr::.;, .. _,a, ou e:n outrus paizes da Europa. 
Et:. q .;ew cifn•s e aL;a~·ís:nos par::.. :•.ÜJ ~ r a.· c:uanto 
.;:n;Jnt :u ;~ o ~:usto d-. cxt,·acção doi rnateria C·•llord.nte, 
il é u Qll•' :uio v,•jo . p.Jis uma iudustría d>lsta 
ordeo , :; .;; favGt'<JCoJ com '' mprestitll<Y, ou ·:)ermitte
Su ~s :.a empn.z.a com r:. &l:npltos discussiio v :1 ga e 
i c: d~t~:rminada :sobre a utii:.iade de acidCJ su lpb.u
rico, e s c,bre as vantagens prec•misadas do palladio 
que s~ diz qua d~:lle :se póde fazer moeda para o 
paiz 'l O palladio é um m etal de des~oberta muito 
recéu t~ . 

O Sn. Go:~n::s Dos SaNTOS :-Foi descoberto ha 
40 aonos. 

O Sa. M:ouaA MAG:..LIIÃES :- O palladio foi 
descoberto por um chimico inglez de noo.1e Wol
laston. 

o SR. GOME~ DOS su~TOS: -Em 1806. 
O SR. MouRA l\fAGALli:ÃEs :-Si:n, e em 1804 já 

tinha elle descoberto outro metal chamado-rho· 
diUUl. 

O SR. GoMEs Dos SA.NTOS dá um aparte. 
O Sa. MouRA. MAGA.LHÃEs:-E' pois o palladio 

um metsl descoberto ha. pouco tempo ; não é 
como a platina. que tem :nuitos uqos, e qu'l foi 
descoberta na Europa em 1741. Niio ->e tem feito 
usn nenhum do pailadio na Europa : entretanto, 
vem-se aqut dizer que nós iremos tirat grande 
utilidade :lo palladio, que l:lStá nniJ.o ao nosRo 
ouro. E' preciso que a camal'a atteada para eetas 
circumstancias. Como vamos conceder uma em
preza destas, torno a repetir, S6m dados esta tis· 
ticos a respeito de varios objeccos só co~n o vago 
e indeterminado da utilidade da empreza? Pois 
assim se fazem eruprestimos tão avultados ·? Ainda 
por outro · lado ell tem-:> est!i &mprllza, e é o pre
ceden le que vamos e~ta.belec~ r. D'.1ra. em dilmt':l 
todo e qualquer individno que tiver f•3i to uma 
descoberta ou um m.,lhoramento qualquer na 
industria virá com fundamento pedir elilprestimos 
A cauu~ra, e com muit~o razão, P•)rque nin~?uem 
dirá qllu em um plliz qualquer a ut.ilídaJe da 
empreza.s está sómente na confeeçà(l d~:~ product.os 
chimicos ; t·Jdas ~&s outras in<iustrias são utilissi • 
mas ; a vista do que não sei se nós podemos 
com justiça negar um empNstimo a qualqul:lr outro 
emprezario que s~ l$prP-ssata pedindll dinheiro 
pura que seja sua indo1stria anima&da, e a possa 
levar ávautA. 

Ente11do, 8r. presidoJnte, qua o ar~tumonto 
apres ::! ntado pdo nob1·e deputado q11e s11 assíanou 
venrido é de toda força, e q11t. nilo p6tle ter UIJia 
rtisposta satisfactnria, e é que se para o e~tabe· 
lecimento de 37 officinas de que se devll compôr 
a escola normal, os Srs . d'Arcet & Comp. têm 
de ga;;tar o quadruplo ou sex.tuplo <lv en1prcstimo 
pedido, então é log1co que O$ emprezarios tém 
os meios sufficientes para levarem a effeito esta 
empt·eza sem s .. r necessario o auxilio do governo. 
Se elles têm em vista grandes lucros não sei para 
que este subsidio que pedem ao corpo leghslativo. 
E porque não emp1·eg~o as apoli~es que querem 
depositar. que são de lles, p:.ra levar a sua fabrica 
âvante 'J Se ainda se tratasse de admittir que o 
governo garantisse o emprestimo e fossem elles 
haver o emprestimo de qualquer parte, isto ainda 
teria cabimento ; mas conceder-se um emprestimo 
tão volumoso, tão grande nas circumstaneias em 
que nos achamos, e no que não posso concor<l.ar. 

Nós, Sr. presidente, h~tvemos de votar nesta 
mataria, por assim dizer, por inspiração; pe rdóem· 
me os nobres deputados qu'l diga que esta materia 
devia ser tratada com algarismos e calcuio~ muito 
circumstanciados ; e qu11ndo não temos relawrios 
de qualidade alguma, iremos votar 338:000$000 
para esta empreza ? Ea creio que a illastre 
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eommissão mesma não lhe quer cooced~r o pri
vilegio do art. 2•, porque isto seria um mrmopolio 
intoleravel, e o monopolio em matorias tle indu~
trh é tudo qa~~.nto ba de mais fatsl. 

Sr. prl'Sidecte, vote a cam,tra como e!ltend~r 
em sua sabr~doria, conceda o P.mprestim0 ao 
Sr. d' At·cet, auguro mal da em preza~ toas desejarei 

• mesmo qrfl as mir.bas idéa!l sejão inteiram'"nt"l 
falsas, que tudo quanto tenho d1to desta empreza 
não seja exacto, que ella se re>~lise e que o paiz tire 
della os ben~ficiofl qu~ a illustre commissão pro
mette, eu desejarP.i isto : porém entendi do meu 
de\"er, e para d'lsencargo de consciencia, fazer 
estas breves refhxões, e fico tranquillo. 

Dando.se por discutido o art. 1•, i3 approvado 
.com grande maioria. 

O Sa. PENNA pede urgencia pRra se lêr a 
redacção dn resolução conced~ndo um credito para 
pagamento de dividas de exercícios findos. 

A urger.cia é approvada l';em debate, assim como 
a rellacção da resCil ução. 

Entra em discussão o art. 2° do projecto para 
estabelec;mento de uma fabrica de productos 
cbimicos, com a emenda respectiva. 

O SR. GoMES nos SA.NTOS declara que a com
missão aceita a emenda porque reconhece a in
convcniencia do artigo. 

Dando -se por discutidos o artige e a emenda, 
é eflte approvado. 

Entra em discussão o art. 3o com a emenda. 
O artigo é rejeitado, sando a emenda approvada 

sem debate. 
O artigo additivo é tambem approvado sem 

debate. 
A resolução é adoptada. e vai á commissão de 

redacçii.o. 
Entm em discussão o art. 1• da resolução n. 78, 

autorisando o governo a contractar com Racine 
o estat>elecimento de uma Otl mais coloaias. 

O SR. CARVALH•1 E SILVA requer o adiamento 
desto projecto por tres dias. 

O requerimento é apoiado e entra em discussii.o. 
o Sr. Ferraz :-Eu desejára qne a nobre 

commi!:I:Sã:O me declarasse quaes as garantias que 
aste individuo apresenta. Ninguem ha Aa praça 
do. Rio de Janeiro que o não conheça ; ern di
rector de uma comp,mhia de immcveis, fallio, 
ficou em f:stndo tal, que, não tendo com que 
pagass:~ os aluguP.is da casa em que morava, foi 
della lan~ado fóra. 

Ora, quG garantia póde ofl'drecer este homem? 
Eu desejara que a nobre cummissão me diss~Js~e 
quom é •J~te Individuo, e quaes as garantias qu(l 
elle apre~;enta. 

O SR. CARVALHO E SILVA produz algumas razões 
em abono de seu requerimento. 

o Sr. '-Van.derley ;-Sr. preo>idente, o 
hot:rado membro qU·ôr que a dio;;cu~sii:o fique 
adiada por t_res dias p~r:\ considerar .melhor o 
projecto; mas tendo s1do dado o pro]ecto ;>ara 
ordem do dia, todos os Srs. deputados devião 
estar preparados, ou ao mflnoa é essa a pre
suu1pção, para tiiscutil-o. Eu desejava muito 
prestar ~eu voto para que o honrado membro 
estudasse, como pretende, a materia : mas _esta 
é uma questão que deve naturalmente ser d:scu
tida pela camara : então o honrado membro terá 
occasião para vêr afluillo que até agora não 
teve tempo de examinar. Consequentemente o 
additamento não póde passar por esta razão. 

Não pórie tRmb~?m pror.eder a outra razão qtle 
deu o meu honrado amigo deputado pela Bahia, 
porque não me pareceu que ella fosse propria 
para fazer cahir o. projet.:to ; .isto é, porq.ue a 
companhia é orgamsada debalXo de uma firma 
que não merece conceito. As companhias, como 
sabe o honrado membro, são feitas por acções ; 

se ella nenhum credito tiver na praça, ninguem 
lhe tomará as ac·ções e nenhum pilrigo ha. Sabe 
o n::>bre deputado que quando se quer f·rgamsar 
certas companhias cujas aeções são vendi1!as na 
praça, sempre se lança mão de um individu., que 
se apresenta como assi~natario, ou B.quelle que 
requer o privilegio. Vamos a ver se os privi
lPgios ou vantagens requeridos podem ou não 
podem trazer utilidade ao paiz ~ esta é que é a 
questão, porque nós não Jevemos aqui julgar da 
capa!;idade ou incapacidade do requerente, e 
mover uma questão não só odiosa, ccmo até 
inoportuna. Pergunta-se quaes são as condições, 
quaes as vantagens que requer o thesouro 
publico? Apr,r.as ha uma, e é que o governo 
contribua para :'.1 passagem dos cvlonos : sobre 
este paragrapho é qne deve versar alguma di!:;
cussão ; mas pela leitura que fiz da resolução vi 
que todas as Otltras condições podem ser muito 
proveitosas á nação. Votemos pois cor:~tra o 
adiamento, e entremos na discussão da resolução 
com a devida imparcialidade e sem prevenção; 
ri~quemos o nome do individuo, e tratemos da 
materia do .projecto: é assim que eu entendo. 
Se o requerertt•' tem cr~dito ou não tem, quem 
comprar as aeções é que. o ha de decidir. 

Julga·se o adiam~:onto discutido e é rejeitado. 
Continua a discussão do art. lo. 
o Sr. Ferraz:-Sr. presidente,-v'ejo-me na 

necessidade de tomal' algam tempo á cam:ua 
sobre flste prajecto, para dar uma explicação ao 
nobre deput:tdo pela provincia da Ballia, que 
fallou em ultimo lugar sobre o adiamento. 

Disse o n•1bre deputad,J que não devíamos 
examinar quem organisa a companhia I Senhores, 
quando s~ trata de uma companhia, o organisador 
•lella é o elemento principal da mesma comp~tnbia; 
de sua capacidade e inteireza dl'pende a exis
tencia desta : se o organisador de uma companhia 
não gozar de conc<?ito, se seu nome não offerecer 
a3 g:trantias que são necessaria~ para um tal 
mister, como é que ella se formará ? Se o orga
nisador de uma companhia fór Ca.llido t•U estiver 
em circumstancias más, se der-se o caso de que 
seus credores persigão, elle poderá requerer o 
privilegio para que os mesmos credores lhe dêm 
algum alento, esperem que p .. sse o privilegio, par& 
então poder satisfazer os seus empenhos por 
meio da veoda do privilegic>. 

Póde-se dizer que isto é beneficio publico ? 
Não será especulação mercantil ? · Nilo pod•~ráõ 
certas pessoas combinar.se com o fim de obter 
um privilegio destes, afim de se loCllpletarem. 

O Sa. FRA~ÇA LEITE:- A companhia está or
ganisada. 

O Sa. FERRAZ : - Diz o nobre drputado da 
Parahyb3 que a companhia e~tá orgaui~ada: mas 
é o ~ue n:io vejo no prrJjecto. (LI! o a1·t. lo do 
projecto.l Aqui mesmo se declara que ainda não 
está organisllrla. 

O Sa. F. L&IT.E:- Peço a palavra. 
O Sa. FERRAz:- E se está organisada, e se 

compõ<:J de pe.;soas probas que prestã•) todas as 
garantias, porque não apresentão seus nome.,; ? 
Por ventura o nobre rleputado como particular 
tratará com um in lividao que lhe não preste 
garantias ? 

O Sa. F~ANÇ.\ LEITE:-Se "fôr mandatario, por
que não? 

O Sa. FERRAZ:- O certo é que um particular 
não faz contract':l com pessoa de~conceitu:J.da que 
oüo dê garantia alguma pela sua reputação e 
nome, e como mandatario da nação· o nobre 
deputado tambem o não póde fazer. 

Mas, senhores, se esta companhia existe, não 
póde dirigir· se ao governo e cootract>~r com elle ! 
Porque não -se dirige ao ministro do imperio T 
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Se o ncbre d~>putado quiz.3r, estl\bele\a em gP,ral 
uma medida e.:>;~re esta b11~e, para 4Ue debgixo 
út-11:> ,, g~·veruo wntracl.e com um1: ou m~is 
c0mpanL1;;.s qne tenh:'io á sua frfl>te um nome 
c<'lnhrciJ•>· -

:,>enhores a camara sabe que eu niio mr> opponhc 
nuura a <>stas ernpuza~. Eu defendi a empreza 
Ôt1 s.. v .. r. Le.;-o., e uão me tP.Dho vpposto a 
outras cmae~qunr emprezas; mas o cavaiheii'O 
YRn Lede r.ra r.?presentante àe uma· companhia 
resp(·itavel, to apr~'entava muitas garantia;;. Niio 
sou in;migo das empr.;zas, Rcho que as condições 
destro 8:;o con,·enirntes ; mns P.u desejára uu:a 
g(lr:.ntia da pfi.rté àc cqzflnisadvr. Ora, de quP. 
srr't'iria decr,;tl::rmns istl>, se esie inl!ividuo não 
pud•:~,e lfv:~r a eff.eito o e-"u objP.ctc>? 

A idéa a;,res:~nbàa pP.!o nobrq deputad .1 de se 
suJ.;primir o nome e de se substit11ír pelaR pa
lavras- um~· con~panb!a- ou que o g•lVc:·oo 
fica autori!'lado para contractar com qual'luer 
comr .. anhia, eu a al>!aço tauto msis de cora~ào 
quanto me con~ta cp.P. existe nesta cõrt~ urn 
allemil:o que quer contractar a. introducçiio de 
color.os d ... b<~.ixo unicameute dã duas condiçõ~s : 
1•, àe comprar terras ao governo, e 2a, dl3 o 
govEruo não poàer vender as terras do lugar em 
que se estabelecer pvr menor preço do qud dle 

_ _ · CO!ltpr:•r, Con1o ~>sta apparectráõ outras com-
panhias. · 
E~ offereço n minha emenda : não qutro que 

se ~UplJCllha que snu avesso á colonisaçiio. 
E' apoiada a seguinte emenda e entrli em dis

cussão : 
"O art. 1. 0 Seja co:1cebido do modo seguinte: 
" O governo é au.torisado a contractat com uma. 

ou ma:s companhias o estabelecimento de colonias 
forn;aJas de suis,;os e :.llemães debaixo das 
seguiutes b~ses. 

" O m ,•is couLo no artigo.- Silva Fer1·az. » 
('t Sr. Frt~nça. Leite:- Sr. presidente, Au 

pedi a pala't'ra para dl'lfendcr o projecto. Eu 
t.ãa quero ju~t.illcar a iJoncidarlll desle agente 
qu~ SP. EoprPs~:mt.a; mas, s~gundo informaçõas qU.E' 
tenho, i-to é uma comp'anhi~ formada por hrazi
leii'O!' capit~lbta~, que uo g•}ral o que querem 
é ctoe~prar terra" mesmo a P••rticulares, e õ.bt.ti· 
bnil-ós &•,s colonllS por um prP.ço que fôr 
convtnci•inado, e niio pagar sisa nem da compra 
d'l te r ras q•:e fiz.,r.;n\ para a ccloni!~ação, nem 
das '11hl ve,ld;;~·etn aos col(•OO><. 

Orn, bel!l s•: vê que "sta companhia P. f"rmada 
dPbatxo da cert:;s principic'S, com o.; quaes ainda 
n~nhuma cou; panhia dA colonisação tem sido 
or~;.nisada até hOJe : todos os projectos de col•,
nisnçãu que Rfl têm C:t:cr.:t:..:!v, todR" ~~ cOIJJpanbt:lS 
de CC110ni~a..,.-v l.jll'l "EI têm Í••l'nt::.do HO Brazil 
ntó hc>jo, lêm s ijo c0m t•:rras da,1as pelo r;ovP.rllO, 
P não c::'m t+<rra~ •·f'lmpratJ,ls p<>la comç,ailhia. 
E ' ta .:ompr~ d~ t errc." rPtl~·SP- <.JU ~ »P. t1isp ~·n2'" 
de ll•n dir ~:: íto que eu jnlgo muít:1 iJes:.~o, <.'treítn 
c1ue exi.~te •' nlr& ~1ós, rr:a;; por Ctljll r.o:t,·e, ,j~,tda 
não esrou 01 ui to. Por co11 sPQ'<J.mcia. \'ê. ~tl l\~ 
v"nbg~ns qur; a r.orr.pr.nhia c·fl'~ l:'"':~ <:/; r.leb,.ix•J 
dbtc P'·r.to de vist·•· Por out~r, Jndo, e u C·)nsict.;:o 
qu o> o.~ualqu ., r ~acrificio que houvermos de faz~r 
para a iut,r:.c!ncção de cubr.os é compen,;aJo à;: 
un,a n .an.:tra iucalculavel com as vamhgens que 
se p·,d~m tt~z.;· pê.ra u fnturo . 

Esta companhia se encaminha a este fim, e se 
encanli•tha d0 uma maneira menos onerosa do 
que n<>nhuma c:>mpanhia qu" até hoj.., tem appa· 
rcctdo. p ,,r t'lutro lado, esta companhia formada 
por capitalist•·lS brRzileiros, off,Jrece, debaix'.l mésmo 
d·~~te uniccJ po:tto .de vista, n;uitas v:;~ntagens, ,i á 
por ser a pnm r. tra cO<it pannta creada no pm.z, 
comp.:.st:L de C•1pita!istls brazil,;iros, que dev•) ter 
preferdncia a ttJda <J quo.>l·lU':'r companhia estran· 
geira que vier üll'cl'llC <~r-se para especular no 
mesmo s .: ntido, e jâ porque sendu esta companhia 
assínQ protegida, é un; estimulo qu~ lançamos 
na populaçâ,:) do paiz para despertarmos entre 
~:õs o espil'ito de assocíaçfi.o, unico que produz 
por toda a parte e,;sas grand,os a arri,;caàas 
em prezas que fazem a gloria · dA outros povos. 

D_eb.•ixo de,:;te ponto de vista, julgo que o 
proJccto em discu><Rào deve passor, e que não 
fazemos grandes s9crificios em concorrer para que 
a cotr.panh1a se realise, e lovantando·Sil assim 
no rr.eio àa população um estí,n:llo qu~ póde 
pro•iu:o:ir ~;ovas emprezas, e novas companhias 
organ1sarer.n-se para mPlhorar o estado actual do 
pai:r.. Portanto voto pelo projecto. 

A discussão do artigo fica encerrada. 
Levanta-se a sessão. 

Sessão em 28 de Agosto 

PRESIDENCIA. DO SR. MUNIZ TAVARES 

SUMMARIO.-Exp!ldiaote .-Interp~Zlaçâo.- Reque· 
rimento sobre 11 Ol"àem do din.- Demnt·a dos 
paquetes de vapo1·.- Naturalisacâo de colonos 
e marinheiros-- Lolt>rias pa,·a o thcn,t?·o de 
S. Pea,·o. Discur-sos dos Srs. :Dias du llfotta 
e l\7unes Machado. 

A';; 11 horas e 10 m inutos da manhã abre-se 
a sessão, lê·se e approva-se a acta da ::nt,:.cedente 

EXPECIENl'E 

Um officio do Sr. ministro do imporio, remet· 
tend•> uma col)ia da re!:\ctio dos lentes do curso 
jl?r.itiico de Olinda, que não se achiio no cxe.r
Cleto de $eu~ emprt>gos.-A 'f'IP.Ol fez a l'CQ':lillição. 

Du n•esmo mini~tro, trano:~m1ttmdo cópia do 
il~~reto de 22 d'> corrente, que co:;.:~Je urna pP.Psih> 
anuunl a D. Ur~ula J.;!lqnina Vi<>ira, viuv'1 ao 
t~nen:~ da prirueira linha do t""rr:itu J:•Bé F~lix de 
'M:"n '!onça..-A' commissii." d~ p~n<;ü~" tl tll'denn•1oR. 

D•• ~r. min1stro da f>J.z,.nda ·~nvirwdo u infor· 
ma<;ik da contad<'·ria ~P.ral àe r .,vitmo d'' 24 do 
correr·t··· a r 11o:p<'ito ~~a pretwç:'«> ..fe D. Gllilber· 
m11aa Rvsa Bapr.:~ta.-A qut>m f.,z :. requhliç1io. 

D·· ::)r. SdCl't.tario du seUI\tlo, rr..rticipandv que 
o s r. uaJo (i<JO!JL<·U, ,,flrn de s•r l(:v!\uú á sancç:lo 
ilnpc~~!ll, o dc·:::·.,to fix:..n<.lo a rJ,•!it;>PZ!l e orçnnti.J 
11 rn: .it11 geral ,J" i:::Jp•:rio pRrz o exercici'J de 
1Slli ,:; 1817, n:. fórm::: t'm <mrlad:\ p<'lã cae.1ara dos 
Sr-.. ri:~put, :>Jos . -Faca o. ''''mara J;ateiraJ~. 

Nãn ba mail:' r~peàicr.te. 
O :-<:s. F.~>RRAZ a::!luncia t~r de intrrpP.llar o Sr. 

mmi~'.ro rf,, t:J•;>erio 110 s~ntido da indicação que 
vai ~: and ,•r á uH><>a. 

Ec~ rã,, R•'l te t ' ·t!Çi>' t~r:'l•J •·lhado para a posição 
rlo pa!Z p~lé•S d·~··r~nt~~ llldvs ·1H•:- <;\tL 12a a 
fon ·!a~- ,) : ruas et•_ .itllg• .. nluito CC'ilvf'u~ent~ oper:n· 
un·~ l'•;7t.l~>ç~o n"s cl):::tutn<"s, e 'llt não p"os0 
qnepo~s~mo!' Ol)c1ar .,;;s" r..,votuçàc nos co;,:u:nos 
actu;.e<> s'ltn ties~nvolvirn~nt<.' <la i<H:iustria, sem 
R i:;tr(•ducç,<n de uma P'>;•ula•;ão !lgl·icolJ e inàu~· 
lric~a. Por :sso todhS as cmpn:zas que se 
eocr.mi::lbão a dest:nvolver a indu.strta e a in
troduzir pcpulação podem contar com o meu 
apoio. 

E" <>;:>nrcv>J.r.i•> o .,~guinte pa1rcr:;r : 
r: A :;a c<'mmi,·~ào ,Jf.! .,r~ament.o, \endo exami

r:adr.. o requ~nrr.•mto qull á llSta au~nsta ca::n'!ra 
clirip,iriio os aLere!l d;> corpo muni;:ipal permanen1e 
dl!. .:orte, pedindo qud se lhes :lbone mais uma 
cavalgsdun., além cia qu .. térn ; porqae havendo 
paridade de serviço e11tre os supplicantes e os 
outros offi.ciaes de companhias, e tendo estes duas 
cavalgaduras, julgiio-se aquelles com direito para 
as obterem ; eu~nde a mesma commissão que é 
ao governo que se de~em dirigir os supplicantes1 
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exoondo-lhe as razões em que se fundão para a 
sua pretenção. 

« Paço da camara do!> dep'ltados, 28 de Agosto 
de 1846.- :Machado de Oliveira.- Souza Fra:tiCa. 
-J. M. Wanderley." 

Approvão-se as redacções das seguintes reso
luções : 

1.• Approvando a aposentadoria concedida a 
Luiz Vie1ra da Co;;t~ Delgado Perdigão, no lugar 
d~ contador da tb~souraria do Ceará. 

2.• Approvaudo igualmente a aposentadoria 
concedida ao Sr. Manoel Odoríco Mendes no lugar 
de inspector da thesournria provincial do Rio 
de J1weiro. 

3.• Approvando o estabelecim~nto de uma fabrica 
de protluctos chimico11. 

E' lido e apoil1do o requer\m~uto da primoira 
commiss1io do orçamento, exigindo do governo 
uma tabella. demonstrativa da divida proveniente 
das joias ou imposições que devem · pagar os 
agraciados com títulos e mercês honorificas da 
data d:1 coroação do Sua Magestade até o presente, 
cujos diplomas ainda. não forão solicitados pelos 
mesmos agraciados. 

INTERPELLAÇÃ:O 

da companhia. Deliberou-se apresentar este reque
rimento, porque, tllndo sido fixado o prazo de 20 
dias mtre as partidas dos paquetes, e havendo o. 
camarll ultimamente restringido este prazo a 15 
dias, ncontece que, logo di!pois desta votação, 
em vez de 20 dias, a demora da ;;abida do paqueta 
foi de 2G ou d~ 28 dias. Deseja pois aaber s& é o 
governo que incorreu na multa dos 200S diarios 
por causa desta demora, ou se a companhia ; 
porquanto, se a culpa vem do governo, digno 
de censura se torna, porque, serr. motivo algum, 
dá cautia a despeza tiio consideravel ; e se é da 
companhia, quer que ell>l seja obrigada a entrar 
para os cofres publicas com a multa que el111 
davia exigir do governo por semelhante motivl). 
Nota qull o commercio mais que todos soffre com 
estas alternativas de maior ou lnf.nor demora d~ 
sahida dos paquetes ; que niio ba narln !l"ais 
per:licio!'o para o mesmo commercio ; que nos 
paizes cujos estyloa g<Jstamos imitar ha uma ex
actidà.) mathemstica na sabida cios seus paquetes, 
e que o Brazil pP.rde sensivelmP.ntt3 querendo 
seguir uma pratica cuntraria. 

E' lido o s~guinte requerimento do Sr. ·Dias 
da Motta : 

• RP-queiro que, durante o tempo que resta 
de sessão, se discuta até o meio dia resoluções 
concedendo pensões a viuvas e a milibres, e do 

E' lid1.1 a seguir:te-indieação--do Sr;--Ferraz:---- --meÚ>--rli~m--di-an-te--a-l-e-i--àa--g-u-arda-naci<ma-l--.->r----

« Annuncio que na bor11 competente interpellarei O Sr. Forr~ira Pcnna. pensa c_om c nobre 
ao nobre ministro do imporia sobre o seguinte: autor do requerimento :tue o Sr. presidente, me

« Se o governo persiste em mandar observar 
a intelligencia que deu aos arts. 15 e 16 do acto 
Rddicional, considerando os dous terços de que 
trata o mesmo artigo, não os dous terços dos 
membros presentes, e sim os dous terços da 
\ota\idade dos membros de uma assembléa pro
vincial, e se não tem intenção de mand•tr revogar 
as ordens que a este respeito se expedirão aos 
presidentii!S das proviacias. » 

O Ss. PRESIDENTE designa o dia de segunda· 
feira. 

O Sa. la SECR&TA.RIO :- . Vai-se ofil.~iar ao Sr. 
ministro do imperlo, na conformidade do re
gim~nto. 

REQUERil!EN'l'O SOBRE A ORDEM DO DIA 

o Sr. Dias da Motta. diz que tem de oiie
recer um requerimento sobre as matarias da 
ordem do dia. Observa que se visse o governo 
continuar no empenho da discnssiio d '\ proposta 
relativ~~omente a reforma judiciaria, proporia a 
urgencia para que nos pouc<Js dias que resta. da 
St>S!Iilo se tr&tasse só d .. ste objtlcto; mas esta 
pP.rsuadido que o govr rno nenhum empenbo tem 
um qu!l contit.ú& a discussão da proposta, pois 
que se o quizesse podar-sa-bia entenrler com o 
Sr. presiaente a respeito, e sem duvida o Sr. 
presidP.nte não teria intercallldo na ordem do dia 
outras materias. Em vista pois desta persuRsào, 
rPquer que se aproveite o tempo que rest'l para 
discus~ii.o .de ms.t~rias de ma1~ intMesse, corno 
por exemplo a rerorma da guarda nacional, que 
já passou e:n segunda discussão, a.s pensões con
cedidas a viuvas, ~ soldados inválidos que andão 
_por e~sas províncias miseravelmente. 

D~:MilBA DQS PAQUETES DE VAPOR 

o Sr. Barro• Pl:a:n.entel diz que a leitura 
do Jornal do Commercio o move a apresentar um 
requerimento pua que se pergunte ao governo 
se tem P-xecutado o contracto feito com a compa· 
nhia de paquetes de vapor na parte que estabelece 
uma multa de 200S por cada dia de demora dos 
paquetes depois das 48 horas de chegada no 
porto, qaer a demora proveoba do governo, quer 

TO'IlO D 

lhor do que qualq11er outro, póde saber como 
deve ser aproveita lo o tempo qae resta da. sessão ; 
e por isso não vota pelo requeriment", po•·que 
elle tira ao Sr. presidente o saudavel urbitrio 
que o regimento lha dá para escolhtlr as mnterias 
que devem entrar na ordem do dia. Tanto mais 
llStá nestB opinião quanto conhece que o Sr . pre
sidente não deixará de attender a sorte das peseooas 
miseraveis, dando as resoluções respectivas para 
ordem do dia. 

Quanto á ser:1mda part~ do requerimento, crê 
que actualmente a camara não se poderá occupar 
com vanta~em d>l discussão da lei da guarda 
nacional. Quando se apres~ntou esta lei na se
gunda discussão, p~receu-lhe merecer ella o apoio 
geral da camara ; pelo menos, consult~ndo elle 
orador, como membro da commissão, a diversos 
Srs. deputados, ficou persuadido de que o pro
jscto seria aceito, · ou, quaudo muit·J, soffreria 
modificações de pequena entidade ; assim porém 
não aconteceu: o projecto fJi mutilado, algumas 
de suas bases foriio rejeitadas. 
D~clara que !ez todos os esforç!>s para q11e o 

proj ecto ti v esse terceira discussão na sessão nctual; 
mas para isso era lndispensavel conferir com o 
governo Robrc as emendas que se devião f..z'3r ; 
e convorsando elle orador C()m alguns nobres 
ministros, estes lhes fizerão ver ·que não havia 
tempo para que o projecto fosse emendado da 
maneira mais convenient<!. Deixando por l'sta 
razão de tratar deste negQcío, a commissão não 
se acha h'lbilitada para contribuir tanto quanto 
d eseja para o aperfeiçoamento do projecto. 

Vota portanto contra o requorimento. 
o Sr. Dias da. 1.\l:otta observa que o Sr. 

-presidente lhe f~rã justiça de acreditar qus elle 
orador não qniz tirar-lhe o arbítrio que o r~gi
mento lhe dá; que, apresentando este requerimento, 
fundou-se no mesmo regimento da casa que au
torisa a qualquer membro della a lembrar esta 
1111 aqttella mataria para ordem do dia. · 

QuantG ao projecto da guarda nacional, diz 
que, sendo elle orador membro da commissão 
encarregada d!llilte trabalho, comtudo nfio sabia 
do accórdo em qne o · nobre deput.ado que o 
precedeu está com o governo, e por Isso não 
admir~t que, na ignounr.ia deste flct<>, pedisse a 
urgeocia para continuar a diacussio do projecto. 

00 
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Todavia, achando ponderosas as razões apr<!sen
tadas p,lo llObre duput1do, . pede ~ara ret1r!ir a 
parte do reqnflrimP.nto '1 11e d1z respe1to ao pr"Jecto 
da guarda nacional ; insiste porém . na outra 
part.o · pois qu~ h~>v.::nJo quem deseJ<l que se 
trate 'com prefereuc:ia di! requerime:1toS ou de 
prctenções de gllnte muito rica, e que não obsto1nte 
quer esmola~, des<!ja tambetn elle o1·adür qurl se 
attP.nda no t·e!'to da sess<'io :'lg viuvag e aos 
militare;; inv:.'llidos que devem nwrecer a consi· 
deraçiio da camsra. 

o Sr. Lopes Gama apoia o requerimento, 
pois que acha muito justo que nos ulti:noR dias 
:;e di~cutão as pen>ões dadas aos mil1tares e á 
J!ente propriamente m~~erave~, para. q11e n:io se 
diga que a represenlaçao nac10nal so Sol occnpou 
com ricos e poderosos, deixllndn altás de att~nder 
áquelles que tanto. carecem. 

o Sr. Dias de Carvalho deseja que o 
Sr. presidente tome em considemção a primeira 
pRrte do requerimento, mas não julgá que a ca
mara deva vot&r por ella. Observa que o regi
mento muito expressamente determina que seja 
uma das attribuiçõcs do Sr. presidente designou 
a ordem do dia da sessàv st:guinte ; e pois, se 
:> camara, por uma deliberação sua, determina 
Qlle~t_r_e_!'!l_l_l~_()rd:m. d~ dia tae~ e taes .objectos, 
toma a si umt\ attrftiulç-ao-qo:e·-e----propna do Sr. 
presicte .. te. 

Obso:;rva mais que nenhum Sr. deputado está 
inhibido de requerer a urgencia para que se trate 
,;ntes de um objecto que de outN, mas que nunca 
deve a ca111ara tomar <~ si uma attribuiç2o que 
é pr.•pria do seu presi.i.:nte. Tant•> •nais se nppõ~ 
ao requeriment0, quanto o art. 96 do regimt"nt'J 
explica bem a questio; qualquer Sr. deputado 
pode lembrar esta ou a·~uella medida que julgue 
conveniente entrar na di~tribuiç1~0 cios trabalt1•)S, 
ou dirigind.J·Se purticularmenté' ao Sr. pr<Jsidente, 
ou r,;querendu no fim da sessn•J. 

o Sr. J>la.o; da l\lotta em vi~ta das ob· 
servações do n0brc secr·~tario, pede ao Sr. presi
dente que con;;i,!.;re o qua está escript•J não como 
um requer!m.;n~o para ,;ujülal-o á vot:lçito, mas 
com" uma lembrança, para que o Sr. presidente 
attendP. a ess:\S pessoas misaraveis. 

Ped•; retirar o requerimento. 
O Sn. PnESIDKNTE:-Eu satisfarei ao Sr. depu· 

lado, l•1maudo na Jcvida cousi•ieraçiio o que pede. 
Cümo o rcqu~>rimento não foi apoiado, considera· 
se retirado. 

O r<~·luerimento do $r. B:uros Pimentel passará 
n ser ÚISCittido qu.:nuo fi11alisar a discussão de 
outro qae ja f,gtá em disclt~slio. 

NATOUALISAÇÀO Ul> COLO:>OS E MARINHEIROS 

Sno apoiadas sem debate as seguintes emendas 
do "enado all projecto sobre a colonbaçào de 
colonos e marinheiros: 

<< Os ans. 1• e 2• sej<io substitu.idos pelo 
segui!1te: 

a Art. 1•. o~ estrangeiros actualmente estabe
cidos na.; colouias de S. Leopoldo e de S. Pedro 
de Alcantara das Torres, áa província de S. Pedro 
do Rio G1·and•J do Sul, serào reconhecidos cida
dão!! br .. zileiros uaturalisados l0g0 que assignem 
na respe~;tiva camara municipal termo de decla
ração Je s·~r essa !'.Ua v _,ntade. O presidente da 
província, em vista da certidão do dito t~"mo, 
dará a cada um fi•,s referidos colonos o compe
tentfl titulo, isento de quae~quer despeza" ou 
em o I umentos. 

« O art. So passa a ser o 2•. » 

LOTERIAS PA.RA TBEA.TROS 

Entrão em discussão as emendas do senado á 
resolução desta camara conceden•io loterias ao 

theatro de S. Pedro e ao actor Joâo Caetano dos 
Santos. As emendas d.1 senado supprimem as 
loterias RO nctor João C:c~etano. 

o Sr. Coelb.<> Bastos:-Eu niio sei se esta 
resolução s~ acha prejudicada. Sobre este objilcto 
já se votou, e em virtude dl.'sla votaçã<J foi uma 
nova rflsolução para o senado, que alli fCli rej<ei
tai!a. Entro pois em ,!u\·i<!n sA a camara póJe 
votar agora sobre esta 1 esolução que V. Ex. 
acaba de submettcr á discu,;são, porque julgo qne 
já houve sobre ella uma discussão, e que j{!. a este 
respeito se tomou uma deliberação. 

O l:'iR. PaE~ID<:NT!!; : - A " ~tnar"' não tomou 
deliberação alguma a r<!speitc. destas emendas ; 
no que assentou foi crn um novo projecto, o qual 
foi para o senado e a !li rejeita·lo: agora é qn11 a 
camara vai tomar uma resr.lu-.:'io a respeito destas 
emendas. 

O Sr. Dia.- da. 1\lotta.: - Sa. presidente, 
eu peço a V. Ex. qu.~ acredite que é com verda· 
deira magua àu meu coração que ainda vou 
occup~r a attenção dl\ camara dos Srs. deputados 
co:n os negodos do theatro de S. Pedro de 
Alcantara ~ é um dos maiores tamanduás que se 
tem <:~prP.sentado entre nós, tamanduá honendo 
que tem por vnes invadido o recint·J da camara, 
que tem IP.v.u.lo cutiladas de todo o calibre, que 
lem sido dado pnr--murtn;--e--que--a-gtlt-&---rt'Suscita 
cnm dobradas furias. (Apoiados e '·isadas. ) 
Confesso mesm:> ó. camara que h<,je entro nesta 
discussão com muito medi), porque não ba quem 
se nãn a'suste em pr.;sença do bicho de tão faia 
catadura; mas V. Ex. sabe que não tenh•) 
remeJio senão faz<?r da fraqueza força, e apre
sentar-me na discussão da celeberrima emenda 
q11e V. Ex:. acaba d~ sujGitar ao deb ,t'l da 
camara. 

:::le acaso, senhore~. eu tivesse em consideração 
o que 11 este respeito nestP.s ultim,15 dias tem 
chP-gado aos meus ouvi los, eu confesso a V. Ex. · 
q:.~e não me lev.mtava para usar da palavra. 
Se eu fóra a bzer caso de proposiçõ?s que 
muito adre.ie se têm feito prvpalar, se eu désse 
valor a umas est...tisUcas que têm andado por 
certa;; mãos, não dos meus C•)llegas, mas estatís
ticas ons nomes de collegas m~us que têm girado' 
por algumas mão~ donde têm st~bido muito sujas 
(apoiados), se· eu acreditasse na verdade dessas 
e~tali:!ticas, ~entava-me e dizia -não ha que 
fazer.-1\las lumbra·me que ha um dictado que diz 
que aq1ull<l que querc>mos, facilmentll acreditamos; 
os sustentadores do theatro de S. Pedro de 
Alcautara julgão-se em um mar de rosas. enten· 
dêrão dever mandar fazer essas estati:~ticas, e 
dizer por loda a parte-qtlem telll este numero de 
votos é \'ictorioso iubllivclmente •.•. 

O Sa. MENDRs DA. Uu:sHA.:- E~tará lá o meu 
nome ? 

O ::;a. DIAs DA MoTTA:-Não sei se está o nome 
do nobre deputado, mas creio que não. 

O SR. No:ms MACHA.DO:- Não ha de estar, 
não. 

0 SR. PRESIDENTE:- Attenção I 

O Su. DIAs Dt. MoTTA : - Mas, Sr. prP.sidente, 
estando eu convencido de qae a camora dos Srs. 
deputados tem de Vc,tar em sAmelhantc qul!.~tiio 
sõmeute por aquillo que se provar na discussão, 
e que ..;ada nm dos meus nobres collegas ha de dar 
o s~u voto segundo a sull cons:::iencia, vou entrar 
no debate, no qual me ha'l"erei com " maior 
íranqu;~za e lealdade. 

Pnncipiard pvr pedir com muita instancia 
áquelles dos meus nobres coll ... gas que entendem 
dever proteger '' empreza d() theatro de S. P!ldro 
de Alcantara que peção a palavra, eu os conjuro 
a que entrem na discussão, porque é tão sómente 
dest!l discussão que a luz tem de nMcer. Ni\o 
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quero que se diga que todos os esforços dos 
direct•)res do theatt·o dcl S. Pedro ae Alcantara 
consi~tem em pt-J<iidüs e ~m .. mpenhos do con·, d >· 
res: qusro que se d;g,, que no reciato da c:am:..!a 
do,; Srs. deput:.dos le:vantáriio-se ul.-.uns membros 
ddi:: para C••rub<lt•:r a empróza do th~atr0 de 
S. P<lllrü, " qu-" surgirão quatro, Sflis ou quallt••S 
fôrem os pl'OI:t:clores ddla. Eu e~t•)U t~;, possuid,,, 
senhoros, da justiça com qu•l ne':ltu questã<> me 
ter. h o h!ivido, que uão temo a discuss:io ; eu a 
quer.;, eu a provoco, eu a desafio ; acho mesmo 
que é m!<is conveniente, mai~ digno, mais ho
n_e,;to, que o corpo legidati v o entre err. UtYia 
discussão franca. 

Sr. prtJsidonte, o rueu honrado collega, depu
tado pela ParaLyba, encarou a questão como 
uma questiio rle ordem, isto é, entendeu quo esta 
P.mt>nda do senado parecia estar prejudicad~. 
Esta opinião do meu nobre collega não é opini:1o 
que se possa considerar iso!ada ; ante~ all con
trario póde-ss julgar muito nc6rtH!a. P,tra de
monstrai-o, V. Ex. e a camara tolere que ea me 
remonte a uma época um pouco anterior ; assim 
o julgo necessario. 

O theatro dtl S. Pedro de Alcantara dirigio 
um requerimento á camara dos Srs. deputados, 
pedindo a concessão de loterias. Entendeu a ca
mara que concedendo loterias ao theatro de S. 
Ped~o de Alcant·1ra, as devia tan1bem conceder 
ao actor João Oaetan•> dos Santos. Assim partio 
daqui uma resolução para o sena·!o ; mas o senado 
julgou que só devia dar loterias ao theatro de 
8. Pedro, e em virtude disto," emendando a 
rtJsoluçiio. dfl camara, mandou- nos tão só mente 
a parte dessa resolução qn<J dizia respeito ás 
loterias ao th8atro de S. Pedro de Alcantara. 
Entrou em discussiio essa einenda, e a camara doR 
Srs. deputados adiando a sua discussão adaptou 
um outro projecto em que Re davüo loteria~ ao 
theatro de S. Pdro de Alc:lntara e ao actot· João 
Caetano. Daqui se deve inferir que o pensamento 
que dominou na camara dos Srs. deputados 
foi o de protecção aos theatros, protecção ao 
theatrn de S. Pedro de Alcantar", mas protE:cção 
tambem ao theatro de S. Francisco. 

Ora, desde que a camara adiou esta emenda do 
sen,\do, e mandou para lã um novo projecto ,1ftndo 
loterias aos dous theatrus, me parese que ~i-11la 
prejudicado a idé<l de se dar !;Ó loterias ~o thsatro 
dtJ 8. Pedro. Foi esta resolaciio para o senado, e o 
sennuo rejeitou toda ret~oluçiio, isto é, o senado 
deJta vez não l.ló rPj~itou as loterias concedidas 
ao actor João C,tetano, sen>~o lambem aquellas 
qne havião sido concedtdns ao theatro de S. Pedro 
de Alcantara. Sa isto é assim, parece-me que 
prAjudic:ada estt\ n idéa de lot11rias p11.ra os dous 
theatros. que nenhum dos dous theatro~t tem 
luturtns por agorQ. 

1\lnita agente acreditou nisto : mas eu que sigo 
a regra de um grande classico, que ando ~empre 
armado de uma santa desconfiança, julgutJi que 
não puavãu aqui as cougas, qu~ se poderia 13m
pregdr meios para que se discutisse esta emenda, 
e que e8ses manejos já se empregavão. Dirigi-me 
a V. Ex., e contando com a sua bondade ousei 
perguntar se V. Ex. estava resolvido a dar para 
ordem do dia semelhante materia. V. Ex., em 
virtude de sua recoQhecida benignidade, disse 
que não estava resolvido a isto, que lhe parecia 
melhor discutir outras materia:;. Mas não tendo 
V. Ex. talvez materias para dar para ordem do 
dia, lembrou-se agora desta emenda d,l senado. 

Eu, Sr. presidente, sei que a cadeira em que 
V. Ex.· se senta é um lugar choio de honra e 
gloria, roas é tambam muito espinhoso, e só 
digno de inveja para aquelles que quizarem a 
corôa do martyrio. V. Ex. muitas vezes nessa 
cadeira vêr-se-lla rodeado de pedidos, assim como 
nós todos, e o que hll de fazer V. Ex. ? Não 
p'óde deixar de ceder a estes pedidos. Não digo 

qua elles se dé~sem na occasião t<m que V. Ex. 
d.:u para ordem do dia esta rPsolução, mas digo 
QiHI po.lia dar; o que é vert:ht.t!Q, é que dar V. Ex. 
pura or.:!t1m dr, dia a resolu~:l·> que C•>DCdde lo
te•·ias ao th~atrr. ~rande, mostra qne V. Ex •. 
a;;:~im prüc.:dendo nãG pen:~ou como na occasiào 
em qae commigo fallntt a este rt"speito. Mas 
nõ.o é esta questão. vam•)S ·discutir h·>j~ a re
solução, e que só dá loterias ao theatro de S. 
Pedro. 

Senhnres, principiarei por dizer-vos que não 
só no Rio de Jan~iro, mas no imperio do Brazil, 
se ha uma empr.>za qu'l meno' mereçu os favores 
do corpo legislativo, é esta, é o tileatro de S. 
Pedro de Alcantara no e~tado em que se ncha. 
Qu:\es sãn a;; garantiao; quoõ offereee o theatro de 
::;. Pedro de Alcantan ·? Dizem-me que estão á 
testa da su-1 administração capacidades mon~ta
rias, h•)mens que têm muit•> dittheiro; mas o que 
tem o dinheiro com s art~ dramatica ? Pensará a 
camara que os homens de-deve e ha de haver
se embaraçào <:om o pro~resso da arte dramatica ? 
De nenhum modo, seT;hores ; estão aili susten
tando caprichos, estão alli pnrque gostão de 
estat· em toda a parte. L~mbra-me a este res
peito <.lo dit'.l dil um padre da provincia da 
Bahia, e V. Ex. permitta que eu cite, porque vem a 
proposito a respeito de pessoas que gostão de estar 
em muitvs lugares. Dizia o paJre da Bahia, aliá'> 
bom homem, que elle era mais do qne D<lOS : 
perguntando se-lhe porque, dizia:- Deos está ern 
tod~< a p::ute onde se chama por elle, mas eu vou 
a mnitos lugares onde ninguem me chama -
(Risadas prolongadas.) Daqui se segue que no 
theutro de S. Pedro está muita gente que ningueL'l 
chamou pura alli, e uma vez alli, ·não querem 
sahir e não sei quando ~ahiráõ 

O Sa. FRANCO DE S.t:- São altos mysterios. 
O Sa. Du.s DA. MoTTA: - Dizem· me que estes 

senhores cuidào com um desvelo paternal do 
tlloatro de S. P~dr.1 de Alcantsra. Não é possivel: 
os homens da natllt'e?.a daquelles que lá estão á 
testa da adtninistr3Çii<l do theatro de S. Pedro dt! 
Alcantara não pod:3m tl3r desvelo paternal por 
quqlquer outro mister qu<~ não seja aque!le ••.• 
que nós todos sab.~mos. V. Ex. veja que esses 
mesmos seehores, além de administrarem o theatro 
grande, têrn outros trabalhos muito importantes; 
um de seus administradorc s dirige a :~randissima 
empreza do Mercantil, deve com isto consumir 
muito tempo. Dizem que o dirdctor do theatro de 
S. Pedro é quem sustenta o Mercantil ..•. 

UM Sa. DEP'C'TA.Do:- Que o escreve? 
O SR. DIAs DA MoTTA: -Ora, não calumniem 

o homem! I (Risadas.) Nãr, escreve, mas sustenta 
a empr.:za. Além disto, tem outras cousas que 
demandiio assidue>s cuidados; elle deve ter uma 
continuada vigilancia para a barra, por onde 
entrão os navios, deve saber mesmo se em virtude 
de algum contratempo, de alguma tempestade ..•. 
o navio que esperava ver entrar por esta barra 
foi dar em outra barrinha, em outro lugarejo na 
costa: para quem tem embarcações são cuidados 
estes muito sérios. O seu secretario, de quem já 
diHse, gosto muito, tambem tem negocias muito 
transcendentes em que c11idar, eu admiro como a 
estes dolls seubores resta tempo para, por extlmplõ, 
serem o anno pass!ldo festeiros do Espirito Santo 
(risadas). como dizenl que forl\o, ao manos o 
.Mercantil o disse .•.• O lul':ar de juiz de fdHta é 
lugar que exige muito trabalho, sobtetll•lo cw 
festa do Espírito 5anto no Rio de Janeiro. q11e 
tem de lutar com uma multidão de COUII&I, e 
ultimamente com barraqueiros. (RiltJdGs.) Ora, 
estes senhores, .occupados, como estilo, não p(idem 
offerecer garantias ácerca do progresso da arte 
dramatica. Mas não é preciso dizer mais senão 
-vós que tendes ido ao theatro de S. Pedro, que 
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tendes presen_ciado_ ~s nipreseuta~ões da cotn· 1 
psuhia dramauca, d1ze1-me, encontra1s progresso~_ 't 1 
Achais que no theatro dd S. Pedro a companhia 1 drarnRtica merece ravo;res J Onde tlstá. o actor de \ 
prim<"ira ordem no pnmuuo theatro da capital do 
imperio ?- Fallào todo:; com enthusiasmo ..te uma 
dama da companhia dramatica; uão duvido ~ue 
seja boa dama; mas dizem tambem os entendidos 1 
que ella é sempre a tnésma dama em tonos os I 
papeis que representa; que um~ t-xeellente Ign~z 1 de Caslru ; mas quem gosta de outras pcça:l, nao 
póde gostar do v•H sempre lgnez de Castro, UU1as 
vezes com vcstils proprías, e outras com vestes 
de Cr.tharina Howard e de outra~ per~onag~ns. 
Dizem isto, uão sei, porque la não vou. Qua.•to á 
compnnllía ibliana , esta está em perfdta ~e:>· 
or.ie~l; aquella que era o ceutro das :.ymp\lthuis, 
está rodeada de intrigas. Os nobros deputa.düs 
vêm bem que !aliando ácerca de sympalhi!l.s, 
refiro-me á cantora Caaclíaui ; c5ta pobre mulller 
dizem que está perseguíd:t por todos os lados. E' 
verdade que er:n compens:~ção já se diz que está 
pãra ser etigajado um tenor que é bacharel em 
direito {risadas) ; e nisto vê bem a camara que 
ha progresso . •.. 

O Sa. PRgsiDENTE:-Eu peço ao nobre deputado 
qu~ 1>âo desç9. a individualidades~ trate .o~ ma· 
teria. Gm g~;ral, se se devem ou nao adm1tt1r as 
emendas. 

o SR. FRANÇA LElTE E ALGUNS OUTROS SE· 
Nl!ORES:- Está na ordem. 

O SR. PRESIDEN'EE: -Não se está na ordP-m 
quaodo se desce a individualidados. 

O SR. Du.s DA. M0T'rt.:- Pois , senhores , não 
poSS'J fallar da . Candiani. e. do b~ebare! tenor? 
(Risada:~)'! ••. Po1s bem, d1re1 a pnma-dona. Mas 
V. Ex. vê que &u devo demonstrar á camara por 
que razão não pcsso conceder favor,;s ao tbe :•tro 
de s. Pedro ; .para demonstrar isto é necessario 
que !!iseuta a sua administração. 

O Sa. PRESIDENTE:- Pôde fallar sobre a admi
nistração, mas não de indivíduos. 

O Sa. DIAS DA 1\loTTA:- A companhia italiana 
está toda desmautêlada ; a companhia dramatica 
não tem progresso. O tbtlatro de mais a mais est~ 
com uma divida enorme, dívida enorme não con
trahida em b euufido i.io pablicv , mas porq\l~ o 
tbeatro absnrvllu loterias concedidas par~ o cus
teio de corô1pr:.nhia:> em n•ateriaes do tbcatro. Não 
se perlem hoj':l loterias para que o publico gozfJ 
das c<Jnsequencills deste \Jcntlfi<:io ; pcdem·sfl llojol 
loteri11.8 porque t•.m-se de pagar uma di vida. muito 
avultada; e a camara, não tendo examinado as 
contas do tlleiltro de S. Pedro, hu de con;:eder 
novars loterias para serom absoJrv1das deste modo 'l 
Note-se mais qu•l Que o thealro te~n ainda cinco 
lotedas por extrahlr até o annv que vem, que 
pelo mtlnos são 60 ou 7o ~ ooo~ ; e é este o tb.eatro 
que se t•mpsnhll por todos os meios para que 
passem nov.-s lot,•rias? Deve " cama•·a conceder 
benf.fi.ch::s assim enc&potados, e de que só resul· 
taré.õ vantagens, não par14 o publico , mas só e 
unicamente para esl'eculadores, para contraban
distas da arte dramatica ? 

Sr. presidente, eu julgo ter demons\rado que nós 
não devemos votar por esta emenda na presente 
sessão, e votar assim desprovidos de todos os 
esclarecimentos; não devemos ir satisfazer capri
chos: a caman. dos deputados se rebaixaria muito 
se tal fizesse. (Apoiados. l 

Sr. presiden~e, eu tive grande satisfação quando 
em um dia desta semaua ouvi o seguinte a um 
nobre ministro da corôa, de quem eu. me loqvo de 
ser particular amigo. O Sr. miuistro da justiça, 
men8 senhores, teve a bondade de declarar-me, 
aeatado é. minha esq11erda quando se votou a 
rosoluçii!> do seuaclo, q11e se algaem pudesse ter 

enxergado em tudo quanto eu di~se a respeito do 
actor Joiio Q ,,et~llO, BIDiZade OU uffeiçào, j5t0 tUdo 
lirtbt.-se de:;v;;n.;cido diante •.•. s~ tinha iustificndo 
com a deci sliu .lo s•madv , e qu" i::l. Ex. êStúva 
cu:..upenelrado de que a este actor se fazia Utlla 
encarniçadd. gut:rra. 

O Sa. N. M.\CHAD o : -· Porque é brazileiro. 
O Sa. Du.s DA. .M:vTTA ! - Eu si~to q:1e o nobre 

tuinistr'! não tltitcja present€. porq~e doJsejúra que 
ello:: r :ltl.Ô.C<.~SStJ edtas :;uas expres.o~:;. Quando foi 
da camara dos deputados para o stJna:io a reso
luçãu concedeu.jo lotorias aos dous theatros, tod!l~ 
nõs julgt'lmos 4ue tendo o theatro de S. Pt:dro 
!v terias, como era da vontade do senado, o senado 
faria tambam a voratadtl da camara dos depu· 
tadvs concedendo loteria.; aquell'outro que a 
camara por mais de uma vez tinha mostrado 
querer prot?ger. A resolução cahio, meus senhores, 
mas pela discussão ~ue houve no senado a este 
resp11ito, eu vou demonstrar á camara que nós 
uâo devemos approvar a emenda do senado sujeita 
ao debate. Priflleiramente direi que chegando 
esta resolução ao senado foi a uma commissão ; 
asta comnüssào composta dos Srs. senadores 
Vasconcellos, Maia e Castro e Silva, apresentou 
um parecer dizaudo que não se adoptasse a 
resolução da camara dos deput~uos ; não se dedu
zirão razões, di~se-~e llm geral- rejeite · se ~ 
resolução. Entrando ~m discussão este parecer, 
houve um Jebat"l: o prim-:Jiro orador que falloll foi 
o Sr. ;).{ello M:!lttcs; este senhor di~se pouco, disae 
quo juigava que ae não devia conceder loterias a 
homens que não offerecem sufii.ciente ga::antia. 
Ora, desde que eu tenho em ví~ta •.• que o em· 
prolzario do theatro de S. Francisco, é um·h.omem, 
ol qu•3 o honrado senador diz que não se devem 
dar loterias a homens que nüo offerecem garantias, 
parece que niio serei tachado de exagerado di· 
zendo ~ue o Sr. Mattos se uão achou garantia no 
actor Juão Caetano, tambom não as achou na 
administração do theatro grande • Et1 tambem 
acb.o que o actor João Caetano não offerece 
garantias de certa especie; o actor Joiio Caetano 
dos Santos ê raoço quQ tem ta lento, o publico o 
conhece ; tvdos dizem que elle é bom. 

O SR. LoPEs GA~ :- E' optimo. 
O SR. Dus DA !\-loTv. :- Eis as g.unntias que 

elle o!Itlreee. O actur João C!lotauo acaba de 
construir um tb.aatro eo1 que se tem empenhado 
na q11antia .le 18:000$ : [ez edifi.car um. thl•atro 
que os nobres deputallos podtlm ir ver e examinar; 
c uu1 Lb.ealro riquíssimo E>m que tudo es~il feito 
a capricho artislico. E~te 1nvço fazendo construir 
eRte the"tro •.. encommeud•lndo por diversas casas 
francezas a remesila d11 Europa de todo o neces
sario para o progresso da arte dratnaticn ; e:~te 
bou:tem I{Uil mandou vir da Europll um macninísta 
de theatro, teve a ousadia de crêr que merecia 
apoio I I I O actor João Ca'ltano dos Santos está 
contente com a decisão do senado, não passando 
loterias para o st~u th'3atro, nem para o t.heatro 
grande ; mas passando lotorias para. o theatro 
grande o genio do Sr. Joãll Caetano tem de 
definhar, elle tem de ficar com os braços illa· 
queados. 

Havido este dinheiro, o tbeatro de S. Pedro 
póde não só pagar a divida enorme que lhe róe 
as entranhas, como empregai-o em outros objectos, 
e um delles será preparar lmpecilhos ao actor 
João Caetano no tbeatro de S. Francisco. O 
theatro de S. Francisco é uma propriedade par
ticular, quando se tem dado provas de encarniçada 
e implacavel guerra ao actor João Caelano, não 
é gratuito dizer-se que se póde procurar comprar 
este theatro. Comprado olle, e con1 o de S. Ja· 
nuario, poderão tlleatro de S. Pedro nilo consentir 
que alli Npresente senão aquelles que sua dire· 
ctoria quiz. A companhia de João Oaetauo tem 
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homt'lns soffriv.,i5; o the~tl'O grauda póJ,~ offt~rec.:.r 
a utn, por exemplo, y_ue t<::m liJOS, 300$, e o Sr. 
Juão Caetano fi.:,rã sem !:O!:IlíJil.nhia. Ets Cutnv o 
theatro grande tburia ~atisf,:ito e cc.mplet::unent<J 
victorios,•; pur,:ua a <lU 1 vict·1ria cvns[~te n 1 
per:>c•guicih•, ua J~stmiçãrJ co rn pl~t-l d<>q •tellt~3 
qne nu Brazil tO:,m nr.sciJ•) ü l!lostraJo t.>.lc::nto. 

Disse turnlmm o Sr. Mdlo J.V[:>ttos qtte além 
desta razão de não haver sttllieiento garantia, 
estava dependenttJ dft caouara Jo.s deputa:io::; urna 
resolução vinda do senudo, a qtl·) couvio1ha dar 
destino. Sep;uiv·se o Sr. Saturui:to, que disso 
que não sabia se a resolucão que Sd tinha enviado 
a esta camara estivesse nos mesmos tormos que 
esta. Senhores, a resolução que para lá tinha 
ido era concedenrlo loterias ao tl!eatro de S. 
Pedro e ao actor João Cat~tao1o dos Santo3 para 
trabalhar no theatro de S. Januario ; disse-se no 
senado que nós por este modo iamos annullar con
tractos e ferir direitos adquiridos. Esta opini<io do. 
senado pareceu calur na ma10ria ; a carnara dos 
dr;putados entendou com 6lieito que h:wia algum 
a ataque esses Jireitos querendo nós tirar do tl.te:.~tro 
grande a administraçãu do theatro dt~ ::;. Januario. 
Eut virtude destas C(lnsideràções fez-se o seguint6: 
-não tratemos mais do theatro de S. Pedro, fique 
o theatro de S. Pedro com a admin:stração do 
theatro de S. Januario ; mas demos loterias ao 
actor João Caetano para ir trabalhar no theat•o de 
S. Francisco. Sendo isto assim, bem vê a cumara 
que ba uma grande differença entre uma resolução 
e outra. Portanto, digo que o Sr. Saturmno 
pensou bem; o Sr. Saturnino disse que a re
solução não estava concedida uos mesmos termos, 
que o senado a podia adaptar sem inconveniente 
al~um. · . 

Vou fallar agora da opinião de um nobre senador 
que deva merecllr muito peso, não só porqua 
fallou com muito acerto, como porque não tra
tamos aqui de i)Olitica : eu vou rtlferir-me á 
opinião do nobre senador o Sr. Vasconcellos, qull 
a respeito desta materia e de outras muitas, é 
para mim sempre de grande valor; mas ha uma 
razão particular que me leva a referir-me á sua 
opinião, e vem a se~ que bà tempos o theatro 
granda entendeu dever chamar para presidir a 
sua direcção ao Sr. senador Vasconcellos; dizem
me que o Sr. senador Vascoacellos metteu-se a 
escrever um regulamento como se áquelles se
nhores fizesse cor.ta um regulameut.:> razoava!; 
quiz esmerilhar os negocios do theatro de S. 
PeJro, mas vio·se obrigado a abandünar o theatro 
e a vender a sua apolice, nã'.> podend•l ser juiz 
com taes mordomos. Vamos ver como pansa 
el!e a respeito do theatro de S. Pedro, vamos VP.r. 
porque razão negou o seu voto a resolução que 
cahio. Diz o Sr. Vasconcellos (lt!): 

« Sr. presidente, uma da~ razões pelas quaes 
eu entendo que se devia approvar a proposta 
da camara dos Srs. deputados, que concede 
essas loterias aos thaatros, não estã. expressa no 
parecer, e a razão é esta:-o governo, coniedendo· 
essas loterias, está persuadido de que os theatros 
são muito uteis á capital do imperio, e por isso 
pensa que devemos ministrar-lhes os meios para 
se poderem manter. Ma!'l não se tem re:ll11ctido 
que esst~s theatros. nem mesmo o de S. Pedro, 
não pertencem á fazenda publica, é propriedade 
de particulares, e estes vão, sempre:! que podem, 
elevando os alugueis, do maneira que dentro 
em pouco tempo será necessario dobrada despeza 
eom oa tbeatros. Por exemplo, ·o theatru custo11 
50 contos aos seus proprietarios, que fizerào 
com elle uma despeza de 12 ou 20 contos, e_ o 
alugárão pela primeira vez por 8 contos, se nao 
estou equivocado. O que sei é que já foi elevado 
a 12 contos, e como não ha mu1tos concurrentes, 
dentro em pouco tempo será o aluguel do theatro 
elevado a 14, 15 ou 16 contos, e não haverá re
medio ~enão p8gar es~e aluguel. » 

N•Jtem os nobrad d~putaJos 'JU•l o th,.,atru de 
S. Pelro !)rtga só Jj alugueis 12 000/i. (Continúa 
a ler.) 

•< ::>o o s<Jnad~ julga q11e convém auxiliar esses 
theatros, o que cumpro é dar a(J g>JVer:!o m~ios 
parà J.;sapropl'l:u· os a.;tuaes pr oprid:nio~ ; e 
depois de f~it<l ;;. ddsapt·o pri<lo;lo, dar então ao:~ 
theaLros os aux•li•>s dd qu!:l p::.t· V·:utura preci8em. 
Eis a razii.o porqu., env:ncl·> qlla uãn deve ser 
appr,JV:i•la tfll qu,ü a resoluç.i<J da camars ;los 
Srs. deputtt·l•)S. Pã,;;;;anclo à segunda discussiio 
a rt~sulução, poderá •llla ser emendada no l::entido 
qu·~ acabo de indicar. » 

Or,l, a carllara dos Srs. deputados recouhe.~t>l'á 
cornmigo que o digno relator da cowrr.is~ão de 
fazenda, explicando o seu vot;J, d.1dv n'l parecer 
que assignou a de que já fallei, fez v;,;r qu;; a sua 
opinião era que cahis:>e" rasolucão, porque cou
vinha de~apropriar o thedtro dA S. Pddro, porq~u~ 
a sua administração nfi.o off<:~recia ganntias, 
porque toJ,, quanto dinheiro Stl u~:>Sfí para o 
tneatro de ::3. I:'<J.iru soria absorvido em beneficios 
materiaes delle. A este nobre orarlor seguia -se o 
honrado deuador o ::>r. H. H. C. L~ã·J: Vtlj amos 
o que diz a respeitJ dv:> theatro:> e a respeit•! da 
resolução (l~): 

« Farei algunl~-l obsarvacõas sobre o que disse 
o nobre sana,lor. O ~enado estará lewbrado da 
opintão quoj emitti o lHIU•J pas:;ado quando aqui 
se apres~ntou Utll!!. r.:.soluçiio semelha.11te a esta. 
Par.;t:dU·Ul!l, e >~.inda. me parece, conveniente a 
desapropriação do theatt·o dt> S. Pt>dro de Alcan · 
tara. E">te thPatro te:n muitos cam:1rotes tlmpa
nhados, e como q tltl vc;ndidos a particulares. 
De ha muito etites camarotes póde-se dizer qtle 
não são do publico, são J~ste ou daquelle parti
cular. » 

Assim pois, tem muit•,s camarotes empenhad,os, 
como que vendido:> a parth:ulares. e de que o 
p11blico se nti!.l utilisa. Ora pe.Jindo-se loterias 
para o theatro de :::;. Pdro da Alcanta(a, nà!.l vê 
a camara que estas lotarias não vão ter o alcance 
que a camara qller que tenhã•J '? O publico não 
póJe gozar delle em toda plt~nituda, p.)rque dizem 
que tem camarotes que pertencem a particulares. 
Quando h a urna rilpr<l>lilntação de mais int<!res~e, 
muitas familias 11ào podetn ir, porque os camarotes 
são de particularas ou passã J pJlas mãos dos 
oambi~tas. Em representações muito conhecidas, 
com'> do Barbeiro de Sevilha, ha quem s~ apre
sentasse no largo do Rocio, e mio achando tnais 
bilhetc>s ll<J escrintorio, désse i>S por urn bilhet<l 
a um carnbiilta. T<ltn asstlat•) na ca"Sl. quem isto 
me refaria. C;tntii•Úa o s.·. senadvr H·Hlorio (l~): 

« Ora, um theatrl), a~sim organisado, não 
mere~ia favor algutn, porqu~ entendo que este 
auxilio que os govemos costumão dat· a·>s tbeatros 
só de dovarn dar quando o theatro é aproveitado 
por todo o publico, e não por o~ses capitalistas 
que são cs exclusivos senhoros dos principaes 
camarotes. 

« Parece-me que se paga 12 contos annuaes de 
aluguel: sondo desapropriado o theatro, o primeiro 
favor que o guverno poderia fazer a qualquer 
companllia era a conces~:~ão do theatN sem esses 
12 contos de aluguel; e se i~to não b1stasse, 
podiio o governu e o corpo legisl>.ti vo conceder
lhe mais alguns favores, com•, s~>ja um subsidio 
pecuni<~rio consignado na lei do orçam.:mto, ou 
mesrno algumas lotenas rmuuao8. » 

Tem razão: a prim~ira n1"rlida que >~e eleve 
tomar a este r&speitu é dosupr!.lpriar o theatro 
grande, porque entiio passando a sua adnlinis
tração ao governo, este:: poderia fazer a qual•4uer 
companhia a concessão do th~atro sem pagar 12 
contos annuaes. tContinúa G ler.) 

« Mas ficando o theatro como está, julgo que 
não n1erece favor algum do corpo legi$lativo. 
porque este favor não redundaria em proveitQ 
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do publico, e sim unicamente em beneficio de I 
alo:un::~ particulares. » 

Ei:s as r.~zõ•-s apr.~sêntadas no senado. eis o que 
Jiz.:t'1 os l;<:tHltlu x: r.s qu" ::!li se lev a::t.l.rão par::\ I 
cum'Jatcr a 1 .,sc\u.; :lu : r.ii.c é t <lo sóa:entfl querur I 
u,.>(ar lultlt'ÍhS a J ,,:lo Caebt:h): o :::enado negoll 
lut,.,rias ao Llleat:t> tie S. p.,J ro de Al~cUJt<<ra <:Ul 

virtude:: d;;ssa,; ruzi5es. (Continúa a ler o disCUl'SO 1 
do Sr. H:mur-io.) 

«O theatr0 acha · s~ n'um estado dtl finanl(as pouco 
li;:;ongeiro ; tem uu!~> di viu a ~ousideravel que 
quer pagat· com o producto das lotariar~. Ora, o 
~<lverno dt:Vü prcstat· auxílios a <:::sle tlu:atro para 
dar espedaculo.; ao publico, e uào para pagar a 
su,, dtvida atrazada. Não devemos fazer esmola 
:\Os proprie!.ariJs d,) theatro, e sim auxiliar a 
arte dnunatica,e prumover um Jivertimento publico 
q •1e muito contribue para a nossa civilisação. 
Pura pc,d<Jrmos formar llm juiz."> segllrú, muito con· 
vinbi\ qu..; tives;;emos presentes as cont11s do 
theatro. Elle se 8(;U8 empenbado, e todo o favor 
que lhe concedesse mos seria empregado em 
satisfazer ol!lte empenho, sem nenhuma vanta.,.~m 
para o publico. Por isso quizera qu.; as lote~ias 
q~e se houvessem da cot.ceder fc.ssem sómeute 
destinadas á desapropriação do theatro dd S. Pedro 
de Alcantara. » 

E' com efieito duro que um estabelecimento 
desta ordem que tendo já tido loterias marcadas 
oa ld da primeira concessão, nunca tivtls:>e prtlS · 
t.aJo contas, e que venha ainda a sua administr.;.çào 
p•'dir mais loterif\s l l Consta-me que o governo 
acaba de mandar tomar contas á companhia 
dramatica frl!.uceza, ão modo por que empregou 
~ prcd1;1cto de loterias conc6didas, e creio quo3 
mcumbiO esta tarefa ao cons~rvatorio dramatico. 
Eu li um officiu do nubre ministro do impr-rio 
louvando o zelo com que o conservatorio dramatico 
desempenhou esta commissão. 

Eu peço ao nobt·e ministro do imperio, que 
tem assento entre nós, quE' mande tomar contas ao 
th~atro grande; examine V. Ex.. (diriginào·se 
o t:n·ador ao noln·e ministro do imperioj e verá 
que o deputado que neste momento tem a honra 
de fallar bastaute razão te:n quando avança que 
as loterias ccnceclidas ao t.Jwatrv de S. P.;dro 
têm sido emprq~adas em beneficios mnteriaes o.lo 
me~mo. V. Ex. s~ue que o tbeatro grande é 
obngado a ter continuamente •luas companbiM, 
uma dramatica e uma de dansa ou canto; muito 
tt,mpo 53 tem pt.ssudc•, tendo as 111esmas loterias 
e havendo entretant.) sómente a companhi!l dra: 
1uatica, muito u1al montada, e uma ou outra figura 
ylle faz pirlletas. V. Ex. 11::hará que a entrada 
no theatro de S. Pedro ~ muito ;:onsideravel 
acharà que este lhcatro· faz ::nuitos contos do rei; 
todos os a unos, e que ha bem pou~o ganhou 1-1 contüs 
de réis com bailes mascarados. Convém pois qUI:! o 
governo se esforce por tomar contas a esse estabe
lecimento por honra mesmo de seus gtlreutes. 

Eu vou dirigir ao nobre ministro do imperio 
uma iuterpellação, e se S. Ex. tiver a b<~ndads 
d<l respundur, eu lhe ficarei _muito obrigado. Eu 
quena saber se o governo JUlga boa a idéa de 
~·~sapropriaçiio dC> theatro de S. Pedro, ou se 
JUlga q:1e é compativei com o beneficio publico, 
com. o mtcr.esse daqur.l~e estabelocimento <:jUA elle 
coutmue sendo propnedade particular. E11 já 
tive a ~onra de fazer deposiLar sobre a mesa 
um proJecto. ~e desaprc_Priaçã?, e como a opinião 
<to nobre mm1stro é mmto vahosa para mim, eu 
peço a S. Ex. tenha a bondade de dizer o que 
entende a este r"lspelto. 

O Su. húucELLIN':l DE BRITI) (ministro do im
pe•·io) diz que não pó:ie declarar já a opinião do 
governo a este respeito. e que quando a souber não 
terá duvida de a manifes;tar. 

O Sa. Dus DA. MoTTA:-Eu agradeço muito a 
V. Ex. a respos\a que acaba de d;~.r ; eu acho 

Hella ll!(>tivo p:.ra não nos apressarmos em d&.r 
loterias. Se ? nobre ministro !i.C 'tba ,:.:: dizer que 
o g•;v_.,rn,, nao ptin:;;ou soi;re a iàé11. da desupro
pna•tto, como 1r~mos nó:> faz(·r conct:ssã-.. de 
t::.nt3S loterlils a un1 tlwatru <:n.:: pé>à.c ::>or ..i.J iluje 
par;:< amauhu desappropriado ? :.Ll.) 

« o :)jeet<m o nobre seaãdur qu" acabou Je fallar 
que •j&\'tllllOS ri:'Jeitar P:>t:\ resv\Uçâo, e uãO 
emenda!-:l no sentido J•; que_ se tt· ,~ta, p~r isso 
9ufl o armo pass:ido Já VGlO . uma proposição 
Identtca da c~m>tra dns S!·s. deputados a esta 
casa, e que sendo aqui emendada. e r~enviaJn :l 
camara dos d~putados, e~ta não deu decisão alguma 
a ~ste respeito. » 

_Ora, já se vê que o senado não rej•litou a resolu· 
ça~ ~a camara dos doput.l1os, pGrque continha 
a 1dea que se eacerr.:. nesta emeuda: não, us~us 
sr.nhore.;;, cumpre qu.3 a cam~ra dos deput!\dos uão 
dê peso ao qr1e u este respeito ae diz. Te:n-se 
dtto 4.11e o se:Hld ,) rejeitou a re:>oluç:io porque 
ent<Jn cteu 9-uc era da. sua digniJade rejeital-a; o 
senad-:> reJe•tou estas lot~rias ; lú, porque ha 
grandt: numero de lotarias concedidas, e 2•, porque 
os s c•n:~dores entendem •.JUB a primeira medida a 
tomar deve ser a desapropriação do th.;atro do S. 
Pedro. 

Sr. presidente, e~tando demonstrado que o 
sena<io rejeitou as loterias para o theatro da S. 
Pedr?, pergunto eu: podemos nós conceder agora 
lote nas a esse lheatro quando parece que o senado 
tem mudado de opinião ? Agora que o senado 
demonstrou que não quer dar loterias ao th.;atro 
de S. Pedro, iremos discutir uma emenda em que 
o senado não tem interferencia? Se o senado 
tivesse ainda de tomar conhecimento desta 
emenda, ainda poderia passar; porque então o 
senado a rtljeitari!i. Senhores. Sd ac;>so o:> dous 
tbeatro~ ficão sem lc-térias até a sessão que vem, 
nós não f·1~emo~ mal ao theatro grande. Telll-se 
argumentauo dtzendo: '' se quereis quo o theatro 
se não feche, dêm· se loterias» ; não ha t~l, o 
theatro de S. Pedro tem ainda 5 loterias, e não 
pód!l ~este iutervallo pedir ao. govorno que n1ande 
extrab1r duas. ou tre,.;, ou ma1s, e extrahidas a\las 
não pôde o tbeatro da S. Pedro manter·se até a 
abertura da sessão q11e vem ? E aberta a sessã•1, 
nã<> podemos tratar com n1ais vugar da desapro
priaç;io do theatro de S. Pedro. e então reguiari
Karmos os ll.leatros <'ntre nós ? Quer-se que pas~e 
por força c~:~ta emenda do senado ; diz-se mesmo 
que os administradores do theatro soiirer:íõ muito 
se acaso n!lo passar a emenda, que elles se 
encheráõ de ira e ameaçarúõ totlo o universo ; o 
que uma grande calami.iade pd:>ará sobre o gauoro 
humano l l D~us o fará melhor. · 

Ten_do mostrado a necessidade que ha de que 
nós n:to faç!\mos novas concessões sem primeiro 
tomar contas, sendo cert•l que o theatro de . S. 
Ptldro tem loterias a .;xtrabir, e que não se fechará 
(elle fechar-se-ha, não por falta de meios, mas 
p~la intriga em que SP. acha a alimini>;tração com 
alguns empreg:1dos da casa ; conta-me qu.; está 
brigada cern1 o seu braço direito, o inspector 
dramatico, e que este vai ser substituído por •.• 
por ••• a camara depois. o saberá). Estando o 
tbeatro no critico estado de finanças que sabemos, 
não t~nd.o prestado contas, não descubro incon· 
veniente algum em que se rejeite esta resolução 
para no auno que vem tratar-se deste negocio 
com mais descanso .••• 

Alguns senhores lêm dito que eu devia ainda 
nesta sesl!i\o u!Ierecer projecto para concessiio de 
loterias ao act•)r João Caetan1:l aos S11ntos. Este 
artista distincto tem achado decidido apoio na 
camara dos Srs. deputados ; tem grande apoio na 
opinião publica, é o actor pred;lecto, mas é do 
povo que o applaude com enthusiasmo: o esLran· 
geiro esclarecido o admira ; mas não póde ser 
i11liZ .... seu genio deve d.efinhar .... e ha para 



Câmara dos Deputados -Im presso em 14/01/201 5 15:35 - Página 8 de 9 

SESSÃO EM ~8 DE AGOSTO-DE 1846 687 
isso duas razões ~ nasceu no Brazil, e tem mereci
mento. 

Voto contra a emenda. 
O Sr. Nunes 1\-Xa.cnado:-Sr. presidente, 

eu pPço a palavra para oppôr-mo á emenda t.!o 
senado quo está. em Ji3cussào .. Interpretando mui 
justame-nte o procedimento que o seoa.io ac:1ba 
de ter, me parece que ellc mesu10 tem condemnado 
a emenda que remE:tteu para esta e asa. Se o 

.senado entendesse que o theatro de S. Pedro não 
podia marchar sem o faTor das loterias, certamente 
elle teria votado pt.<la resolução desta ca111ara 
que para lá foi remettida concedendo loterias 11âo 
só para o theatro de S. Pedro, como !lO actor João 
Caetano, a menos, seul.tOres, que se queira it·rogar 
ao sen!ido br&zileiro a iujuria de suppór que elle 
quiz fazer nma exclusão odi•)Sa, que quiz conceder 
um favor ao th6atro de S. Pedro, e negando-o a 
outra empreza em desproveito publico, que não 
pócie, Sr. presidente, deixr.r de ganhar muito com 
a concurrP.ucia dos dous Lheatros. O sanado não 
podia deixar de proceder como procedeu. Quando 
pela primeira vez se disculio nesta casa a concessiio 
de loterias para o the~tro de S. Pedro, o nobre 
dP.putado por Minas Geraes trouxe ao nosso 
conhecimento o estado deploravel da administração 
desse theatro. O nobre deputado expôz na casa 
factos da maior importancia, factos que estão até 
hoje por ser contestado$, f~ctos que nem ao menos 
têm sido até hoje explicados. O senado por 
consequencia não podia na actualidade votar a 
favor da proposta da camara dos deputados, 
porque o seuad0 não se achava informado a 
respeito das accusações que se fizerão a essa 
administração. Senbores, o corpo legislativo con
celiendo loterias a favor do theatro de S. Pedro, 
não tem em Vi!;ta proteg~r interesses individuaes, 
o fim é mais alto, é o interessa publico, a con· 
servaçào de um theatro regular, dll urn tlleatro 
que satisfiusse a expectativa publica. Quando o. 
administração dG theatro de S. P~dro é accusada 
de má gerencia, de . nà<> applicar devidanH!Ilte os 
soccorros pllcuniarios que se lhe tem concedido. 
não era possível que o corpo legislativo continuas;; 
a co11c:eder esses favoreg, a proteg"r a empreza 
sem tet certeza qua elles teriiio a applicaçuo devida, 
aqt~ella· que o corpo legislativo Linha em vist11 
quando votou semelhauttl favor. 

Sr. presidente, eu me;;mo não sei por que razão 
V. Ex. dllu pol.rl\ discussão esta matcria, que 
acabava de ser condemnada pela votação do senado. 
l:)~nhores, dtl duas uma: ou com etr.~ito o senado 
teve raz;-oo para se convencer na actualidnde qua 
o tbeatt·o dd 8. Pedro não precisa\·a mais deste 
favor, e então votou contra uma mnteria quo j~ 
tinha apJ,Jrovado, ou então, Sr. presidente, aqui 
ha, como disse uma vez nesta casa urn nobra 
deputado, aqui ha cousa. O facto do senado votar 
coutra uma resolução desta c!\sa que concedia 
favor semelhant<l ao theatro de S. Pedro quer 
d1zer algullla causa. Eu nàn posso suppór que o 
senado votou contra a proposta por uma cir
cumstancia odiosi~sima, ná<.l faç,, esta injuria ao 
senado brazileiro ; nfio me posso capacitt~.r dt! qne 
os Srs. senadores ·quizessem cot·uar com a sua 
votação a intriga misoravel, a guerra mais 
ridícula que se Í!lz á em preza do um outro thoatro . 
N::io, Sr. presidento•, não seroi eu que fRÇfl: esta 
Injuria ao soma.Jo br!\Zileiro ; ao co!ltrarto, fa
zendo ju8Liça a•_,, seus sentiment0s, e~.~: dou a 
esse facto u interpret11ção ma1s r:tsnavel, 1sto é, o 
senado votou hoj·, contra a proposição Ja c11mara 
dos deputados, porque está c:onven;:io.lo de que o 
theatro de S. Pedro não prectsa m:us de~t~ favo!", 
ou não mereca têl·o emquant•l a su>~ admm.tstr~çao 
não der conta da applicaçüo dos dlllhel!:OS 
recebidos até hoje, e se purifique das accusaçoes 
terrivels que lhe hão sido feitas. 

Sr. presidente, eu entendo que desde que a 

administração do theatro de S. Pedro não provou 
ao publico que está livre das accusaçõ~s que 
contra ella fulminou na c!\sa o nobre daputa.io 
por Minas Goraes, eso;a administração não tem o 
direito de vir descaradameut~ a fC'sta casa pedir 
a contiuuaçã•J de um f~vor semelhante. Mo;;tre a 
administração do theatro do! S. P edro qua com 
effdto af'PiiC•>n os produt:tos das loterias que têm 
corrido até agora na sustentação devida do theatro 
de S. Pedro ; sem isto eu entendo que a camara 
dos Srs. dP.putados daria um passo que não póde 
ter uma justa explicação. 

Senhore~. é esta uma empreza que tem sido 
grandeme•1te protegida pelos poderes do estado ; 
os favores qno lhe têm sido concedidos _ainda 
não se esgotélrão, ainda existem loterias para 
se extrahir. SP. a administração é todos os 
dias accusada dll uma maneira extraordinaria, 
qnaado se exhibem documentos, quando o pu· 
blico presencia que com efleito a administração 
do theatro de S. Pedro não administra a empreza 
como devera administrar, como 4uer novos favores? 
E' isto possível? A passar a emenda do senado 
que concede loterias sómente ao theatro de S. Pedro, 
póde este procedimento ter uma explicação ho
nest>~. ·? Sr. presid~nte, qual foi o principio deste 
negocio ? A primeira vez que se tratou delle passou 
nesta casa urna resolução. concedendo loterias ao 
theatt·o de S. P~dro e ao actor Joii.o Caetano. 

A ninguem póde escapar a razão q~e teve .a 
camara para assim votar: a camara nao quena 
estabelecer urn privilegio exclusivo e odi.,so, uào 
queria proteger uma em preza em prejuízo de outra 
e com detrimento do publico. A camara, y~udo 
que erão duas emprezas, entendeu dever aux1l1ar a 
ambas, P'Jrque da cnncnrrencia só poderia resultar 
proveito para o publico. Foi ao senado a prnposta 
ela camara dos deput!ldos ; o senado vota contra 
a parte da proposta que concedia lota_:ias.ao actor 
Joiio Caetano, e isso por uma razao t1rada da 
red 1cçii.o da proposta, porque ahi se propunha 
o annullamento d•J contracto que o senado en
tend eu não dever E:er anuullado, e votou-nos a 
resolução emendada. A camara dos deputados, 
querendo ser coherento, tornou a iniciar uma 
outra proposta, contendo semprP. o favor ao theatro 
de S. Pedro, mas acomp:lOhando a idéa que tinha 
;;ido r~jeitada de favor ao actor Joiio tJaetano. 
M;\s o que succede, Sr. presidente ? O senado 
vota contra uma e contra outra couu. O que 
cumpre fazdr á camara dos deputados que por 
duas vezs:. mcstrou que não quer1a proteg"r uma 
empreza sem a outra ? , Votar simplesmente r;ela 
emenda do senado ? E bto ccherante, é 1sto 
ju.-to, róJe ser isto honestament~. e~plic~do ? 
Uma ampreza contra que nada se u1z, 1sto e, um 
individuo que esto\ á frP.ute de u:na outra tlf!l· 
preza Jesta · ord~m, contra o qual nad.a se d1z, 
pelo contrario, seus talentos não têm BI.ÍO postos 
em duvida por nenhum Sr. deputado, porqu? 
são mais que muito conhecidos, esta ~mpreza e 
desprotegida ; e a outra de quem s~ d1zem. h~r· 
rores, contra q11em se fazem _accu5açoes _ ternv~u~, 
que zo:nba da c~nsura publica, que nao se lm· 
porta com as acct.t;;ações que documentadnmente 
!<e tem feito, a esta emprcza dão-se loterias ? I 
R~pito que não acho isto justo, não acuo que 
p.>ssa ter uma Clo:plicaçiio honesta. 

::;r. presidente, ou julgo que a camara dos Sr~. 
d~ptltados •levo tomar e~te m•g.Jc_io em m~:to ::;ar1a 
c.~n!li<leraçiio ; me parece qu~ h oJe e;;te ne~oc1o ~a 
cvnco83tio dll lott'rias ao tboRtro de S. Pedro nao 
l:stà mais no p~ como quando principiou: eircum
stancias extraordinariss têm acompanhado este n"l
gocio ; e :tssim eu entando que a camnra. deve re-
11-.lctir sobre ella!l, afim de ni\o dar um. p~sso q?e a 
possa desairar. Para q•ta est~ l':c;>fregmdao f A1nda 
concedido este favor, pôde elle Já ser aproveitado 
pelo theatro de S.- Pedro 1 Não pôde, porquar_1to 
o theatro ainda tem cinco loterias a extrahu ; 
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não estli como se incul::a, com a corda na gar
g~nta ; ; se o thRatro d~ S. Pedro não está 
cnm a corda na ge.r~anta, se ainda tem de ex· 
tr~hir cinco 1.1terias, não ~ers\ mais justo e ra
zoavP.! que _fique . &~ta ma teria adiRda para o an~o, 
e que durante cstf\ tr-mpo o governo procure tn· 
fortuar-se do que s;e passa com a administração 
do iheatro de S. Pedro, afim de podi!r informar 
aos lrgisladores que o sacrificio que nós impomos 
110 publico não é mal applicado, e então se votar 
esta emenda? A honPstidade não pcdA isto, Sr. 
pre;>ident!l, 1 Eu entendo que sim .. Ni!stas cir· 
cnmstnncias, eu quero . pedtr o ad1amPoto dest11 
questão, par21 qu~ se trate de outro<~ ne~ocios 
de um interessP. mais vital, de intuesse~ publicas 
que ainda podem passar fleste resto. de sess~o. 
Hontem se propôz á casa um negcc1o de mutta 
transcendenci<~.. Este negocio não t eve nenhuma 
decisão, foi posto á margem ; ninguem dirá que 
pr0teger tbeatro'>, se se pó·ie com razão üizer 
proteger theatros conceder loterias, e negocio 
mais ímportant<3 e urgent~ do qu~ trat.ar de 
dil'cutir uma resolução sobre a estr><da de ferro 
e outra a re~<peito de cvloniRação. Eu pois pro
ponho o adiamento desta resolução para_ que 
tP.nhiio ·preferencta sobre ella as resoluçoes a 
respeito de colonisação e de eslr"das de ferro. 

A emenda d<> Sr. Nunes Machado é apoiada, 
e rejP.itAda sem discussão. 

ConLinúa a discussão da resolução. 
·o Sr. Dia.!'i c1u Mot;ta.: - Sr. presidente, 

pela votarão que acaba de ter lugar na ca~a. 
po~so d~sde já dizer que a emenda do senado 
vai "er approvaJa. .... mas talvez seja isto receio 
d~ minha parte, porque tambem os nobres depu· 
tado~ poderáõ, assim como eu, votar co~tra _o 
adiamento para vfttar contra o t11)S'IO estlmabt· 
lisRimo tam11nduá. E' poi~ nos te intuito que voa 
ainda occupar ~ attençao da camara por poucos 
momentos. 

Eu pergunt'lrci prim~iro :v> honradt> membro o 
Sr. 1n secretnno, se é ou não verdade que C'onfiei 
ás suas mãos um projecto de desapropriação do 
theatro de S. p.~dro de Alcnntara, para ser lido 
na sessão de amanhã. 

O Sk. DIAs DE ÜAI'IVALIN:-Sim, senhor. 
O SR. DJAS DA MoTTA: -Já vê a camara que nã,> 

é armn d•1 qull eu mP. queira servtr ap;ora, não 
é estrategia. Quando """ quiz offer .. cP.r el!t~ pro· 
jeeto, ·~st .. ~a quasi certo de qua o Sr. pre&ldente 
não ciaria a pr~scnte r~solução para ordem do 
dia. E•t p~rguntr·i an Sr. 1° Recretario se podia 
p••dir a palavra pllrll apresentar o projecto, e t>lle 
tnt~ r espondnu- q11e RÓ pfltlindo a urgPncia, por'lUil 
<lo contrnrio n:i.o mo nra licitt> apresP.ntal-o Renil.o 
no dia para io->;o Jf!stinado; o entiio enlre~llt.lÍ fi 
pRr!l sPr lido no sabb11t!o. Tr ·lg<> el'te tacto para 
wnstrar que a idé,~ da de~apropriar:iio .. tt• theatro 
elo S. Pedro de Alcantara náo f,>i concebida 
agora, mas já prop 'H~ta no projecto que apre
seutd hootem . Não !J&.r~ce ser muito C•JUÍorme o 
facto de apresentar-se um projecto para a d~~apro
priaç3o dv theatr,), com o de querermos desde 
já c,, needolr nnva!l loterias, porque póda bem ser 
que quando nós tivermos de decretar a desapro
pril.lç>ie>, tenhamos de applicar liO pagamento o 
pr0rio<:to das lot~ti:\!1, porque não é minha opinião 
que dos C'Jfres puiJlicos saia esse dinheira, mas 
sim que appliquemos meios provenientes de 
loterins. 

de servir das lott>rias. vamos achar grande 
estorvo, po-rqtle dirá a administração do thentro: 
-Nós que não podiamos pr~>ver a desapropriação, 
ontendend<J que eriio nossas as !(lterhs, sobre o 
;;eu producto pedimos dinbeiro.-E então a camara 
tem de lutar com novos embaraços, tem d!l votar 
novas loterias para com seu producto indemnisar 
os proprietartas do thetro, ou tem de tir~r 
dinheiros dos cofre~ publicos, idéa contra a qual 
m1-1 declararei semprP.. Assim as circumstancias 
todas concorrem pnra fazer crer ã camara que a· me· • 
dida proficua ora sobrestar nesta discussão. Eu não 
direi que d ~sde jA o n ~ gocio fique parn a sessão 
que vem, mas ~emos ainda alguns dias de sessão: 
faça~se uma cousa ; eu peço a urgen~ia ; discu
tamos o meu proj ecto dA àesapropriaçiio, de cuja 
impressão posso pedir a dispensa na fórma do 
regimento, e decida-se este negocio. 

O Sa. PRESIDENTE:- Isto teria lugar quando se 
tratava do adiamento. 

O SR. DIAs D.'l. 1\{,)TTA : - Estou mostrando por 
que não deve passar a emenda ; mas se V. Ex. 
entende que estou f6ra da ordem, obedeço. 

Todas RS razões, Sr. presidente, concorrem para 
qua a camara dos Srs. deputados não approve 
esta emenda ; roas em opposiçào a todas estas 
razões, alguma;j na, pelas q11aes eu desconfio que 
a emenda p1ssnrá. Senhores, pela segunda vez 
vou r,~nar da grande alav<~nca com se movem as 
cousas no Brazil, tl despeito das r11zões as 
mais fortes , das considerações as mais so· 
lemnes. 

A camare dos Srs. deputados é composta de 
hotnens tii.o fracos como eu sou, e até · como 
V. Ex. o é: têm coração, têrn ami.í:.ades, e o 
que hão de f>\Zer quando são cHcados po-r toda • 
a parte de poderoRoR empenhos 'l O que admira 
é quE> em uma discussão destas não se levantasse 
ainda um Sr. deputado ptna faltar a fa"\'or do 
thP.atro : isto qutr dizer :- vós, orador, que 
tendes f:1Uado contra o tbeatro de S. Pedro de 
Alcantara, tendes razão em tudo quanto dizois ; 
não vos podemos contestar; m.1s tambem não 
p·)demos deixar de votar ptllas loterias do theatro 
de S, Pedro 1 -E agors. Sr. presidente, eu vejo 
que o dig11issimo presidente da directoria desse 
th&atro se acha junto desta porta. {0 orallur 
aponta parta o repostei1·o que lhe fica à direit~.) 

O Sn. PnE .,IDENT~:-Eil cunvido o Sr. deputado 
a que se cinja á mat.~ria em discussão. 

O Sn .. DIAS DA MoTTÀ:-Nem possll faltar sobre 
factos que tlstou vendu e sobre e"candalos que 
toda a eamara estll preRt!nciand•l I I 1 Bettl: abAn· 
douar"i a discusRii•.l, Tudl) está pntentP..,,. eu 
sei de tud,,.... sei quo u tbeatro de S . Pedro 
vai l&r tudo quanto quer, e •1ue mais teria ~e 
mais bouvel!se requeriuo. Não me admiro: uma 
cornpauh!a portugueza req ti<3reu loterias, e o 
corpo legislativo as concedeu ; uma companhia 
francez :l requereu loterias, e o corro lPgi:;lativo 
as cuucedeu: o tneatro da S. Poldro qu'lr sup • 
plantar o actor Joã·> Ca~tano, e por isso ouer 
l ,; teriao; .... tu lo está dd accordo .... O tbeatrõ da 
S. Pedro as deve ter e punir o brazileiro ousado, 
que desconheceu •1ue neste paiz o titulo menos 
valioso que ~e póde ter é ter-se nelle nas
cido .. 

Julgada a mataria discutida, é approvada a 
emenda do senado. 

Mas p!iSSllndo a emenda do senado, qual é a 
cousequencia? E' ir á s :mcção ; não ba mais que 
itner ; amanbii póde o theatro estar de p Qsse das 
loterias, e estl!ndo de p;Jsse dellas, na ur~~:encia 
em qutl está do! dinheiro, como se diz, para pa!õ(ar 
divida!!', não admirara que a administração do 
theatro hypotheqne as loterias, ou sobre ellas 
peça dinhelro: sendo assim, quando quizermos 
desapropriar o the><tro, e que o governo se tenha 

O SR. PRE~lDE!-.'TE:- Hontem ficou encerrada a 
discussào do art. 1~ e da emenda que foi apresen
tada á resoluçã•.l n. 78 :sobre colonisação. Vai·se 
proceder á votação. 

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente 
dá a ordem do dia e levanta a sessão ás 2 horas. 
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Sessão em 29 ele &gotdo 

PRESlDB:!<ClA DO SR. MONIZ TAVARES 

SmmARto.- Expedienta.-Parece,·es.-Negt)eios 
do Pirahy. Debate ca.lo,.oso. O documento do 
inspector Landim. 

A's 11 h~Jras da manhã . abre-se a sessão, lê-se 
e approva-se a acta da ante:edente. • 

EXPEDIENTE: 

Um offiCio do Sr. ministro da fazenda, remet· 
ten.io a consulta da secção da faz>:~nda do conselho 
de estado sobrA as disposições do art. 4° da l~i 
provincial n. 355 de 12 de Setembro de 1815, §§ 
.5<> e ~. que estão em directa oppo!\ição ao art. 
12 do acto addicional.- A" cornmissão de assem· 
bléas provincíaes. 

Do to secretario do senado, participando que 
por officio do ministro e secretario de estado d•)S 
negocias do imperio constou ao senado que S. M. 
o Imperador consente na resolução approvando a 
pensão concedida. a D. Josepba Adebide Belfort 
SabiDQ.- Fica a camara inteirada. 

Do me~mo secTetario, commnnicando que o 
senado adaptou e vai dirigir á sancção imperial 
as seguiutes .. resoluções: .1•, approvando á pensão 
coocedid.1 ao soldado lgnaeio Pedro de Santa 
Barbara ; 2•, as reformas do sargento Candído 
Fernandes Lima e e do soldado Pedro Joaquim 
Antonio ; e 3•, RS reformas dos sargentos, cabos 
e soldados mencionados em uma relação Qlle accm
paoba o decreto d~ 23 de Outubro de 18U.-Fica 
a camRra \nteirada. 

Do mo!lmo secretario, parti;:.ipando que o senado 
adoptoa e vai dirigit· á sancçào i!ll!Jerial a resolução 
autorisando o governo a suppru o~ cofres das 
provincins do C::ará, Parahyba e R1o Grande do 
Norte com diversas g,uaotia:~ no espaço dos tres 
annos financeiros.- Fica a camara mteirada. 

Do mesmo secretario, transmittindo a resolução 
do senado autorisando o governo a eu1pregar no 
serviço do regimento de cava\laria creado pelo 
decreto de 25 de Junho de 18!6 oi officiRes da 
mesma arma da guarda nacional do Rio Grande 
do Sol.- A imprimir. 
Remett~· se á com missão de assembléas provin

cia<)S uma repreReiltação da eamara municipal da 
villa du Matta-Grande, província das Alagóas. 

A.' commissào de marinha e guerra o reqUA· 
rimento do alferes Q11inti1iano Henrique da Silva 
Primavera. 

Nfio ha mais expediente. 
Lê-se o seguinte parecer: 
« Aap:usto Carlos de Amorim Garcia, conta

dor da tbesouraria da fazenda da :;~rovtncia do 
Ceará, pretende que o corpo leg!slativo resolva 
o pagamento do ordenatio QUe de1xou de perceber 
desde o 1• de Outubro de 18:38 até 8 de Abril de 
18<10, e de 2:3 de Setem?ro de lSU até 10 _de 
Janb.o de 1844. O supphcunte apresenta vanos 
documentos pelos quaes s~ mostra que elle, e 
outros empregados da thesouraria forão ~u.speusos, 
e mettidos em processo de rElspan!labtlu.lade, e 
deprehende·se mais dos .mesmos ~ocu~eDtos que 
forão absolvidos, e em consequencta remtegrados 

parecer que se remetta este requerimento e 
documento ao l!:Overno para em vista de tudo 
resolver o que fór de aceordo com a lei. 

n Sala das commisilõ.,s, em 28 de Agosto de 
1846.-S. Oliveira.-J • .Antâo.-Amaral. 11 

E' approvado. 
o Sr. D. Manoel (pela ordem}: -V. Ex. 

me permittirá annunciar ao Pllíz que a proposta 
da reforma jadiciaria, objecto dos entbusiasmos 
do Sr. ministro da justiça, está morta e sepultada. 

O Sa. Pae:sm&NTE : - Não é oceasião de se 
discutir a propost~. 

O Sa. D. MANOEL: - Ea pedi a palavra pela 
ordem : era uma declaração que queria fazer ao 
paiz. Está morta e sepultada. · 

" Por d,Jcreto de 22 do corrente concedeu o 
gov3rno a pensão annual de l :OOOS, repartida· 
mente ás tilbas do conselheiro João José da· 
Veiga, em rec:uneração dos serviços por este 
prestados. Dos documentos que acompanhão o 
me~mo decreto consta que o referido conselheiro 

·servira em differentes lugares de magistratura 
pelo longo espaço de 42 annos, e é notorio -que 
escassos meios de subsistencia legára á Rua 
farnilia como sóe acontecer ao empregado, que 
ciJmo este com · honra e zelo se dedica ao serv1ço 
do estadó. A' vista do que a commissão de pensões 
e ordenados é de parecer . que se approv:e a 
mercê, adopttmdo-se a seguinte resolução: 

n A assembléa geral legislativa resolve: 
« Arti~o unico.- Fica approvada a pensão annual 

de l:OOOS, concedida por decreto de 22 de Agosto 
deste anno, repartidamente a D. Rit•l Constança 
da Veiga, D. Maria Leocadia da VeigR, D. Fausta 
Veridiana da Veiga, e D. Francisca Fortunata àa 
Vtliga, filhas legitimas do conselheiro João José 
da Veiga, em remuneração dos serviços de seu 
pai. 

« Paço da camara dos deputados, 29 de Agosto 
de 18-!6.-M~ J. Valdetaro • .,-T. A. de Alvarenga. 
-Peixoto àe Brito. » 

Julga-se objecto de deliberação a resolução. 
o Sr. Fra.n.Qa Leite (pelt~ ordem) requer a 

dispensa da impressão da resolução, e urgeneia 
para que ella se discuta jà. Lembra que b•~rn .co
nhecidos são os serviços do conselheiro V.,iga; 
que 42 annos servia na mngistratura, desempe· 
nban.Jo nesta carreira os !ugar~s da mais alta 
confiança, e sempre com muita inteireza, probidade 
e Mber : que ha quatro annos ::;offre a familia 
deste distincto serv1dor muitas privaçõ6s ; e quo 
é em nttençtio a este eshdo que elle orador de· 
seja que a camar& se aptesse em discutir a re
solução que se acaba de ler. · 

O Sa. PR&siDENTE diz que nunca se vencem 
taes urgencias para se discutirem as resoluções 
no mesmo dia. 

O Sa. F.aANÇA LEITE observa que já houve um 
precedente nest:1 me~ma legislatura ; entl'etanto 
lamita-se a requerer a dispensa da impressão, 
retirando n oatra parte do seu requerimento. 

A impressão é dispensada. e o Sr. presidente 
declara ao nobre deputado que tomará em eonsi· 
1eraçào o seu requerimento. 

" nons Â~~r~~:~issão de orçamento considerando 
que na legi~ctlllção estão p~e~eriptas as_ regr&8, 
pelas quaes SI! deve ~ec1d1r .a gu_estao: por· 
quanto abi está estabelectdo o pnnetplo de que .os 
empregados suspensos em virtude de pronuncia, 
por artma de re::~ponsabilidade, percebem m~tade 
do vencimento e sendo absolvidos têm d1r&1to 
a outra metad~, julga que a deci~ào deste nego~io 
é toda administratrya, e que nao se faz prectso . 
acto algum do corpo legielaü7o; e assim é de 

E' igualmente approvado outro parecer da mesma 
comma~são . pódindo informações ao g.1verno sobre a 
pretençiio de Joaquim Jogé Quadrado. 

« José Gervazio de Amorim Garcia, inspeetor 
da alfandega da cidade da F<Jrtaleza, cBpital da 
província do C2ará, allega que sendo iuspector 
da alfandega da cidade do Aracaty, fôra desligado 
do seniço publico desde 15 de Setembro de 1841 até 
29 d~ Janeiro de 1845,sendo pr_ivado do ordenado qua
lbe competia duraute todo este \empo, qu.e á razão· 

TOMOU 87 
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de 500$ por anno, importa em 1:686$926, pede 
que o corpo legislativo, attendendo 11 que o sup· 

· plieantP fora privado do emprego sem ser em 
virtude de um decreto positivo, llle mande fazer 
o pa~amento da referida quantia. 

« A 1• commissão de orçamento, consider:tndo 
que se o supplicanto3 tem dirt'lito ao ordenado que 
deixou de perceber, o acto de ordetrar o seu 
pagamento é todo administrativo, e que por outro 
lado não se póds ajuizar dos documentos se elle 
tem ou não esse direito, porque não consta 
quacs os motivos que derão lugar á sua desti· 
tnição ; é de parecer que se devolva a petição ao 
governo para que tomando della conhecimento, 
resolva o que fór conforme á. lei. 

« Sala das C•>mmissões, 25 de Agosto de 1816.
J. Antão.-.Amaral.» 

E' approvado. 
« A commissão de pensões e ordenados a 

quem forão presentes as emendas feitas pelo 
senado ás duas resoluções, gue partirão desta 
camara approvs.ndo as pensões concedidas a Luiz 
Gomes da Cunha, guardi:io do numero, que 
perdeu os braços no combate da Laguna, o à mãi 
do soldado Ja guarda uacional Joaquim Ed11viges, 
morto no combate de Santa Luzia, entende que 
as refaridas emendas estão no caso de serem 
approvadas. 

«Sala das eommissõds, 26 de Agost'> de 1846.
PeW:oto de Brito.-~v. J. Valdetaro.-T. A. áe 
Alva.,·enga. » 

Ficou sobre a mesa pnra ser tomado em conside
ração quando se discutirem os proje.:tos a que se 
refere o parec.tlr. 

o sr. 'Peixoto de Brito nota que este 
negocio ·está t•a camara desde o anno pas~ado, 
que o senado emendou as duas resoluções da 
camara reduzindo as qua11tias ; que a cc•mmi~siio 
se quizesse apresentar um parecer confirmando a 
primeira resolução da Cãmara, teria necessidaJe 
de pedir uma fusão; como porém a camara não 
requerer fusão para decidir ne:zocios desta ordllm, 
entendeu a c0mmissão que seria melhor em favor 
desses dous indlvlauos approvarem·se as emendas 
do senado, afim de que elles possão entrar no 
gozo do beneficio que SP. lhes faz. Conc~ue re
querendo a orgencia para se discutir kS emendas 
do ~:~enado. · 

O Sr. Ooo1bo Basto"' não se oppõe ã 
urgencia se por ventura nãv vem ella alterar a 
pnmeir ... parte da ordt~m do dia. 

A urgencia é approvada para se discutirem as 
emendas em tempo. 

Lê·se mais o seguinte : 
« Dionizio Alvaro Resende, repre~enta que 

tendo sido aposentado em 184:3 n() lugar de se
cretario do governo da provinda do Espírito Santo, 
por acto da assembléa legislativa da mesma pro
víncia, fõra no anno seguinte por outm lei 
provincial suspenso o effeito de sua aposentado
ria, e que como o emprego de secretario, con· 
siderando-se vago, fosse provido em outra pessoa, 
ficára o representante privado de todo o recurso; 
e conclue pedindo a esta augusta camara alg11ma 
provtdencia em seu favor. A commissão de as· 
sembléas provinciaes, a quem foi commettido o 
exame da referida repre,;entação, posto julgue 
atteudivel o seu objecto, por so::r menos justo 
que fiquem sem nenhuma retribuição os seniços 
prestados pelo peticion~orio no emprego em que 
fõra aposentado, e o tende com tudo que· nenhuma 
providencia especial póde ser tomada pela as· 
sernbléa geral legislativa para melhorar a sorte do 
mesmo. 

a: Paço da camara dos deputados. em 27 de 
~go~to ~e 1846.-Joaquim Franco de Sá.-José 

Adiado por pedir a palavra o Sr. D. Manoel. 
Approvão-se as redacçõ es da resclução sobre a 

naturalisaçiio de colonos ~ marinbeiros e da que 
concede loterias ao theatro de S. Pedro de AI· 
cantara. 

O Sr. Pa.ulino:-Pedi a palavra para iazer 
um requerimento. E' o primeiro qu" faço desde 
que tenho a honra de. sentar·me nesta casa. 
Sempre tivA repugnancia em chamar para a dis
cussão factos que dizem respeito a desavenças e 
a partidos de localidades. Creio que ne~ta camara 
somente se deve tratar de negocios que tenhao 
uma importancia mais geral. Ha porém certos 
factos. que posto digão respeito a uma ou outra 
localidade, são tão profundamente immoraes, tão 
extraordinariamente escandalosos, 4ue, ao menos 
para escarmento. devem ser chegados á luz da 
discussão na tribuna. Ainda assim eu não me 
teria resolvido a fazer o requerimento que vou 
mandar á mesa se não tivesse sido provoce.do a 
isso por um nobre deputado pela provincia de 
S. Paulo que em uma das !;essões precedentes 
fez um requerimento sobre oegocios do municipio 
do Pirally, provin~ia do Rio .:te Janeiro, se não 
me t.ive•~e de algum modo comprornettido a tratar 
deste assumpto, e finalmente se uão julgasse 
mdispensavel desaggravar a verdade, tão atroz· 
mente offendida por aquelles que d1zem que estes 
ultimas acontecimento.- do Pirahy são muito· tr1· 
viaes e ordinarios. 

Entre outras causas disse·se que o juiz mu
nicipal desse termo e o juiz de direito ca comarca 
havião sido pronunciados por autori<.:ades no· 
meadas pela administração aaterior á de 2 de 
Fevereiro. E' um perfeito engano. 

Para àemonstr<ll·o recorrerei a um dllcumento 
ofiicial publieaJo no Jornal do Commerrio de 19 
do corrente. E' um ofiicio Jo cheio dl!l policia da 
provincia dir&gido ao vice-presidente, no qual 
aqulllle decl.1ra quo o jtliz municipal e o de di· 
reito farão pronunciados pelo su.bddegado Fran· 
cisco. Lnpes. Baptista. Ora, este Francisco Lopes 
Baptista fo1 nomeado pelo actual presidente da 
provind~ do Rio de Janeiro. E' réo de morte, 
porque, havendo sido pronunciado em Maio de 
1841 pelos crimes de morte, de arrombamento de 
cauêa e de ferimentos graves, e tendo sido sus
teutada essa pronuncia pelo juiz municipal res· 
P"'ctivo em 1844, passando a pronuncia em julgado, 
não foi absolvido pelo tribund d<Js jarados, unico 
qae podia destruir aquella pronuncia. 

Tenho aqui nas 1ninhas mãos a certidão ex· 
trahida do livro dos culpados (UJ : 

<< Certifico que, revendo o meu livro de rol dos 
culpadus, no mesmo, a fi. 57, se acha o assenta
mento seguinte : 

« Franci;;co Lopes Baptista, pronunciado pelo 
juiz de pa;; do Arrozal em 5 de Maio de 1::!41, 
confirmada pelo juiz municipal em 26 de Agosto 
de 1844, como incurso nos artigos 1!)-2, 122 
segunda parte, 205. e 287 do codigo criminal, e 
art_ 3° da lei de 26 de Outubru de 183l. Certiüco 
mais que nem do dito livro, nem á margem do dito 
assento, consta que o mencicnado l<'rancisco L11pes 
Baptista tenha dado baixa da dita culpa. Nada 
mais consta, etc. Piraby, 26 de Outubro ·de 1844. 
Está assig:lll.do o escrivã•J àojury, etc. » . 

Não obstante, essd homem foi nomeado sub
delegado do Arrozal pelo actual presidente da 
pr<JVI<:cia em 19 de Setembro de 184!, vespera de 
eleições, prestava juramento para entrar em exer
cicio, como se vê de outra certidão que aqui 
tenho nas mãos .•• _ De fôrma que estanJo em 
<;>utubro no rol dos culpados, e aind" o e:;ta, 
Juramentava-se em Setembro para fazer as elei-
ções 1 

E note a camara que estes factos, estes me~Jmos 
rln.-.nmentos oue aoui tenho, forão apresentados 
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no senado na E:essiio passada pelo meu illustre lei que os creasse. Dizem-me que forio creadoa 
amigo o Sr · Rodrigues T~rres, senador pela na época das eleições para servir de centro na 
pr_o~incia do Ri~ de Janeiro, e isto á face do:.i colheita da, listas; mas ess& époc~ já passou, 
mmi,.tros de entao e do presid.mte da província I e por 1sso parece-me que essa 1nstltuiçáo devia 
Entr_etanto nenhuma providencia foi dada; esse cessar ...• 
p~es!denle voltou p~ra a adm:nistração da pro- 0 Sa. SouzA ..,. OLIVEift• .·-Esse i é 
vmcta, Lcpes BaJ..>ttsta ccntinuou a ser subJe- ""' ..... se eu que 
lP~ado, e tant•\ que acaba de pr.munciar o juiz um grandissitao bobado. 
municipal e u juiz dt> direito da comarca a prisã'l O Sa. PAULINO :-Quem? 
e livr~OJento I O Sa. SouzA E OLIVEIRA:- Esse Landim. 

Tunho tamuem aqui umR certidão pal;sada. pelo 
carcereiro da cidad~ de Campos, e111 data de 3 ·O Sa. PAULINO :-Pois foi nomeado durante a 
de .Junho do eorr6nte anno, na qual se vê que, actual administração da orovincia. E' mais um 
s~ndo aqueile subdelegado meirinho naquella titulu de gloria que ella tetn. 
c1dade , fõra varias vezeR recolhido á cadêa Sr. presidente. eu tinha ainda muito que 
como turbulento. Tenho aqui tambem outra. CH - dizer, mas não quero agora tomar maia tempo á 
tidão da quül se mostra que naquella mesma camara. Sirvii.o estas poucas palavras que acabo 
ci~ade tóra o dito subdel .:gado conderr.nado pelos de pruferir como de 1Jrotesto contra o que disse 
cnmes de desobediencia, injuria e tentativa Je o nobre deputad.J por S. Paulo quando motivou 
resistbncia, e cumpriía as penas que lhe forãl) o seu requerimento, e para que a camara e o 
tmpostas. publico ao menos suspendão o seu juizo sobre 

Assim, senhores, nos outros paizes, e em outrDs este assumpto. Quando este requeriu1ento ou o do 
poutos do imperio a magistratura sentencia e pune nobre deputado pvr S. Paulo, ou o meu, entrarem 
os réos de morte e de policia. Na província do Rio em discussão, eu me alargarei mais, e apre-
àe Janeiro são os réos de mo1-te e de policia que sentarei mais alguns documentos igualmente im-
sentencião os n~agistrado:! 1 porta~tes. . 

O nobre deputado por S. Paulo a_cha, porém, E' u~o o seguinte requenmento do nobre de-
que os ultimos 11contecimentos d(l Piraby são putado • . . 
muito - simples e muito- ort.linarios 1+-·Para-dar-á . _ _ .<!_E_eJl_ueiro __ que _se peça ao governo mformaç~es __ 
camara um11 pequena amostra do estado desse sobr~:s os segnmtlls pontos : . 
municipio, e de outros da província do Rio de <c Lo Se o .subdel~gado da fregue~u~. do Ar~ozal 
J~neiro completameute anarchi~>ados, e dos quaes que pt·o~u_ncwu _ul~1mamente a pn~uo e !tvra-
amda terei occasião de occupar-me, produzirei um llldnto o JUIZ de d1~e1_to da CO!J!arca D1u~o Tei_Xe~a 
documento. Peço a attenção camara sobre esta da Macedo, e o JUl~ m~nrctpal J9se Bomfac!O 
ordem d,, morte (Zéj: Nascente.;; de Az~mbuJa, fo1 pronuncu\dO em M:a10 

M 
. . de 18il, pelos cnmes de morte, d11 arrombamento 

<< ando ao Sr. 1nspector a quem esta for apre~ de caàêa, para dar fugà a presos, e de feri-
se_ntada , prenda ao Sr - _J?sé de S•JU_za Breves a mentos graves, e se a pronuncia foi sustentada 
mmha ordeo1, e bem a~,•m a Ig_n~~:c•o Alves da pelo juiz municipal competente, po-r haver sido 
Cunha. Força contra .força , e re~1stmdo ma~~ a annullada pela relação a decisão do primeiro 
Gualquer del~es. A~s1m ordeno. Arrozal, "'~.de conselho de jurados que ab~olveu aquelle sub-
Julho de 1846.- v,cente José Soares Land,m, delegado. ' 
inspector geral. q 2.o Quel o andamento que tem tido aquelle 

<< P. S.- Cerquem a casa do mesmo homem, processo depois que foi sustentada a pronuncia. 
arrombem as portas que se não abrirem. - E no caso em que nenhuma tenha tido, o motivo 
Dr. Landim.» por que. 

'' 3.o A data em que foi nomeado aquolle 
subdelegado , aqqella em qut. prestou jura
meuto, e entrou ;,m exerciciv, e ew que foi 
demittido. 

« Nc.s abaixo assignados declaramos e juramos, 
se n ~ceesario fôr, qur. a letra e firma retro é a 
propria ue Vicente José SoarGs Landim , não 
ob$tante t.star algum · tanto tremida, pois temos 
della pleno conhecimento. Rio de Jant:Jiro, 20 de 
Agosto de 1846.- Caetano José de Oliveira Roso. 
- Pedro José Ferreira. 

« Reconheço verdadeiros os signaes supra. Rio 
de Janeiro, 20 de Agosto de 1846. - Em teste
munho de verdade (estava o sigoal ·publico).
Francisco José FiCJlil.o. » 

Este Sr. Landim, que á cirurgião, á cirurgião· 
mór de legião, eleitor e inspector geral. Sinto 
que uiio esteja na casa nenhum dos nobres 
ministros, e particularmente o Sr. ministro da 
justiça. Quizera pedi1· a S. Ex. que visse se 
&ra possível proscrever esse estylo que se vai 
introduzindo na proviacia .tio Rio de Janeiro, de 
expedir ordens para prender matando. E' a 
segunda ou .terceira ordem desta natureza que 
vejo, e já apresentei outra nesta casa. Não 
allegarei que ellas são contrarias ás leis, isso 
hoje pouco vale ; peço sómente permissão para 
ob~erv:u que essas ordens são orJinariamente 
entregues a officiaes de justiça, a inferiores da 
guarda nacional, e a pessoas que nem sempre 
tem a prudencia e discrição necGssaria, e que, 
pensando que assim agradiio, podem matar ainda 
mesmo não havendo resistencin. Quizera tambem 
perguntar a S. Ex. que inspectt•res geraes são 
esses, l>Ois tenho visto outras ordens dirigidas 
a inspectores geraes. Por mais que consulte a 
legislação em vigor, não posso deparar com a 

« Paço da camara dos deputados, 29 de Agosto 
de 1846.-Paulino. » 

O Sa. Go:r.ms oos SANTos (pela ordem ) :- Eu 
tinha de rogar. a S. Ex. que tivesse a bondade 
de mandar-me es~a ordem do iospectQr geral 
para· ler. 

O Sa. PAULINo :-Eu a mando. ao nobre de
putado-

O Sa. PRESIDENTE :-Este requerimento entrarA 
em discussão depois que forem discutidos os que 
antecedeutemsote furão presentes A camara. Es
tando pas8ada a hora dos requerimentos, entra-se 
na ordem do dia. 

o Sr. R.. do• sa.nto•:-Ha um requerimento 
meu que tem mais ou menos rt::lação com este do 
ncbr;, Jeputado. O nobre deputado pareceu querer 
provocar um debate a este respeito, e e11 que 
quero aceitar este debate com toda a franqueza, 
de;,;de j{l, rogo muito instantemente a V. Ex. que 
quanto antas ponha o meu requerimento em 
discussão ; então terei occasião de desvanecer 
todas as impressões que o nobre deputado quiz 
crear cem o fim muito claro e distincto de continuar 
no sy:~tema adoptado ha muito pela opposição, 
de figurar a província do Rio de Janeiro em estado 
tal, que é urgente a demissão de seu presidente, 
q 110 é aquillo que os nobres deputl&dos desejão, 
que é aquillo que querem forçar o gabinete a fazer. 
{Ri.rado6 da oppos~llo.) · 
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o Sr. Ooe:lbo Bastos:-V. Ex. annuncia 

que vai tHltrar na ordem do dja. e não sei Sll me 
é lieitu fazer algum!IS observações de ordéOI, 
havendo pedico a palllvra logo que se abria a. 
ses~ão. r~u tinha apenas de fazer uma obser~ 
vação a V. Ex .• e V<:JDl a ser que ha muito que 
veiü remottiti>A do governo p:\ra a câmara uma 
tabella orgao isada pelo bispo de Per~aambuco 
ácerca dos benezes Jas treguezias do seu bispadú. 
Até !10je a commissão não deu parecer a re>peito 
de:;sa ta bel!~ ••.•. 

O SR. POl!.PEU BRAziL:-Já deu. 
O SR. COELHO BAs·ros:-Pois bem; se já deu, 

peço a V. Ex. urgencia para que o .:lê para 
discussão em tempo oppcrtuno ; não é possível 
que o bispo de Pcrntlmbuco esteja de autoridade 
propria a impOr tributo ao povo ..• 

O SR . PaESIDENTE:- Tomarei em consideração 
o que diz o Sr. deputado. 

O Sr. Souza e 01ive1J·a : - E!l pedi a 
palavra pela ordem pam rogar ao nobre depu
tado que apresentou este papel sujo na casa 
que diga se o apresentou com conhecimento de 
que o homem que nelle apparece assignado 
iuspector geral é alguma autoridade, tem alguma 

_____ nomeação_. __ I)e~!ljo. que_ o n~\)re deputado me diga 
se tem certeza drsto, porque eu- conheço· este 
homem por um grande bE'bado que mora na casa 
do Sr. José de Souza Breves. Vejo uma causa 
que se chama ordem que póde fazer qualquer 
bebado pelas ruas •... • 

O S:a. PaESIDEJSTE:-Quando o requerimento 
entrM em discussão o Sr. deputado, pedindo a 
palavrn, fani as ubservaçõés que julgar neeessarias. 

O Ss. S. E OLIVEIRA.:-Mas eu desejava que o 
nobre deputado, apresentando um documento que 
tem de ser publicado, declarasse se élle apre
senta esta ordem com cot.hecimento de que é 
ordem de autoridade, porque eu nada mais vejo 
que um papel sujo escripto por um bebado. Peço 
ao Sr. tacbygrapho qua tome nota do requerimento 
que liz ao uobre deputado. 

O Sa. R. DOS SANTOS: -E o nobre dep11tado 
pelo Rio de JaneiN não responde! nilo quer 
annuir ao pedido do :5r. Saturnino I 

O Sa. PREsiDENTE: -Ordem do dia, leitura de 
projectos e indicações. 

o Sr. U1."bauo (pela o,.àem) :-Sr. presidente. 
se aca~o eu c:onsideras,;e o requerimento que foi 
oftArecido á ca~a isoladamente, eu o julgaria de 
nen.hum~a importancia; mas como enx EJrgo nost'3 
requerimento alcance politico (apoiados), porque 
me parece que o nobre deputsdo que o ofl'eroee11 
não se iria envolver n'uma questão pequena de 
um subdtlegado, de um inspector de quarteirã:> ••. 

O Sa. S. MA.aTINS:-E' questão pequena um 
criminoso pronunciar a um juiz de direito? . 

O Sa. URBANO:-Se eu não attendesse que isto 
tinha um outro alcance, não daria importancia 
ulguma ao requerimento, não tecia duvida em 
votar pc·r elle ; mas cemo entendo que este re
querimento tem grande alcance e nós estamos em 
fins da sessão, se acaso a maioria da camara 
conviesse, eu proporia a urgencia para ser dis
cutido este requerimento. (Apoiados.) 

O SR. W.u..oERLEY:-Não apoiado. 
UH SENHoa:-Para que mais descomposturas 1 
O 811.. URlla.No:-Como é que o nobre deputado está 

pe~uadido que daqui podem resultar descompos
turas? O requerimento, con~iderado em si, não 
tem em verdade importaod~& alg11ma. Não sai se 
e!ltes factos são verdadeiros ; mas se elles o são, 
estou persuadido que qualquer governo que ti
.,.esse noticia delles havia ,de providenciar; não 

considero governo alg11m tão deshonesto, tão 
pouco respaitador das formulas constitucionaes, 
que _sanccionasse sem elhantes factos, se são ver
dade!N5. Prop•1nhv portanto a ur·•encia para ser 
discuttdo o requerimento. "' 

O Sr. Dias d.e Oarva.lho:-E11 vejo aq11i 
este papel, e desejü ~aber se o nobre deputac!o o 
manda para a mt~sa para ser presente á ca:;;a. 
~li..n de que au tome as cautelas necessarias 
para que elle n il.o desappareça. Digo isto para 
afastar de mim qualquer responsabilidade. 

o Sr-. Pau1ino:-O nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro pedio·::ne que lhe mandasse o papel 
para ver, mandei-o directamente. Creio que está 
satisfeito. Se quizerem que eu o deposite sobre 
a mesa, fal-o-hei ; ma:; depois de tirar cópia 
delle. 

O SR. Pat::SIDENTE:-0 Sr. deputado pede urgen
cia p,ua se discutir o requerimento . . .• 

O Sr. Go:Jnes d.os Santos :pela o,-dem) : 
-E11 sei que o uobre deputado não é obrigado a 
depO$itar o papel sobre a mesa ; mas C'lmO o 
o~gocio é grave, como tudo qu<into o nobre de
putado diz é grave, como ap::-esenta uma peça 
comprobatoria de alguma de suas asserções, eu 
pedia ao nobre deputado o sacrificio de-;te papel, 

- que-o-d~ix,,sse- ·ficar-;>vbt'~ -li-I!l esa, que a mesa o 
guardasse para em todv o tempo saber-se se com 
effdito nomeou-se um iospector geral, se este 
inspector geral expedia ordens de morte, 011 se o 
nobre deputado fot illudido ... 

O Sa. Ft::auz:-Ha duvida em mandar~se o 
papel para a mesa '? 

O SR.. Go:r.tEs DOd s.,NTOs:-Nào tAnho a honra 
de dirigir-me ao Sr. deputaio pela B.~hia, mas ao 
Sr. deputado pelo Rio da Jaaei:-o .•.. 

O Sa. F~>aRAz:-E éU tenho o J.ireito de dizer o 
que entendo. 

O Sa. GoMES nos S!NTos:-Mas nilo tem o di
reito de acllnar·me com gastos ; emquanto U!!ar 
de toes gestos é impossivel que nã•> h •i11. re
pret~alias .•.. 

O Sa. PuEsiDJ>NTK•-Eu entendo que o Sr. de
putado pelo Rio do Janeiro quando mandou ljsso 
papt~l do iuspector gP.ral i\ meaa, foi unic11men te 
para satiRf,,z~r ao Sr. devutalio Gomu~ do:~ Sant•)IJ, 
que o pedto para lêr ; u por luo ai\o potle ficar 
sobro a mesa, salvo se elle aA~im o declilrar. 

o I!Jr. Ou.•nt>o" ~J:cll.,:-Ell peço a V. Ex. 
tenh~& a bl•ndade úu rugar ao hoor~&do deputado 
pelo Rio d~ Janeiro que haja •ie mandar para a 
mesa o documento que ba pouco apresdntou. 
Accusa-se at~ govarno de um crime atroz, apre· 
sentou o nobl'e deputado um documento comproba
torio deste attentado. mandou esse papel ao 
!::onrado deputado pelo Rio de Janeiro, que duvidou 
dasta asserção : e pedia a V. Ex. e ao nobre 
deputado que houvesse de conservar sobre a 
mes:1 este documento. O nobre deputado acenou 
com o cabeça affirmativamente ; entretanto dobrou 
o papel e metteu na algibeira I Isto não parece 
decente: exhibe-se um documento comprobatorio 
de um facto, à.e um attentado commettido pelo 
governo; porque o nobre dep11tado repugna mandar 
á mesa este papel 'l Eu rogava pois a V. Ex. 
que pedisse ao nobre deputado por mercê, por 
favor, o mandar depositar esse papel sobre a 
mesa. Ha quem duvide da authenticidade dei!se 
papel, eu mesmo suspeito que seja papel feito 
ad hoc por individu.o que mora na casa de uma 
das influencias do Piraby; ha quem diga que 
este papel tinha vindo de proposito •••• 

O Sa. PaESIDENT.E:-N.io está em discussão •••. 
O Sa. C.uu>os Mlu.Lo:-Pois bem: peço a. V. Ex. 

rogue ao nobre deputado que deposite o papel sobre 
a mesa. 
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O Sr. Pa~lino:-Sempre direi ao nobre de. 

~u!ado que nao . ha de S<lr elle que me h<1 de dar 
hçoes d•J decenc1a. Ha pouco tinha eu dito que 
u:io duvid:.va_ n~uHdar o !-'apel ~ar11. a mesa; mas 
<}U'!!r!a pnmelrt• txrar copi<~, u~lle. Dcp;;i;; de tirar 
est:! copia, enttcg:ll·o ·h ei ao Sr. secretario. 

O SR. Nu~~s 1\IACffADo:-A ur~e rtcia. 

o sa.- Pr:ESIDEJSTE:- o Sr. deputado pedio a 
urgencia p2ra v r~querimento que se acaba de ler. 

A urgenda é apoiada e entra en1 di:ocu,;si'io, 
O Sr. Fx·ança Leite:--P~Io r,;"imento só é 

urg~nt~ aquil!o que, não se trataudo logo, fica 
preJu•ilcado. Ora, verifi.car-se ·ha ef:ta. conciição a 
respeito do requerimento do nobre deputado pelo 
Rio de Janfliro? Não: discuta-o>e hoje, discuta-se 
se~unda-fdra, que disto não h a de vir prej uizo 
algum. 

Por outra parte, Sr. presidente, a ordem do 
dia con;;ém matP.rias quoJ devem ser àiscutidaa 
nã<> só porque já estão na ordem do dia, com~ 
p~rqulj _são de interesse_ muito :::eral, e oão ti a 
disCU!:!Sao de um requo;nmento que tcndll sómente 
a dar lugar a recriminações de uma e outra 
parte qae deve preterir a ordem do dia. 

O Sr. Rebouças:-Eu pedi a palavra para 
offe!ecer uma cunsider~ção a cama.ra. · H oje se 
estao cel<•brando exequtas pelo pass~mento do 
Summo Pontífice. Creio que era nreferivel tratar
mus de approvar algumas pensões que esiào na 
ordem do dia e deixarmus as recriminações para 
outro dia. (Apoiados.) 

o Sr. Urbano: -Eu sustentarei a urgencia 
por mim requerida. Já disse que a sessão esta a 
terrniMar, e um requerimento desta ordem apre
sentado no parlamento não póde deixar de ter 
uma. discussão, e discu~;são minuciosa. Qual 
seria, senhores, a. opinião do paiz? Qual seria 
mesmo a OJlinião que officialmente se poderia 
fazer a respdto do juizo da camara dos Srs. 
deputados a esse respeito, se acaso, tendo sido 
apresentado um requ01riruento desta ordem no fim 
da sel:!são, este requerimento não fosse discutido ? 
Se acaso a camara niio 4imittir um juizo explicito 
a este respeito, póde-ae muito bem pôr em 
duvida qual a opinião da maioria da camara. 

SE>nbores, est11mos, ó verdade, no tempo das 
conciliações; o mi11isterio actual se apresentou 
mais ct.ncilir.dor do que o ministerio de 2 de 
Fevereiro. Eu, Sr. presidente, nunca fui opposto 
á idéa de conciliaçl'io ; quizera uma conciliação 
verdadeira e:ttrtJ todos os indivíduos, entre todos 
o~; cid~u.lãos, mas uma conciliação de pKZ, de 
harmonia, uma conciliação de regular a admi· 
nistração da justiça, da fiel execução das forn1ula$ 
e garantias constitucionaes. Mas eu sempre 
previ, Sr. preside,lttJ, que a nobre opposição não 
se poderia contentar com esta conciliação ; cu 
sempre disstJ que . os agentes de uma política 
reputada abominavel pela opposição não poderião 
servir em uma outra política de concilíaç:io ... 

O Sa. PaESIDJo:NTE:- O que está· em discussão 
é a urgencia. 

O Sa. URBANO:- Sei que o que está em dis
cussi\o é a urgencia, e estou dando os motivos 
pelos quaes voto pela urgencia. 

Sendo isto assim. me parece que se exigem 
reparações para se fazer a conciliação. E11 temo 
muito, Sr. presidente, o progresso, o .termo 
dessas reparações ; não duvido que :10 paiz 
exístão aberra.t;ões, desvios da constituição e das 
leis; não duvido {mesmo acredito, porque o 
governo não tem olhos, nem a sua actividade 
pôde chegar para acudir a todos os pontus), não 
duviJo que em muitas localidades não tr;nha. 
predominado o espírito de conciliação tal qual 
llll deve entender, tal qual têm direito todos os 
·parti.i018; :mas receio tambem q.ue essas repaTações 

SEji!:o exigida,:; em tão grll.nt:!P. numero, que venhiio 
a ~onve:t~r-se, em uma perfeita reac~ i'io. E' para 
~v1tar !sto, :Sr . . pres1de:J.Ltl, que o r~querimcn tol 
Qt!Vt:: tntrar ern dt:.;cr.l!'\~à). O requt~riru&ntj par8ce 
to:r por fim just.ific;;r, pru'l :>~.:ar .::. é.t.-mbsâ•> •l·l 
p r<::>itl en~<:l do Bio d·) J:;n~i ro, l)orque se n:io 
!(>:;se es~e o S f< U tlm, · crhio qu,) não s ••na prec;so 
trazt: r ao parb.:nento semelhan•e reau~r:menw ; 
b_astaria qu,; em um Jiscur:;r, qualqui:r s.:. m;,o
CIOn.JoSS'; <•sta facto, parit qu.J o gC>V<!ruo, tend<J 
c:Jnlleci;::ento ddl•J, tomasse as provi•lencia.s. EL1 
que ~1ãu quero a conci_iiação a ponto de sul)nrt.; i· 

·v p:uz, p0rque o Braz1l tJstá cansado dessa serie 
de reacções qu~ succes,;ivament r~ se viio succedenofo 
umas á.; outra,;, eu que entendo que apenas · se 
devern reparar os v~rdaddros mak;;, >'e al"uns 
ex.ist.em, n:io posso ddxar de io~istir pala discu~são 
du requ.,ritllento. 

Um nobre deputado disse que não era bon. 
entrarmos nestil discu~são no meio das P'• ixões ; 
fl que devíamos discutir com toda calma. Que 
razão tP.m o nobro deputado para e3p3rar calma 
se~unda- feira, e não hoje? Se o requerimento 
ofl'r;u,ce materia de recriminações , €llas tanto 
h~o de. appa_rece.: hoj~, com_? na segunda ou ter•;a
ftlra. Depo1s nao Vt)JO razao para qus appareç:io 
essas recriminações, P'·lf" que se dt:rramem aqui 
a:; paixões e os cdios ; podemos dis::utir o r~que
nmonto com toda calma, com todo sangue frio. 

O nobre Japutado pelns A.lagôas lembrou que 
hoje era um dia santificado, de~\iaado ás exeq u1as 
pelo infausto passamento do Su!IImo-Pontiüce. 

Parece-me que a consequ<lt tcia era que não 
devia haver s~:ssão ; mas hav.mdo, parece-ma 
que estamos no nosso direito, que l!ãc. offendP.mos 
ás lei~, nem o «iecóro da igreja, discutindo todas 
as matarias qu~ julg-armos mais convenieute, 
aquellas que nos parecerem mais urg.;nt.es. 

Não vejv razão a.lgutna para que se não approve 
a urgencia. 

O Sr. Sou:~a e Ol.iveira:- E11 pedi a 
palavra para apoiar a urgencla. Pretentlo sus
tontal-a, principalmente se o nobre dep11t11do autor 
do requerimento se dignar responder à pergunta 
que ha pouco llle fiz, resposta qu11 julgo que está 
habilit ,ldo para dar, sob pena dtJ ,;e apresentar 
com um a indiscrição impropria do seu ear:1ct~r. 

O nobre deputado apresenta na cMil um doeu· 
mento qu~ d1z ser de uma autoridade, ,. purquo 
este papel estiL assignado por Francisco Landim, 
que se diz inspector geral, empro!gu que ni\o exist~ ; 
eu perg11nto ao nobre deputado se dl':l apresenta 
este documento com conscicncia, cotn certeza de 
que o individuo que abi apparece as!!ignado tem 
uma nomeação qualquor de aut<lrid!ldtl no lugar. 
E11 cuido que o nobre deputado aprellentamdo á 
casa um papel tão irre!(ulur, um borrão que pela 
dicç:'io bem mostra a incapacida·ie mental <lo in
dividuo que o escreveu, teria primeiranlent•J o 
cuidado do examinar se esse individuo olrtl. com 
effeito uma autCJridade no lugsr. Eu conheço esse 
individuo ha muitos annos; é homem ebrio de 
cahir pelas estradas, é homem que não tem do
micilio proprio ; foi para aquelle bgar como 
cirurgião; ::nas tem·se dado de tal maneira á 
embriaguez, que nem tem lucidos intervallos. Eu 
sai que este individuo o mez passado mora-va de 
favCJr em casa do Sr. José de Souza Breves, e á 
vista disto, techo muita duvida em crer que este 
papel seja uma ordem, p'lrque esse Landim não 
tl!m com effeito uma nomeação qualquer. Isto é 
um papel sujo de um babado que escreveu es;es 
disparates, e assignou-se inspector geral, assim 
como se poderia assignar bey de Ar~el ou im· 
perador dos Marrocos. Se o nobre deputado não 
tom conhecimento de que Landim seja autoridade 
no lugdr, se não me póde asseverar o facto, então 
escuso de discutir o req11erimento, escuso de dizer 
nada sobre a apresentação deste papel. 
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O S.a. PB.EsiDE~:r.E:-Da que se trata é da 

urgencia. 
O Sn. :;0uu E ÜLlVSIP.!I.:-Eu já d iss~ qu.o >O

t~va. pt; ia u.r;_~t=-ru:ia. ~ à~. s ~j.~ ' rr•uito ..:h sc~tir os 
ntgcci \.':! d .. : Pir~ Ly, dc~ t· jo fazer ll!n purall t lo 
en:re ...,:;;: inuiv :<:u.:s QllC'. forã" d. .;w itli1cs tJela 
pr e >:iid.:::~lt~ à ~\ prov iuci :.t t~ n s lt-;. r!a :"B:> d e: j, -J~ gad\ ,S 
e ~<tbJdef,:ad' ' " <:O!ll aqu.oJl,>· que <1 pre>;i.J<'l;t~ J a 
J>r•lVincia ndn:cou; e~t.e parall elo é l!lUilo impl;r
t~nte. Eu qud erei wostrar a •;ualidaàe .:!a il! <~ i
nJucs que f, •t3.o IWJLltll.J ;O S em UtTHl freguezia que 
os n .;br E>s Jcpu~a.los conbeceu1 '-lue é a n.ais ric:l 
da provincia, onde tXistem mui tos hon. cw; üe 
fortuna : querer .::i UloSt!·ar, digo, se o presiLlenta 
da provinci.,. proce<.ku uu uiio com toJ,) o zdo , 
u\iu1ittindo homens accusados de crim es, ou pro
l ~tari~>s, l:.ouH·ns que não dl'et·ecião gara1;t!a 
alguma á sociedade para ~ubtituil-os por faz en· 
détrüs, por homtns que têm wuitu que perder 
no lugar. Como quero entrar nesta discussão, 
n~cio a u~g•mcia ; L1.1as crei•• que o nobre deputado 
nao me pode recusar re:;pos ta catq :orica á per· 
guuta que lbe fiz, porque, s'" não e~tá habilitado 
para dál-a, dá uma prova ue leviatJdade inquali· 
ficavel. 

O Sr_. Souza. _ Ra:xno,;:-Sr. presidente, se 
eu con ~!derasse so aR rnzõés quP- têm sido produ· 
ZIIJ.Ils em favor <la urgencia, t er ia de me li ;;cidir 
contra ella, porque me parece que estas razões 
fundadas em factos inexacios, e algumas até futeis 
não P••dem v.potar a llrgencia requeri<ia. ' 

Tem-se dito que c requerimento apresentado 
pelo nobre deputado pelo Rio ôe Janeiro tem em 
vistas Corcar o g .. verno a demittir o actuai presi
J~~te f.o Rio de Janeiro ; e debaixo desta suppo
Slfjao s e encaru. o r.;qu.:rimento cou:. grande alcance, 
<! port~nto _se JUlga nt-cessari..:. qut n"' fim da sessão 
?"lll cl.<! <hs~uttd•• afim dE; que a calllara dê o seu 
JUIZO, em v1sta do qual u governo ttuha de guiar 
o SHU prccediu:ento. Em primeir.:. lug:u, Sr. 
presidente, Pstá patente aos olhos de todus quo 
o_ nobr~ de pu~ado l•ft'erc,cendo o seu requerimento 
nao teve em v1 s ta forçar o governo geral a dewittir 
o aclU!l l presidtnte tio Rio de Janeiro; o nobre 
deputado não quiz ~enão procurar occasiiio de 
destruir ú iwpressiio que possa ter f'l ito o reque
runeuto do nobre __ do!putado por S. Paulo, upr·~
s~ntauo en1 ?ccac:<HlO en1 que estava em discusstio 
outro _regue~IDletl to, e que por issu não pôde ser 
Jtsc\lttdo at7 agor~&. Esse requerimento accusaçõe~ 
g~c.ves c_ontem co ;; tra Jous clistinctos magi$tradus; 
D<~o. >~e JUlgou entretauto .urgente que continuasse 
11 dujcussilo desse requerimento afim de se dee
truirt::m as accu~ações que forão fe1tas ~m offensn 
da honra desses do':ls wa<>i~trados !apoiados) · hoje 
St3 quer a diSCUSSãO j:l e

0

já, porque SS produzia 
na casa a orden1 de um inspector geral para se 
pr.,nder e matar o Sr. Jo~é da Seuza Breves 
e s~r ~sse individuo um sujeito que costuro~ 
o~J1canament.e e~Lar embriagado. 1\Ias, Sr. pre
stdent<.J, fol esie o unico documento que leu o 
uobre deputado? Não leu tambem uma certidão 
qt:1e dà como existeute a pronuncia proferida por 
cnrne de morte e ar~;_ombamento de cadêa, e 
cnm;>etentem_ente confirmada coutra o sttbde!egaào 
que pronuuc10u a estes distinctos magistrados? 
Entretanto o ncbre deputado não quer saber nada 
a t!ste respe1to.; toda a sua _attenção se dirige a 
ordem do tal 1nspector Lan<l1m, e que só o nobre 
deputado autor dQ requerimento declare se sabe 
:-;e esse individuo tem ou uãu a nomeação de 
autoridade no lugar. 

E1t tambem vi esse documento ha dias · dis
ser_à<>-me. 9ue esse inàividUO effectivan1ente exercia 
alh aulO':_tdade, se com nomeação ou niin, não sei, 
porque uao posso perscrutar os archivcs ela policia; 
uem e~ ~er•a capaz de asseverar em publico uma 
J!ropos1çao qualquer q~c dependesse de ser con
firmada pela declaração de uma policia que forja 

crimes a seu b el-prazer (apoiados), que inventa 
procc-ssos .... 

U SR. PRESIDE::-;TE : - Por ora trata-se da 
<:~;.:o1 ci.: ; yuau-io i> reque.riruentu entrar em 
ll!S cus:. :H~- pó. i e o Sr. Jtlputa.io Í9.Z(;:r esta:; .:; ,.utras 
oc~~ervaço~s. 

_ ~-SR. Souz.\ Ra:l.l:os::-Estou mostrando qu~ as 
!azo<'!! que se produz:rao F. m favor da urgencia não 
v:;.leu~, pouco importa s11ber ;;e este individuo tem 
ou. nao nmueação . Eu não sei as informações que 
'!. w.br~ deputado terll a este rt>sp~<ico ; por mim, 
<.ngo, nao _ sct_ se tem I)U não nomea.;ão, o que me 
asseverárau e que tem exercido :llli autoridade· 
ml!.s quand'J a::;sim não fosse, nem por is..;o ttlriáo 
os nob_res deputados que têm fallado a favor da 
urgencta. dP.slruido a impres,ão que deve fazer 
o. reqtl "_r•mento d~ meu nobre amigo deputado 
pdo _ R:o de Jan<Hro, _do qual se vio que foi 
nomeado ? ~eve exercJClO de subdelegado de policia 
no mu;t:clpiO de :Pirally, e com conhecimento de 
causa to1 conservado um hon~em que tem o seu 
nome assentado no rol dos culpados por crimes 
graves .... 

0 SR: S. E 0LlVEIBA:-Na discussão most.rarei 
o qro.e 1sto é_;_ que fui uw_processo forjaJo por 
~ausa .de ele1.;oes, e que Ja está absolvido pelo 
jUJy. 

O SH. SouzA R.uros :-Na discussão tambem 
fulkrE>i a re:;peito ao sumisso dos aut,Js que íorão 
avoc:1dos pelo chefe de policia, e que agora se diz 
QLte s pparecerão no Arrozal ou não sei onde ll 

lhe mostrarei até com documento a inexactidão 
do sau aparte ...• 

·o Sn. PRESIDEN"J;g: -Trata-se da urgencia. 
o S!t. s ,) UZA RA:Uos:-Pelo que tenho lido nas 

part1cipações officia~s estou convencido de que o 
gov e_rn? geral tem procurado, com a devida im
parc•al_•dade como lhe .:umpria entrar, no exacto 
couho:ctnlehto dos :Jcontecimentos da villa do 
P1~a~y ; eu portanto não julgo de utilidade alguma 
o JU:zo da camata. dos Srs. deputado~, que não 
está ao alcance nem póde estar do que alli tem 
acontecit!o ; é o governo geral que trata de 
l~formur·se destes acontecimeu:os a queu1 e:r.clu
s~va:nenttJ compete . apreciai-os e decidir-~tl em 
nst~;~ d~lle::;. O ~obre ~eputadn por S. Paulo que 
nos attnbu10 a tntença<> de promover a denliHsâG 
do actual preddente dl• Rio de Janeiro cão lev~rá 
a m11.l que 11ô:> com muito maior razão lhe attri
buamos 11 in~encão d~ fllzer ~pp11r~cer um voto 
eu o que quo.~r que seJa em Ia vor da cnnservnçiio 
desse presidente a despeito do conhecin1ento que 
o gt•verno JIOS~a obter pelo <'XUnle a quo proePde 
sobrd os negoc~oa do Pirahy, quanto preJUdicial 
é sua conservaçao. 
. Tambem me persuado, Sr. presidente, que niio 
e uo.a disc_ussão hoje ~esta cas!l _a respeito do 
act1;1a_l presidente do Rto de Jane1ro que pôde 
dec1d1I o governo a conservai-o ou demittil.o. Esse 
presidente já teUl sido accusado em face na camara 
dos ~l'.s. se~ad!'res ; não tem r ospondido ; a sua 
a~mxm~tra,.ao e muito conhecida; por cooseqlleucia 
nao . s~remos _nós que move!_emos o governo a 
deuuttll-o, nao l:ler~o as razoes 'tlle a discussão 
p~s5a apreseot:.r que moverá o governo . Para 
m1m é de ne ubutn alcance a discussão a este 
respeito ; entr6tanto como um nobre dep•.ltado 
nos an11unciou que muita cousa tem a dizer a 
este · respeito, dest:jo ouvil-o, para dar-lhe inteiro 
desabafo ; e por isso voto pela urgencia, e me 
coxnprome~to deSde já a entrar com elle n~ dis• 
cussãoJ. 

o Sr. Sou:o-:a :FranQo.:- Em vista do regi
mento que d~clara o_ que é urgente para preterir 
a ordem do d1a, eu nao posso votar pela urgencia. 
Annibal não esta ás portas de Roma; oão ha 
perigo nenhiJm. llei de vour pelo requerimento, 
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nem sei que hajR duvida nenhuma em se votar 
por elle : é um facto grave; se é falso ou ver
da<i~>ir~, o _g,>verno inforrnará ; mas quanto á 
argeoe111, nao. 

<>Sr. Go:rnes dos Santos:- Não sei que 
intP-n~;ões ma serão nttribuidas, s:~stentando eu 
a urgencia; appello porém para a casa, seja-me 
ella testemunha de qoe durante as sessõ·~s a 
que tenho assistido, nenhuma discussão acrimo
niosa tem sido por mim provocada: em nenhuma 
me tenho querido cnvolvtr. (Apoiados.)"" Diz-se 
qu~ nenhum . intAre$Sfl ha em que se debata 
hoJe o requerimento que por sua naturez11 não 
é_ urj:tente. Pois j~lgão os nobres àeputados que 
nao e urgente dec1du·-se uma qaestão de honrá.? 
Urn~ questão que. não sórnente interessa a honra 
do presidentll do Rio àe Janeiro, mas ain.:ia a 
honra do goçerno, que o conserva nestl:l p;;sti)? 
N:lo é urgente d~<cidir-se da accusa~ão feita pelo 
nobre_ d.;putado pP.la proviucia do Rio de Janeiro, 
aeeosao que, como em brave dP.moustrarei, pódll 
altamente comprometter a honro de:;;se Sr. depu· 
tado 'l Não é de agora, meus S6nhores, que 
tenho a honra de conhecer o nobre deputado 
pelo Rio de JanAiro, ba muito qne o cor.heço; 
estou portanto at'.tvrisado a declarar solernne· 
mente nesta casa , que se o nobre depu.tado 
suspeitasse, ainda que de longe, a intriga indigna 
de que o iazião instrumento, sua disàição par· 
hunentar e se•J espírito de jnstiça lhe não permiL· 
Lirião fazer tal acct:.sação; o homem a qu~m o 
uobre deputado presta tão grande confiança, o 
hom~m que lhe forneceu o documentn por tlile 
apresentado, abusou d11 sua boa fé abusou d.e 
uma maaeira infame. ' 

Vou provai-o. Ha, Sr. presidtJnte, flm Piraby, 
e o n<•brA depul:~.do .bem o sabe, dous fKZt!!l· 
deir~:s cujos n•Hil'-"~ têm grande MemP.lbanço.. Jos9 
de Souza Brev.ls e M~ll sobrinbl) ,Jo~é Joar1uim 
de 8ouz:1 Breves, 'o primairo é r.o·r•JiiJ.;ionarin do 
nobre do1puturio " adv~rsllrio dos ;\dVtlrsa::-ios do 
nobre deputado; o ~egunrl<l ""stenta o mini.~tP.rio, 
e é portantr, inimigo politico do nobre deputA.d., e de 
Jose ue 8ou;~a Breves. Ora, apr•lscntanuo o uobrt! 
deputad•J curnfJ principaAI ul)cumeuto da justiça 
de ~~~u requnrim• nL•> um11. ordem a:<sigm•da p•,l•> 
itallpl"ct.ll' j:lllral La11dim, em que SH fulmina o. 
morto CfJUtra .Josú do ::louz~& Dreves ..• 

O SR. Pn&~rr>RN"rr.: :-O papel niio ePtí• orn Jis· 
cu~siio. 

O SR. Gcxes DOR S.\NTUII:- Pordó~-ane V. Ex., 
lllituu ua ordow ; tlllcr.,.lcmúnstrllr a llfiCc~si•lau•• da 
ur"!•ncia, quoro que Rnj11 a uri:"ncia upprova.:~a,afitn 
do •!UI\ pOR~R u nohrl:l UtlpUtllJo ptJIO aio dc• Janoiro 
Rati!lf,.zt:r a um d••vr.r :tu" r~putu im;•t:rio~o ; qu ;• ro 
que o nobre deputado couven.:ido d'~ qur• sua boa 
f,, foi i.Hlign:1meute 1lluuida, o pos~a li~cl:lrar na 
casa; ao menc):; cu ean t'\;;s circuws1,>\nciaR o fnrb 
immediata•nente, fossom quaes f·~ssem os inte· 
rtlsses de meu partirlo.,. Apre;.•mtanJo. como 
dizia, o nobre deputado, uma ordzm em que é 
fulmmada a mort-3 pelo ínspector garal Landi:.n 
sobra José de Souza Breves, é manifesto que a 
responsabilidade de tàu monstruosa ordorn duve 
cahir sobre -o presadeota da provincia do R io de 
Janeiro, pois qu~ p!>rte elta de uma cr€:atura 
sua, de um fuuccionario Ja sua província, de 
um inspector geral por elle nomeado, e irrogado 
a José .:le Souza Br6ves seu adv~r'!<trio e co · 
reli~hl:tario do nobre d·~putado •.. Mas que con· 
Se<tU€11Cia tir:arieis vós, meus SI'Uhores, se essa 
ordem tão atrvz em vr,z de ter !<ido lavrada por 
uma creat1ua do presidente dt~. provinda, o ti>esse 
sido por uma creatura de José de S•1uza Breves 
sou adversa rio 'l O que dirieis Stl a par da 
assignatura do inapector geral vus fosse declarado 
que nunca tal funccionario, nunca tal emprego exis
tira na província do Rio de Janeiro! O que dirleis 
e~1im, senhores, se vos fosse demonstrado que 

esta ordem com pena dP. morte não fôra lançada 
c?ntra .Jnsé de Sortza Breve~; adversario do pre
s:dente mas sim contra J ;ls~ .Toac:uim de Souza 
Breves, seu amigo p::1litico? E tudo i~to, SP.nhortJs, 
é facílimo de provar. e SP- duvidais, vêde .... 
~is o documento tio nohra <iepatado, a ordem do 
1nspector geral L ·mdlm ; no nome de Jos~ de 
Souza BrevPs entre José - e ci"e Sonza - está 
escnpto- Joaquim , ·- qlle apezar dP. ter sido 
depo1s riscado e borrado, ainda se lê perfeita
mente 111 I 

Vêde, senhore5, eis a ordem •.•• aqui está o 
nome.... aqui o borrão, que cobre imperfeita
mente o nome " Joaquim n vê de .... vêde todos, 
e um a um .... 

Portanto • senhores, se a ordem não foi expe
dida contra um adversario do prestdente, mas 
!lim contra um seu amigo polit1co; se n:io foi 
expedida por um inspector geral, pois qne r!P.claro 

. que tal cargo não existe na provincia do Rio de 
Janeiro; se quem a expE>dio não é creatura do 
presidente, mas antes o é de José de Souza 
Breves, em cuja casa morou, c se roP. affirma oue 
ainda mora; se esse homem acha-se constante
mente no deploravel e_stado de embriaguez, como 
se d1z, que cousequenc1a, meus senhores, tirareis 
Ele tudo isto? 

Aproveitão-se _de uma das horas om que esse 
desgraçado perae (como se affirrna) sua razão ; 
fi.ze:iio·lhll crer quP. era inspP.ctor geral; fiz~rão-n'o 
nss1gnar esta ordem c.1ntra José Joaquim de Souza 
Breves, seu adversario , e ad ver.;ario de seu 
protector, riscárão depois o nome << Joaquim. >> 

O Sa. SouzA RAMos:- Para que 'l 
. O ~R. GoMES Dos SANTOS:-Para que? Para illu
dm~m o pubre deputa.Jo pelo Rio de Janeiro ·para 
que uesta casa, e no fim dil sessão se pudesse' fazer 
uma . terrivel accusação contra o presidenLP. da 
provrnc1a: par,, que fosse o governo tão indignll
mente enga•1aJo, como o tui o nobre dP.putado 
que apresentou tal documento. 

O Ss. FEURAZ:- Se o homem era ebrio niio se 
carecia disto. 

O Sa. GoMES nos SA.NTos : - Poi!! sem ter-se 
cnmpletarr1ente perdido u razão póde-se escrr.ver 
e assignar um tal papel? E mesmo em e~tado de 
en.briagaez, uão quizera elle mandar matar l'eu 
co-rt>lip;tonario pohlico. seu protector; por isso 
fez-se-lhe escrever outro nome, que depois falsi
ficár!lo. 

E é este o documento com que pretn.nu.e provar 
o uobrl:l •leputurlo o e~tad <.• 1marchieo da provinci a 
do Rio d., JBneiro I I I E' P.~t•l o documento com 
•1u~ Stl do;nonstrtl qu., O'l .!nspectot·fls ge racs do 
IJ•· •:siu.;nt~ ilt\ provincra n:.:audãQ matnr os ativer
sflrios pr.!iticos d· ,SS!:' prPshffmr.« I I ! E' com P.!le 
•!UC se qu~>r excats.r a :; :<~ympathi:\" da c·un~ra o 
.to P.uhlic;; ~m favor :jt;ss•! !>obre p~rtido tão per
sep;u~<!o, CUJOS co-rc:hgwn11r10s achao-se constnn
t~mente eo1 ptlrigo de ·morte li I 

:M:as vêde o dl)cum~nto, senhores, vede q•1e o 
ameao;ado não é um ad,·ersario do gover;10 mas 
um seu am1go politico ; vêJe c:i dor;ume•ato' vêde 
o documento ; eil-o ll<lUi ; exammai-o bem. ' 

V v to pela urgencia. 
O Sa:-. _Souza 1\<I<?-x:-tius.: - .Sr. presidente, 

esta questa.J de urg~nc1a, susc1tada na casa sobre 
o requerimenlo do nobre der•ut<do pelo Ri(\ de 
J;;.neiro., me pa.·ece que. veio fôra dt~ proposito. · 
~ por tsto esto11 rijsolv•do a cppôr·me a e!la. O 
requ~rimellt•l avrese.atado foi para obter-sP. infor
maçoe'\ óo gO\"o:l no ~ respeito da certos factos que 
o r.obrt~ dP:PUta•1o pelo Rio de Jao1eiro apontou ; 
o q•uü ser11 o me10 que a el\mnra d .. ve adoptsr 
paa.:a ~onhtcer da exactidàu dessee factos ! O 
meto e esperar quo o governo Informe, e sómente 
á vista dessas informaçõas é que os nobres 
deputado• podem ficar convencidos se eào ou não 
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verdadeiros os f:tclos allegados, e poderáõ entiio 
censurai-os ou clei'culpal-r•s. Parec€-me quP. os 
nobres deputados qu•~rE.m deciài~ já a que~tão_ e 
l-'or i;;:~o i t:s:ist~m pel:l url!enctn da dtscussao : 
cada um figura ~ua hypothese ácer~a d ~ ste ou 
daquelle . docnmen~o, e ~obre e lia di!'corre co.~lo 
julga mats C(')n'"em.,nt~ , sem !r:mbrar·se que uts· 
c:•rrc >'obrP. uma hypothese. Não e por estP. modo 
que se vira no conhecimento desses factos ; e 
como, Sr. presidente, para s~scitar esta 9uestão, 
e ài.-corrermos sobre factos nao bem avenguados, 
havemcs nós de preterir a materia tstab"!lecida 
para a ordem do dia, materias .Q:ne eu !Ou.pponho 
exigirem urgenct&. p~ra sere.m d ectd!das _hoJe '! Eu 
penmado .. me que hoJe se d~vem dtscut1r ::~lg:nmas 
r.csolucões relativa,; a penf::oes dadas a vtuvas 
mi,H:ravei!<, a quem o governo tem concedido ns 
oi tas pensõeF: e talvez este o ultimo sabbado 
consagrado a neguc;cs particulares ; e como ha
v~mos de deixar de discutir esta;; materiafl dadas 
pe.r•• ordem do di!l. na fórrna do . regi~ento, 
materias em que e tntersssarla a extstencta de 
pPs~oas mi~eraveis, e cuja preterição cau~a pre
juízo irrepare.vel aog inttlre~sados ? Eu supponho 
que o ~eio mais hcil de nós nos mformarrnos 
destes f,•ctos allegados no requerimento é votar 
por elle, e esperar pelas informações ; mas para 
isto não se prtJcisa preterir a ordem do dia. 

V r·to pois contra a urgencia. 
O Sr. Rodrigue-s dos Santos:- Sr. 

pre::idente, tenho notado algum incommodo da 
parte df: nm grupo dest,. casa com o requerimento 
que se di,c·~te ; mRs perrnitta-rne V. Ex .• que 
eu conv~nça a esses meus nobres c<>llegas ãesse 
grupo, de que não devem incommodAre:n-se crun 
e~te requ~r.mento ; antes deV•!m ver nP.Jle.;; a 
expressilo da mais nçod::da e rf'speito'a home
nagem ao nobre autor dG reqn~>rili1e:'lto sobr•l o~ 
n., .. ,1cios d<> Rio de JanPiro. Um uobre d"putacio 
p;,lo Rio ue Janeiro, certam•!l:tA muito con~id~· 
ravel pela el~\·a.da pn!:ição qu"' tPm •u:cllpadu no 
paiz, nprest>nta uma accusaçi'lo dll un1R ~ruvidade 
tnl ·~ U'.! eu rnP.srno n:io poll""' '!llnlafic,•l-K. P11ra 
dar urna t.Jea dt\ ~ruvidotdo deR~a accul!at;ào n11da 
mai!l ti no~c~ssarlll do que diz.-r á casa ~UI! tlRSe 
nobrrl cleputado declarou qu•1 o,:, emprt•gadcus de 
policia d.t administra~1lo ~ctnal •ltln CllÇll a seu11 
co·rP.h~i<>narif)s como u h•ras, mandtlo utnt11l·ns 
COmi) IUIIlliiH\R f~rOZPII, A potrlt fundRUJI'tltHT f'~la 
~:r&vissima ncc,usaçàu 11pre11entnu Ulll clncnml:'ntn a 
que d~>u mu1ta iOlf>Ol'l<lncia. Em pr• ·Rt•n'=n dP. uma 
aeeusRçãn tão ~ravtt letla por am chpntaf.lo qu•• 
no,; u-.v• · mer•,cer lutitl 1\ ennsideraçno, o qu" 
devia fazP-r a r.as•t ? Era quanto Antes acudir a;•s 
IÍ•'Sejos J0 nohr~ dcpull~<i· · · tomnr c•>nln dessa 
acc!IIS:lçãc., examinai-a, aprPcial-a, pnra r••do>r 
e lia produzir to·tos o~ efl··llvs qu1• o rwhr~ ttepu
tuJ.,; tin!Ju e!ll vista. E' isto 'J qu~ ,_, casa tem 
f•· itn, é este o cumpurtam~ntc dos nd>r€S t!e· 
putados que pedena a urgencia : ell •-s pois 
est:i.(, inthr:-tm~r;te d& n.:cordo com o nobre d~pu
tacio >1utor do requeriment0. Os nobrPs deputados 
·~ue destjão qu•" os pensamentos e os des!gnios 
ào nobre n,er::bro <to Rio de JanAi!"o tenhao o 
mais compl~to triumpbo, de\'em votar pelo regue· 
rimento do meu nobre amigo por P~rnau1buco, 
d~>clar!l.ndo o n~gocio urg-:nt.c. O negocio é urgente 
ptla sua materi&., e pelas circumstancias com que 
foi trazido á casa. 

Ora, eu desejo dar ao nobre deputado pela 
poviucia do Rio d~ .laneiro, urr. tesltll'unl.to do 
v,;pdto qu"! l!1e cou~agro, e ào intere><se que 
tom0 pelo vbject<> de seu r~que: troeuto, :~presso
me ,. coadjUVl<l·,) no emptllbo df'! abrir uma 
disc:••ssão ampl9 sobre t!io imp•Jrtante ne~ocio, 
o que só se póde constguir com a appro'1açàrJ 
dn urgencia ~·ruposta p~lo nobre depu~,ado por 
Pernambucu. Nada direi sobre a n1attr1a porque 
agora só se trata da urgeneia: eu quiz só d"r as 

razõ~s porque a hei de approvar. O regimento diz 
que é urgente aqnillo que não s~ poderia tratar, 
sem pr~juizo, em outra sessão. Eu creio que a 
dispnsíçào do regimento abona o reque rimento do 
nobre deputado por P••rnambul!o : uós estamos 
nus ultimas dias da sessão.; ha. 'lhi uma lei 
vi nrla do senado pela qual o ministerio se em
penha, e naturalmente será sujeita ao nosso 
examo, e assim não teremos mais oeeusiào do 
tratar do objec:to do roJquerimento, qu,. sem du
vida nenhuma exige prompta elucidac;ão. Se não 
approvarmos hoje este requerimento de urgencia. 
não !'6 poderá m11.is tratar da averiguação dos 
factos constantes do requerimento accusatorio de 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro : e dessa 
maneira triumpharáõ os planos daquelles que nos 
ultimos dias da sessão querem creur impressões 
desagradaveis sobre a :<dministraçilo da provincia 
do Rio de Ja,Jeiro (muitiJs apoiados) : que querem 
figurar a pro>incia do Rio de Janeiro em um 
e~tado de anarcbia (apoiados), para assim poderem 
fu11damentar perante o ministerio ~uas Pxigen
cias mui to francament~ manifestadas a n~speito 
da demissao do presidente da província. (Apoiados) 

Era mister que fossem ()S muito ineptos para não 
desfazrormos tão grosseiro ardil. (Muitos apoia
dos.) 

Voto pela urgencia. 
o Sr . .o. Manoel :-Sr. presidente, se eu 

attendesse unicamente ao iuipulso do meu co
ração, não vacillaria em v.)br contra a urgencia ; 
porq Uf> LtmJo V. Ex. dado para a ordem do dia 
resoluções a re,;peito de pensões concedidas a 
viuvas dll distinctos servidor~s do e~tado, 'l a 
militares que têm sido feri·Jos gravementa, tnU· 
tilaJos, e que se acblio inteiramente impc·~sibi
litauo::l ~.e ganbo1r o pão para si e para suas pobres 
familit~s, ~~~t~ndo que R discussão de taes reso
luçõe!l n:io devia s·~r preterida, poi;; é justo que 
s" nãl• d.:.more por mais tempt) a apprcvaç1\0 dellas, 
e que hio continuem a v1ver na rniseria aquellns 
a quem e!las. forào tão justamente concedi(hs : 
mas :1 qu<~stilo q11e nos occupa che:pu a tal p<>nto, 
tues insinuações se uos têm fetto, que é indis
púnsavd suo:;tl!ntar a ur~eacia e votar por ella, 
111io J)elils raZÕdS allegadas paio autor do re•lUP.ri
mento, e,pur nlgunG outros Srs. d••putat.los que 
o su-tenttlrão, m11S porqtH o pniz couheco qnaes 
os venh•1Hiro" motivn>~ que guiáriio o nobre de
putado pdo Hio de Janeiro p.ua off~r~>cer o re
'IUI11'illl6toLo cuja urgt:ucia se discute. Trata-se.de 
r"pellir a~ in~iuuaçõ,.s qu~ a:~aern tem pretAndtdo 
fuZ•Jr contra estd ~-:rupo respeita\'el de verdadeiros 
l.uon>lrchist'ls (risadas). sim (com força), de vel·
dt>detros e iea11~ m<'n••rdllstas (l·isadas) (<'U p oderia 
confcl>lcir iwmeJintll>ll<!nto~ "sse~ r1ue ac•tbào de 
dar risad&SJ, digo de verdad~1ros e It<aes monar· 
chistas, que não têm em visl.a c:> :1gir o gQv~rno 
a demrttir, nomear ou conservar autor idades, 
ma>: unicamznte ser>ir ao pa:z. Ousou-se attribuir 
ao nubre autor do requerin;;,nto motivos indignos 
de um dPputado tão clistincto por tantos titulos. 
(Apoiados). Ora, o nnbrH deputado jâ e:xpôz o 
mottvo do seu requerimento, e repito que tclndo 
sido ha dias apres~ntado outro a rbpeito dos 
negocies de Pitahy, o illu~tre deputud<> a quem 
me rdiro agun.rd·:va a disCilssão dt;lle para fXpór 
á ca~a o,; factos que têm occcrrido naquella 
villa e nas oulras da província do Rio de Ja
neiro. Esta discnssão t~>m-se demorado, por se 
trabr ainda do re•{Uerimento ácerca da cnlonia 
t.le P~tnjpolis, e recei&ndo o illu~tre deputado que 
:;o; eucerre a :sessál) sem te:: tido andr.mento o 
rrqu~rimento oll'rrecido p!:lo Sr. deputado p~r 
S. Paulo. e querendo de~rr.zer a má tmpresaao 
que havião de causar alg11rnas palavras profe
ridas oa occasião em que es11e Sr. deputado 
sustento11 o seu requerimento, deu-se pressa flm 
ollerecer o requerimento cuja urgeneia se discute, 



Câmara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 15:35- Página 9 de 15 

SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1~46 
ao mPoos para que o paiz !'.uspenda o seu juizo 
:'!.c·:rrn do~ factcs occorridos na provineia do R~o 
de Jalieir". 

S·•lJ"' a camarn QU<J o rr.querimento do Sr. depu· 
tado por S. Paulo foi aprrsentado qu;:~ndo as 
folhas publicas principiaviio a fallar na demisEào 
do presidante do Rio dCl Janeiro, por •Jc~asião àas 
occurrenc!as do Pirahy ; e niio St3 pod~r:í dizer que 
o firn de tal requerimento, que eu chamarei de 
encnmmenda, foi dPmo~er o governo do proposito 
em que pr.r ventura estivesst3 rJ e demittir aquelle 
presidente, cuja administração parece ser muito 
dasejada pela maioria da casa? ~u não cr• .> que 
o governo se deixe guiar pP.las insinuações de 
alr,uus o:tembros desta camara ; elle cumprirá o 
seu dever, e conservará ou demittirl\ os sells 
delf1gados como o exigir o bem do paiz. Se taes 
forão os motivos que dirigirão o autor do primeiro 
requerimento sobre os acontecimentos de Pirahy, 
não o p•Mso affirmar, mas dizer-ee que nós 
queremos ooagir o governo a demittir o presidente 
da província do Rio de Janeiro, é insinuação 
que repeilimos com toda a energia. FallOLI·se com 
desdem dtJste res:)eitave: gl'upo a que tenho a 
hGnra de pertencer, e não vê o Sr. deputaôo por 
!:). Paulo que eEse grupo sustenta e sustent:uá 
as doutrinas as mais sãs, c que tudo sacrificará 
pela monarcbia? Não s:;.be que esse grupo acaba 
de obter o mai~ brilhante e completo triumpho 
na discussão da proposta do governo sobre a 
refurma ju.:iiciaria, conseguintlo, só pela força dos 
raciocínios, fazer aàiar aquella proposta, o que 
importa o mesmo que a morte della? Todavia. o 
grupo não quer a quóda do ministerio, apezilr da 
opposição que fez á proposta: vós, s!m, vós 
empregais todos os esforços para ;:onseguirdes a 
demissão daquelles de qt•.em ainda ha ponco 
tempo vos -charnaveis alliados. Quem ignora ahi 
que até ji se apontão os novos mini~tros 1 Qnem 
ignora que se 1eo mandado fallar a certas p~rso
nllgens para, ou fazer;:m parte do novo mini!i-terio, 
ou prestar-lhe o seu apoio? As testemunhas destes 
factos estão aqui mesmo na casa, e quando fôr 
preciso serei mais explicito. 

O SR. PRESIDENT!l:: -Isto não tE:m connexil.o 
com a m•\leria. 

O Sn. D. MANOEL:-0 Sr. deputado disse:
Vós tendes em vista fazer ·opposiçtio ao ~overno 
e obri,;;al-o a clemittir o presidente do Rio de Ja
neiro.-Ou V. Ex. deve permittir-me que eu 
r<•aponda a somelhantn in~inunçiio, e que mestre 
que motivos nolbre~ diri~ir:io o illustrt1 ticputado 
pelo Rto de Janeiro a :tpresentar o seu requeri· 
mento, motivos que tambem nos dirigem a 
sustentai -o e a dar-lho o nosso voto. 

Pela minha p~rte declaro que pam mim, pllsAoal· 
ment~. é inàifterente que se conserve o actual 
min:stedo; mas co•no amo o meu paiz, prdiro 
o que existi? (com excepção de um membro) no 
que se d;z por ahi que ha de substituil·o. Fiz 
unicamente opposição à propo~ta, e tive o prazer 
de ver os meus esforços coroados do mais f!!liz 
rcsultadv. 

O Sn. R. nos SANTos:-Agora está cantando o 
hymno. 

O Sn. D. MANOEL: - Nio trafico com a po. 
litica. 

O Sn. CAMPOs !\i&LLo:-Quem é que trafica? 
O Sa. D. ~IA:SüEL ·-Os .:jUe solicitão empregos 

da f.;zend" em S. P11ulo. 
O Sa. f'ni>lôlD!'.NTF: (cDm forca): -O r dom. 
O Sa. C.\:IIPOS MJJ;LLo: -Não seja calumniador. 
O Sa. PRE3IDENTE:-Ordem, Sr. deputado. 
O Sa. D. M.A.NOEL:-Não seja atrevido, Sr. de· 

putado. 
TO::IIo n 

O Sa. P~>IDENTE (com {o1·ca) : -Ordem, ordem, 
Sr. deputl.'.'lv. 

O Sa . D. M.c.NOEL:-Fui provocado cum'Çria-
me repellir a msolc1i~ia. ' 

Dá·se por discutida a urgc,ncla, que é appro
vada. 

Entra llm discussão o 1\'quc·rimento. 
O Sr. S?u"'a o. ou v~ir:s : -Sr. presi· 

dente, eu Vl·IU•~ obrigado pelas circumstancias 
que prec~dêrão á apresentação deste requeri~tH:n to 
e á vo~ação_ da urgeneia a votar por ella, pr•sto 
qu~ nao v;P.sse preparado com oa documentos e 
apontamentos que tenho para entrar em unJa 
plena discussão S•lbre os ncgocio!'l do Pirahy. 
V. Ex. sabe 4ue antes da discussão de:ite re
querimento tinha de proseguir a discussão pen
dente de_ um requerimento :lo nobre deplltado 
por Sergtpe ácerca dos negodos de Petropolís ; 
e tendo esse requerimento' do esgotar a hnra, 
não esperava eu qu·3 elle houvesse de ser uis
cutido _bojo. _Sobre isto, tendo tomado a palavra 
n_esta d<scussao, ou ant.~s na discussão do re que
rimento do nobre dP.putad o por S. Pz.ulo á~<!r.::a 
dos negoci.Js do Pirahy, não '!SiJCt'ando que isto 
tivess~ lugar hoje, nào trouxe os apontamentos 
que tlnh_a so~re os ind!viduc•s nomeaJn;, sobre 
a ad •.mDJstraçao da provmcia do Rio cte Jau,:,iro, 
relatlv:lmente aos lugares de Pir::•!Jy e Arro•z::~l; 
não obstante, eu di_ret alguma ccusn ql!e t.e•üH• 
d~ lembrança. Votei pela urgenc1a, ni'io (.iBt& :Jt.e 
nao estar preparado para entrar agr.r.~ r.ollHl 
deseja~a nesta ~iscussão, porque era' noc .. s~;ario 
que nao passasse de sorpre"a o que se prP.ten,lio. 
fazer. Ha dous dias li no Mercantil que n n•Jbre 
senador o Sr. Vascor.cellos hao;ir. no senado de· 
nuuciado _ao goyeroo que uma autoridfde, qutl 
se. denommava mspector g<>ral, cousa qne ,,~m 
elte nom eu sabemos o qQe s~ja, havia expl'!t.iitlo 
uma ordcw para se prender e matar um r:co 
f&zeudeiro <laquelle lu:rar, co-relif{i•;nariu il ef!sc 
nobre .senador, o Sr. J11sé dA Souza Brev<~;;. O 
Sr. Vasconcdi•JS disse •JUil tinhn-sll ,u;qnr><:ido 
dessa ordem. em ca~a; mas tlt>!':cvetou qntl R 

ti.uha P.m on_ginal em seu poCier ; isto f:Ji c•lD
srgnado no JOrnal da castt. Corn o!l'(·ito, vcj:1 
quR o 8r. Vasc.mcellos foi bast:lnt•: r"'ut.'lo:.; .• : 
ellCl quiz co~t:>ignnr na discussõc., quiz · jllil : ~ rpn· 
rl).ctlSl!c no Jorual dti c~sa !l dtldarar,:lc• so; .-,u· ~, e 
fet_ta por um nobre l!ena_dor rlc •1ue tiub.1 1.11: ~ : 1n 
mao uma c•rdo>m c,xpedJda por um!\ a•ltvl>~r.t.!o 
da provincia do Rio de Janeiro p:1ra ~>O O'lllt!lf 
urn adversario do gov.~rno ou dll presiJeut.i •l11 
pNvincin do Rio de Janeirn: m>lR g~orti0U·~tl 
bem de aprEsentar O•> s~:na;JQ ee~a orde a ~ob 
prot.Axto de qllc se havia eS•JUOcido dd!J. 6•ll 
cosa. 

:Um nobre deputa<lo pelo Rio de Janeiro não 
f'o1 tão cauteloso como o seu co -rdigionario uo 
s.;nado ; elle veio a casa, apresentou 11 ordem, 
mostrou-a e metteu-a no bolso. Felizm~:nte o 
meu nobre collega pelo Rio de Janeiro teve a 
iospiração de requerer a apresentação desta 
ordem na mesa para ser examinada. O uobre 
dtlputado a mandou á mesa ; dapois não se 
mo5trava muito desejoso de deixal·a ficar sobra 
a mesa, e a camara presenciou que foi ueces
sario uma especie de esf••rço d~ nos5a parte para 
segunda vez tirar do bolso do nobre deput.I\ÕO 
essa cham.-da ordem, e fazêl-::. appar.Jcer sob!'e a 
mesa ; e é ao ~:<sfcrço que ib:emos para apre
s;lotação dessa chamada ord~m onl'l c!evemcs o 
conhe·~im'lnt.> di'iso que eu cb unarci {Arçll, pnra 
não dar lhe nm nome quil seria pnuco J:arla· 
m~ntar. Q•~lZ·S-:! pao'S!lllrlir qae C:'tlhtia D!! [•rO· 
vinC'ia do Rio de Janeiro en1 r.xercicio uma au· 
toridade tão depravada, tão imbeeil que exp~:dia 
ordens para terem assassinados os adversarios 
do governo ao do presidente da província. Sllm 
duvida, a~ esta urg11ncia niio tivesse sidv pe'dida, 

88 
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se não livesse sido votada, a camara e o pu
blico :oão terião tido a 'lccasiiio de conhecer que 
isto não pR~sava de uma farça, que o fim de 
tudo ht.:> era c;,nsignar na aeta que a or.iem 
havia sido apresentada á camara em original, 
que elLl existia, e que não podia ficar duvida 
sobro o facto ; mas a camara tem visto que 
essa chamada ordem é nm pedaço de papel bor· 
racto, hScripto por um int!ividuo. ebrio por habito, 
qd~ vive ora de favor em casa do individuo 
a quem se quiz figurar que a ordem maudava 
matar ; utn homem que eu duvido que tenha 
nomeação para qualquer cnrgo publico ; duvido 
mesmo que elle tenha a n•>meação de inspector 
de quarttJirão, a qual elle em sua embria
guez converteu em inspector geral, porque é 
urr, individuo que não tem domicilio proprio, 
é um mist:ra;el digno de compaixão pelo es
tado da degradação a que tem chegado pelo vicio 
da en.briagu~.z a que se deu, sendo aliás homem 
d<' algum talento. :.\las o que ba de notavel é qus 
nem o nvbte senador o Sr. Vasconcellos, que teve 
em suas mãos portanto tempo este documento, 
nem o nobre deputado pelo Rio de Janeiro que 
o v~io apresentar na ..:asa, vissem qaa nesse 
documento havia um nome borrado, onde se vê 
claramente que o nome borrado é o nomtl de 
Joaquim ; que dt!ll•3 não tinha sido escripto ori
~in!lriamente com int~nção de ter applicaç:;i.o a 
José de Souza Bre'l"es, mas sim a José Jo11quim 
de Souza Brovcl:s, sobriaho de José de Souza 
Breves e St'U adversario politico. Provado pois 
qutt a tal chamada ordem se referia a José Joaquim 
de Souz>~. Bre>es. e nã\1 a José de Souza Breves, 
o que app&.r.;ce é que quando mesm(l esse in<ii
vidtiO t:t~ttV<:lSse rcve~tido de uma nomeação de 
inspector dtt quarteirão, não era um adversario 
do presidente da provincia do Rio de Janeiro a 
quem ello em sua embriaguez se linha lembrado 
de mandar ml\tar ; era um amigo dll presidente 
da província do Rio de Janeiro. E' apenas crivei 
que um homem na pt)sição do nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro, um homem que deve apreciar 
primeiro que tudo " sua dignidade, pretendesse 
induzir a camara em erro apresentando um do
cumento fslsificado, como se acha este, com um 
nome borrado, riscado, para fazdr applicaç1·) de 
um factú á pesSO!l a quem este facto nãu úra 
npplicado. 

O nobre deputado que teve este documento tão 
precioso, qne mereceu S'lr mencionaria no senado, 
e trazido a .:asa, não olhou para elle um mom"uto 
com attençã•J, não o lo;u, não procurou vt~r qual 
era o nome que est;n·a risc:.>dv, cl nito vio tão 
claramentt~ corno qualqu~>r de nós tem visto, que 
o nome risca•io de J)aquim, qutl se acha entre 
José e de Sonza, cl que por consequcncia esta 
suprosta ordem era dirit::ida contra Josó Joaquim 
de 8onza Breves, " não contra José de S<JUZ<\ 
Bre·;es ? Ora, o n·)bre deputado que vio estt:l 
papel ,;o;m 11enbum caracter de authenticidad.,, 
não teve o cuida.Jo de averiguar, de certificar-se 
bem se bto era com effeito uma ordclm de auto
ridade revestida de uma nomeação competente e 
em exercício do seu emprego no lugar, ou se era 
um papel que um homem quP, por este docum•;nto 
que aqui está, mostra o seu e•t<tdo mental, tinha 
escripto, como se diz, por cassoa.da, ou talvez 
para lisongear a José de Souza Breves, de quem 
recebia hospedagen., e de quem é cirurgião. 

O SR. SouzA RAxos dá um aparte. 
O Sa. SouzA. E 0LIV&IR.,:- Pois um bebado 

qualquer não pedia pegar na. penna e escrever 
esta cbamadr. ordem sem ter autoridade alguma? 
Ao Sr. José do, Souza Breves lis.mgesva qu<> seus 
com!ll<:t•snes mostra::;scm estlls boas inten~ões 
pua com seus ad"·er,;arios, por um gr-1ct:jo, gra
cejo proprio de um homem que não sab'l o que 
faz, 'nen• o que escreve Eu desejaria que o nobre 

de.,utado me dissesse se ell•l não perguntou quando 
lhe apresentárão est~ supposta ordem ao indi
viduo que elle acaba ,!e dizer que é pessoa 
que lhll merece muito couceilo, se esse homem é 
autoridade, porque se assigna inspector· geral. Ora, 
o que é inspector geral ? Donde rec&beu esta 
norr.eação ? Qtle qualidade de individuo é este ? 
Senhores, um homem prudente, que Scl presa, não 
veut no parlamento trlizur uma accusação degta 
natut'eza para fazer uma •mtremezada, porque isto 
é uma verdadeira entremezada, uma farça. O 
nobre deputado não olhou p<tra este nome ris
cado? Olha.do par!\ ella, não vio cnmo qualquer 
de nós, que o nome riscado é Jo1lquim, e que 
por consequencia a tal <:hamada ordem se referia 
a José Joaquim de Souza Breves, que· o nobre 
deputauo conhece perftlitamente 'l 

Senhores, é custoso entrar nas intenções dos 
nossos adversarios, e eu creio mesmo que não 
é isto muito licito; mas ha casvs em que não 
se pôde deixar de suspeitar da sinceridade das 
intenções, da lealdade do procedimonto, e eu não 
sei se este é um nestes casos, porque era necessario 
suppôr no nobre deputado uma· tal ligeireza, urna 
tallevidndade,ern apres11nt;r na casa um documento 
desta natureza, para f:l.,;er esta imputação que 
eu reputo mui~o abaixo dos talentos, do tino e 
da capacidade do nobre deputado, e r11uito prin
cipalmente qu:\n,lo v1 que, desde que eu descrevi 
quem era Landim, de,;de que puz em duvida que 
elle fosse um(). al.ltoridade do lugar, desde que 
fiz ver á. camara que L!\ndim era um miseravel 
ebrio que vivia em casa. de José Breves em 22 
de Julho deste anno, data da chamada ordem, 
que vivia de favor em casa do Sr. Joa.é de 
Souza Breves, a quem se suppõe que a ordem 
mandava matar, o •nobre deputado pareceu 
ter muita vvntade de que a ordem ficas,;e em 
seu búlso, e a elle a recolheu depois de estar na 
mesa. 

Eu, como di,;se, não posso asseverar se esse 
indi\·iduo teve em algum tempo a nl)meaçíi.o de 
insp·~otor dtl quarteirão, nem ao ainda hoje tem 
essa nomeação ; ma» digo que duvidu n1uito 
que a tenha, e duvido mesmo que a tives~e tido 
em algum tempo ; mas para mo~trar mo1is 
salientemente o que é a ord€:m com que se 
argumentou no senado, e se vem ar~;umontar na 
carnara elos deputados, passo a demonstrar que 
a. ordem ni'ío é or:lam, porque não é de autori
dade, é um papel que um ebrio escreveu com o 
fi.tn -Ja divertir-se e de lisongear seu protector, 
não tem car:;cter de ordem, nem d:\hi resuita 
imputaçã() algum; podia es.;rever desRas quantas 
quizesse, sem qu~ dahi resultasse imputação nem 
a :1eu protector. nem ao governo, nem a ne
nhuma autoridade. 
Vê-~e ntlste papel rec,,nh"lcida a firma e letra 

dn Landim; e:;t<:l reconhecimento é clataôo do 
Rio dt1 Janeiro em 20 de Agosto de 184.6. E,:ta 
'circumstaucia mai~ me faz crer que este indiviauo 
não tinha alli autoridadt~ alguma, porque as 
pessoas que reconhecem a firma e letra de Lan
dim, que são homens do lugar, alli moradores, 
não declarão que reconhecem a firma e letra do 
inspector fulano de tal. mas sim reconhecem 
que é a firma de Landim, não obstante estar 
um pouco tremiaa. Eu estou per;,uadido que a 
letra é do pobre miseravel; r.ão tenho disto a 
tUenor du'l:ida; do que tenho duvida é que seja 
a letra de uma autoridade, e não sendo a letra 
de uma autoridade, bem se vê que a apresentação 
desta chamada ordem não se po<iia responder 
senão com uma gargalhad!l ; mas a falsificação 
deste mesmo papel para se applicar este gracejo 
imbe::il de 11m ebrio a um a~versario do governo 
e do presid~nte da província do Rio de Janeiro, 
quando este gracejo era feito para lisongeal-o, 
contra um seu inimigo . político, este facto não 
mer•;.ce gargalhada, este facto merece um estigma, 
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não póde ser considerado ~;enão com muita in
dignação, como uma pr•)Va de desrnon•lisat;ão 
sem exelllpln, é u~:1 a c to de baix;cza, de mfamta, 
de tc-rpez:> que repu~na quali'icar, qu::l mette 
nôjo, excita a compaixãt.• [Jara com quem o trnux-3 
á casa, porque realmente ft:z uma figura dit::na 
de ~ompaixlio. Feltzmeote poré•n o paiz fica 
sabendo que essa cham~da ordem de que o Sr. 
Vasconcellos fez menção no senado, dizendo que 
a tinha em sua casa, e que se tinha esquecido de 
trazer, que essa . chamada ordem qut> o nobre 
deputado apresentou na casa como para que 
ficasse consignado no Jornal a prova da sua 
existencia, é este pap!::l sujo, q tte aqui está (mos
trando um papel); não lhfl posso dar outro nome, 
falsificado, tendo borrado um non1e no meio 
pata ter applicação ~ um homem que é adversario 
do governo e do presidente da provincia do Rio 
de Janeiro. 

Passarei agora a dil!:er alguma causa sobre o 
requerimento do nobre deputado. (L~.) 

(Um Sr. dept,tado di,;- algumas palavras ao 
nobre orador. J 

Um amigo meu, que tem conhecimento dos 
negociofl do Pirahy, que é morador na visinhança, 
e que me estava ouvindo, me acaba da mandar 
inf!lrmar que Landim não era inspector, nem 
autoridade alguma. Eu retrocedo para informar 
á casa disto, A para que fique isto consignado 
na discussão. Landim não era autoridade, nem 
quando escreveu este papel, nem antes nem 
depois, era um ebrio, que em sua embriaguez 
lembrou-se dessa extravagante jactancia de auto
ridade, e por consequencia que imputaçno pôde 
resultar ás autoridades existentes no Piraby e 
no Arrozal, nomeadas pelo presidente da provincín 
do Rio de Janeiro, de que um pobl·e ebrio para 
lisongear o hon1em de quem recebia favores, de 
quem é compadre, se lembrasse de lavrar esta 
ordem para serem mortos seus ndveroarios po
liticos, arrogando-se o titulo dtJ inspector geral, 
assim como se podia arrogar a titulo de bey 'de 
Argel, e de inspecbr de Marrocos, e de tudo 
quanto os vapores do vinho lhe inspirassem? 

Pas:;arei a:::ora ao requerimento. St. presidente, 
quando o nobre deputado pela provincia de S. 
Paulo apresentou na casa um requerimento para 
se pedirem informações ao governo sobre os 
negocios do Piraby, não foi Sflm duvida, como 
disse o nobre deputado por Goyaz, para fazer 
recuar o governo da intenção que por ventura 
tivesse de demittir o presidente da pl'ovincia do 
Rio d<~ Janeiro: não sei que tal intenção houvesse, 
nem os nobres ministros a têm manifestado ; pelo 
contrari<>, têm asseverado a esse prosidentA que 
desejão que elle volte para a provincia do Rio 
de Janeiro: eu supponho nos nobres ministros 
todo o caracter, toda a lealdade em seu procedi
mento, tl quando mudurem de intenção, pouco 
importa isto ao presidente da provincia do Rio 
de Janeiro, e nem creia a nobre deputado que 
elle faça Interessar seus ami~os na camara, ou 
em qualquer parte, para por tal meio desviar este 
proposito ; elle. não se importa com a demissão; 
se por ventura elle perder a confiança que o 
rninisterio nello tinha ate hoje, que tem manifes
tado e quizer demittil-o, pouco lhe importa; e 
saiba o nobre deputado que tiio pouco se importa, 
que ainda ha muito pouco tempo elle mesmo disse 
ao ministerio que era necessario que elle fosse re
tirado, ou que não fosse sustentada a política que 
seguia o vice-presidente da provincia. Se o ministerio 
approvava os aetos do vice-presidente, então elle 
pedia a sua demisssão. O ministerio disse que não 
approvava esses actos, e que retirava o vice-presi
dente da provincia do Rio de Janeiro. Ora, quem 
assim procede sem duvida não procuraria interessar 
seus amigos na camara ou em qualquer parte para 
contrariar as vistas que o governo tivesse relativa
mente á sua demissão. 

O requerimento ào nobre deputado por S. Paulo 
foi apresentad0 na casa para que o puhlico 
entraõse no conh<'cirnento do 4ue com effeito 
havia no Arrozal 9 nu Pirahy, porque SA tinha 
querido fazer persuadir que n•tquelle mun!cipio e 
freguezia. a ordem publica estf.lva alterada, e 
alti'.rada por causa de uma disputa entra dous 
proprietarios por um pedaço:de terra. Esta disputa 
originou o p:·océsso, n& qual foi pronunciado o 
juiz municipal de Pirahy, o Sr. José Bonifacio 
Nascente de Azarobuja. 

O nobre deputado pelo Rio Janeiro, que se 
apresenta cvmo tão bem informado dos negocias 
daquella parte da provincia, mostra pelo sea 
proprio requerimento qua não o está. Elle suppõe 
que o subdele~ado que pronunciou o Sr. J. B. N. 
de Azambuja é o mesmo que pronunciou o Sr. 
Teixeira de Macedo. O nobre deputado está 
enganado; o snbdel;;gado que entendeu dever 
pronunciar o Sr. J. B. N. de AzamlJuja por 
ajuntamentos illicitos, como elle chamou, não foi 
o mesmo que depois formou um processo pelo 
furto ou roubo com violencia dcs autoli em que 
tinha tido lugar essa pronuncia ; e pronunciou 
como mandante desse roubo o juiz de direito da 
comarca. 

Entã:o o requerimento dn nobre deputado refere-se 
a esta pronuncia do processo pelo roubo dos autos, 
e não a pronuncia por ajuntamentos illicitús: eu 
fallarei de ambas. 

Houve duas autoridades pronunciadas no Pirahy, 
e pelo que vejo o juiz municipal foi pronunciado 
duas vezes ou em dous processos: no primeiro 
um Sllbdelegado o pronunciou por ajuntamentos 
illicltos, motins e desordens feitas por individuos 
mandados por elle pura o arraial da Serrinha. Por 
occasião :ie se fallar na casa nesta pronuncia, 
deu·se a entender que os subdelegados não tinhão 
autoridade para processar um juiz municipal ou 
um juiz de direito por crimes p .. rticul.tres, e foi 
tambem, como elle disse, para entrar nesta 
discussão que o nobre deputado por S. Paulo 
mandou este requ!'rimento. 

Eu creio que a jur~sdicçito não entra tim duvida: 
quant 1 a crimes particulares j>i. se reconhece que 
o delegadc• tinha jurisdicçào iJ&ra ese11s pronuncias 
por ta~s crimes; o que se pôde discutir e censurar 
é a injustiça da prouuncia. Eu não vi o processo 
nem os Dlobres deputad.os o virão, portanto estão 
tão habilitado!! c:~mo eu para formarem juizo sobre 
a justiça da pronuncia, e censurai-a. Se os nobres 
deputados reconhecem que ha jurisdicçiio para 
pronunciar, era preciso que examinassem sobre 
que provas recahio a pronuncia para ceu~ural-a 
com fundamento. Entretanto dueí que estou per
suadido de que não ha-ria provc&s sullidentea para 
estas pronuncias ; eu as reprovo ; não é de mim 
que os nobres deputados ach~rá.õ nunca a appro
vação de semelhantes actos, St!jilo elles praticados 
por quem o fôrem, tanto mais porque no caso 
vertente não era facil descriminar a pessoa do Sr. 
José Bonifacio Nascentes de Azambuja da autori
dade de juiz municipal. 

Portanto não creião os nobres deputados que 
eu tome a defesa de semelhantes pronuncias, de 
semelhantes processos; bem como que torne a 
defesa da pronuncia do juiz de direito, que segundo 
me consta, foi pronunciado pelo depoimento de 
testemunhas de que era voz publica que era elle 
quem tinha mandado um ou dous individuas 
á estrada a encontrar o escrivão e tomar-lhe o 
processo que elle juiz de direito havia mandado 
buscar. Concorreu para esta persuasão e voz 
publi'Ca a circumstancia d'e haver poucos dias 
antes o mesmo escrivão ido levar outro 'Processo 
ao juiz de direito acompanhado por dous meirinhos 
armados, e o juiz de direito reprehendêl-o muito 
por Isto, e ordenar-lhe muita positivamente que 
não se fizesse mais acompanhar de homens arma
dos; e maudar uma ordolm ao eacrlvio para 
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levar-lhe dentro d'" 24 horas o prúcesso que se 
dõz f(•i roubado: f,Ji daqui pcinci~al_meutti ql!<~ 
ju.l!!árã,J que a al!Jc~.;a fe•ta ao t>scrtvau_ p~wa nao 
·vi~ :!~o.npahha•lo ;:o.u hr•mcus ~vmadvs quan~o 
fo .,-;m lev~>!" pr.)~eS~:!s, era u1:1a pr.:-sumpçao 
;;, "rra r) juiz d'l ,Jir:_:ito; mas eu. rcprc:o. ,;_1'.\l 
subnc t~.eF prestll;;p.;oes uma autGndatla 1uft>nor 
p< •. nu~<cie uma ll.Uh•ridade suptJri·:•r, me~mo em 
crin1r.:: !Hirli~!Ula.r. 

Nfi, c.-·otBFto a jarisdicção como a contestárP.o 
os nol)r.;s dt1putadGs, de pronunciar, mas estra
nbart-i 0 fado e quert,rei sempre que quando uma 
autoririude fxerc~r tal jurlsdi~ciio, Q fuça so?re 
pr,,va~ n;uito clara!! e cnnclud~ntes. O que admira 
port\rr· ~que 0s nob~es deputados. estra_:1hem Ltnto 
f-~f.c. fa.etn, tirt-m aii'to t:mtas dlacçoes cnntr~ a 
a:!min!:o.tri.lç:{o da provincia do Rio dt: J!l.ne1ro 
pei,·~ nonwn~ões que ~ez, quanth, durante a sua 
erlinii.!Struç.à.o, se d3T!IO o>gses far.tüs em grande 
t-!'~>.•n. O 5r. ministro d~ justi·~a hoje, jniz de 
dir[iiQ, fr.i prünur.ch•do S•'m prova al~ums, com 
:l n.aic-r inJustic;a e iniquichde, pc-r um delGgado 
dn nnm·~r.çiio do nobre de!)utad_o _ ou d.e seu~ 
co-rcligi.:narios, o jazeu na 1-•r1sao cre~o que 
dr.oU>; rr.ezss. o~ llObres deputados de Mmas o 
po'""rt<Õ sabP.r. Crei.1 que o ~r .. ctaputado GO!i<CY 
snffr.;u t.an:t.em uma pronuncta 1gual, sendo JU:z 
r<~ ctir,.ito, c 2inda tdo ouvi os nobres deputados 
j 'lvantr< r.: <r. a ;;ua voz pa ru reprovar estfs fa~tos 
qu(: S3mf,re rep:ov.;i, qu~ sempre cecsuret mmto. 

Ull: S!<. DEPUTADO dá um aparte. 
O Sn. S<iUZA E: OLIVEIRA:- Creia o uobrl3 depu

tad·• q::f-! tln, itm~1o il muit~· especial _amigo d'J 
pr~;:U!O.;t.P. ..ta prQvitocia cio Rt~ de Janel!:'O, trlnho 
ak•~iJlas vçzes reprovado actvs de ~ua. tviminis
tr::~ii<'. t~uc.!hk s" tmta J-:J frtzor ~xarn~ d;J ~:1m 
a.·.t·· .:.tt•l <•t nãu ro:puttl bom, eu o contrano, tndtco 
o ;::•··u i•:.z:J, dwo que o não approvo. Isto ""' 
pa:"s-.>u n<•:;ta essa, quaud~ tive a honra .de sf'r 
d~pll(::.lu em outr~ _leg1>lntur~ u. resp•Jlto. de 
abuns acto:; do n:nno;tef:O da JUStiça f-Xp~>dtdo.;; 
J•coi· esse ministro. P·.>rtanto nii.,) s:io nem relaçõé's 
d,o. p.-.r·mtHs::~·, .wtn <lt.: lumz·de ·~ue me le'l"à~ a 
tlefb11d.,r actos qu;, ~u nclt.o que• ~110 d•-fo:>nsaVel>l. 
Ni<o ..:llt~n:l.et!l os 11obr<:s der-•ltados que as.;im 
c•.u• .. l!ilN• st1 en~lluárl'io n3 uomea~ão ,jessa 
'-!ll>llltid:id" de auton.oJ11ues cm,•d_Rs pela. reforma, 
o •!residente d<• I:.10 de Janetro p(.,ha se ter 
enguna,il' nomeando u•n Oll 011tro men<.>s prudente, 
llti111·.·~ j nst .. '! N tt•) vê mA~ o: o que n•.•stA caso o 
t;ub.J.,lt:(:.clo que prrnunciuu o Sr. J.:~sé Bonifacio 
N"-iS-:•,01<·8 de Aza:JoOUjA J.O~h> primeirrJ fact.) ue 
Hjantd.tuF>r.tos illiciiB f,;j n•>rnca•lo pdo Sr. Ho· 
liL•l"IO lil'rmetu C:.r .• ei\'0 Lt•ilo, e n1h1 pelo Sr. 
Aurf!iiu:.o; " qutl pelo co(ltrat·io quanrto o Sr. 
Aurd!u:~o deu fll~u.nas donlissüf•,, a nuloridadas 
que acl•ou, eat~tnd·.l t!Otr'Õ! os suu~titut.•>>~ do sub· 
d.::le·~ado na fregu€zla do Arrozal o Sr. José 
GonÇalves ele !1-Ior>~•;s, sendü um dos prim·Jiros 
faz':'nd~iros do lug .• r, e nã? send() seu proposito 
se,,â, tirar H jurisdicçãc• àa mã:> de proletario'l, 
cvmo eni:o mnitos dos que com ella ex:istiiio, julgou 
dever cor.servar este Sllb•iEileg-ac!o apez3r de ser 
do la,! o opposto, e de ser nomeação do Sr. Car
neiro Leão, só porque era um proprietario rico e 
aba»tado; n1aa que com tudo, por não ter muito 
boas infe>rruações ácerca do seu juizo prudencial, 
o retimu de segun•l.o substituto que era para 
sexto substituto 'l Esta inversão na ordem da 
subst i:uição ••.. 

O Sa. S.· RA.:r.ros:- Era 5° substituto. 
O Sa. SouzA. E ÜLIVEuu.:- Passou de 2o para 

6• snb~tituto. 

O Sa. S. RAMos:- Assevero ao nobre deputado 
que dle está enganado. 

O Sa. SouzA ll: OLIVEIRA:- De 2o para 6• sub
stituto. 

Esta inver;;ão na ordem da sub~tituiçã.:> mostra 
IJa!n ao nobre deput.adu que o desfjo du presidente 
da provi!!da eu diminuir a p•JssibiliJade de qua 
vie"se >J.:'S~mir a j uris·!icç:tu um hol>~em q •1e, 
u.inda que: mu1to ab"·'La.do 110 lngar, um fr.~~ndeiro 
iutporta.uLt1 • t~ me~n!O dd_ al~u,na illu:itr~~ãJ , 
pvrqul! racc:bGu :>U!l "'llli:a~'ao no.~. Europa, nil:) era 
homem qua goza:;se d·: repu.t,.çj<.> de j~i.zo pruden
cial. Portaato, senhoras, a respohsabthdade •lt:sta 
n•Juh:RI(âo e dos ucto" dt:sta a.utor;dade niio re
•:ahe:u o;obre o pr<'sidtlnte da provinda actunl, 
recahem sobre quenJ anteriormente o havia no
meade;. 

Van,os a outro sub::.tituto do subdelegado , é o 
Sr. Frr.ncisco Lopes Baptista. O no?re d.;putado 
no seu regutldm•;nto quur !Jers_uau1r quo Pste 
cidadã,J foi nomeado aSt;indo cnmmoso ; e o nobrtl 
dep11Lado Jo Piallhy o deu como f.:.scinoro:>o, r~o 
de mort~ e arrombamento de ca•têa. 

O Sa. S. R.4.MOs:- Pronunciado. 

O Sa. SouzA E OLIVEIRA. : - ~ão estava pro· 
nunciad(). 

O Sa. S. RAMos·- E a pronuncia confirmada 
até. 

o Sa. s~uZA E OLIVEIRA : -Tinha h>lViáo no 
Pirahy uma desorde:n · edtaudo pr:.:~os na cadêa 
algu.n:i indiviuu>Js, fvrão ou.tl~o::_ v1sltal-os: e da 
casa do insp,;ct-Jr do quurt•3ll'U~· , que mol"ava 
defronta d~. cadêa, e bem pro~1mo. e que e_:a 
co-religionurio dos nobres deputad0s, co•:r:tmettE.rao 
a atrocidade de disparar uns poucos de tiros soox:e 
e;;tes individuo,;; e para c'•!J.oneinar este prl)ced•
mentfJ atroz, f·Jrrn:í.r:lo dc:pois um processo d·~ 
arromb:l!n.ento de cadêa e de m<irtes, mo:te desses 
iud;viduo,; qu.; rnorrêràd com .os_ tiro~ disparados 
da r.as::t do inspc~tor de <]lnrten·ao, que era, como 
já dhse, do çartic'lo contrario, e o Sr. B~p~i~ta 
nr•m estava presente nem mesmo oo muOiclpw. 
N:h> houve tal tentativa de arromb!l!t!Pnto de 
cadêa · dias antes tinba havido um arrombamP.nto 
para ;a soltar um preso d·, partido do nobre 
deputa.d0, e niiJ se póJe suppór que e8se. preso 
fo~se solto a flsÍc)l"ÇOs du lado opposto ; f: fo1 nP.sse 
arr:)mbamento ']uo se f<'Z corpo de de!icto depois 
Jos tiros , a c•tlpabilióarl6 dessRs morti'S rgcahe 
sob>·e a autoridade atroz que S\Jm fundamento algum 
tiuhll !dto disparar •io sua casa uns pou~os ~e 
tiros snbrll ·cinco indi\·iduos qu~ se apprux1mava•• 
,Jl cadê:l. Aiuca mesmo que o inspe ... tor snppu· 
ze;:se que eHes Eio áan.;lla hora commettcr o crime 
de arrombam•Jnt() de cadêa, não lhe era licito 
disparar tiros sobr~: elle~, mas o arrombamento 
tinha sido praticado dias antes pau salvarP.~ um 
h•lmecn do partido doso nobre>~ deputados, e Já se 
vê que não furão os seus advcrsanos que o sal· 
vár>io per esse n;odl). 
~ias p·wqu~ era pr$ciso que se 1izesoe cahi:- a 

culpa das mesmas mortes e do arrombttm~nto 
sobre o Parti.lo contrario, e que se eohonestasseru 
estes tiros com o supposto projecto de P-ovo 
arrombamento de cadêa, fez-se este processo e 
foi pronunciado e:::te cidadão que se achava oem 
di:;tante em sua fazenda, e por testemunnas de 
ouvir dizer; mas. submettido ao jury do Piraby, 
em que entráriio co-religionarios do nobre depu
t!ido, e se.m qne es"e cidadão t_ive~se dado de 
snspeito um so jurado, em pnme1~0 conselho 
23 jurados unanimemente o absolvera,), po~que 
não havia prova, e o tra~a estava conhec!do. 
O juiz de direito, o Sr. Sayao Lobato, cv·rell_l~~o
nario dos nobres deputados, achou essa dec1sao 
justa. 

O Sa. S. RAMos dá um aparte que não ou
vimos. 

O Sa. SouzA E OLIVEIRA: -Quem appellou para 
a relação 'l 

o Sa. S. R.uaos: -0 promotor. 
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O Sa. SouzA. E 0LIVJ::I!u:--Porque 7 Por ordem 

qu.; r nccbeu do entiio presiJ c:mt>J do R io de Janeiw 
para iut., rpôr a appellaç:i. .. : int·~rp ., z, vi~rào os 
autos p :~ra a rda.;ãn; al!i d 'J rmirüo muito t e:noi> 
sem dt>çis!!o ~ :lÇ,pr oxutHlv:1o ~ st,; o t~ ré!I; &s eie ie Õ.t: S 
u!ti1n ,.!S , e o rJí,b;t:1 d f· pU!. i~J , ), n1 Bn1bn) da r:~ l : ,,; ~h-; , 
déU l'lll da:ne :l to a este processo, '" fd -u julgar: 
foi annc.lhtlo .;; proc•,,so pox falta de al~u r., as 
so1emui .J>~des, e m"ndou-su ini't~urar novo pro
cesso. Então (eu sinto não h·c~zer os apontamentos 
para mostrar ao n0bre deputado a predsa co:n 
que se prnct~deu; mas tenho as datas), entã o 
em poucos dias uma aut.,ridade do partidü à o 
nobre deputado in~taurou novo pr:,cesso, inquerio 
testemunhas, prcnunciClu e a pro:\uncia fol cou
finnadu. 

O SR. S. RAMOS:-Nada di:~to é exacto: cu lh'o 
mostrarai por docuntentos . 

O Sa. SouZA. ;.: OuvEIRA:-Então o presidente 
da província do Rio de JaMiro tendo C<)nhecimento 
do afan com que se d ,1va andF.mento a este 
processo para aproveitsr uma autoridade do peito, 
summamente parcial, que estava em exerci~io no 
lugar, para pronunciar de novo este cidadão e 
outr<' S co - reli~ionarios do govnrno, só pura l'lS 
inutilisar para as eleiçõ.,s, mandou alii ú clt o; fc 
de policia tomar conhecimeato destd procassv. Nã'j 
estava por ventura o presidente da provincia 
no seu dire1to expedindo esta ordem? Con
te .. tão ? 

O Sa. S. R.u!os :-Cuntesto ; digo que não estava 
no seu direito, e o provarei quando fallar. 

O Sa. SouzA E OLIVEIRA:-Vai o chefe de policia· 
a autoridade já havia pro) nu nciado este cidadão' 
~ o chefe policia tomou conhecimento do neg:>cio: 
mquerJC de novo teste:munuas, procedeu h dili
gencias dc,vidas, e então julgou dcspronunciando. 
Os nobres deputt;dos querem ~ustenta.r que o eh~;fe 
de policia só póde ton:ar conhecimento dos 'Oro-
eessos em taes casos antl:js de pronuncia. · 

O Sa. S. Ra.uos;-Apoiado. 

O SR. SouzA E OLIVEIRA:-Mas eu não acho nas 
reforma>~ do codigo, nem no regulamento esta 
restricção, nem s~i se esta tioh·1 sido a intelligencia 

. dada até agora em casos semelhantes ; creio que 
agora mesmo o eb.,fe de policia tambem despro· 
nunciou os dous magistradcJS pronunciados pelo 
subdelt>gado do Arrozal. 

O SH. SoUZA. Rulvs::...Eue não deu decisão 
n~nhuma. 

O Sa. SouzA •: OLIVEIRA:-Daspronunclou. 
O SR. S. RAMOS: - Agora pódu apparec~r a 

dcspronuncia, mot!! então não. 
O SR. SouzA. 1:: ÜLIVI::IRA:- 09spronuacio11; o~ 

auto!< ficarão no cartorio : pelo mJnos tazando
se-lhe censura pela imprensa sobre ~ste processo ; 
elle rt!soondeu dizendo que os autos estavão no 
eartorio: e ni.i.o vi que fosse contrariado. Por 
consequenciu, Sr. presidente, quem fez e~ta no
msação fez uma nomeação de individu;o que não 
estr.va prouunci<~do. Mas ecite facto ·h pronu Hcia, 
a que os nobres deputados se <<pegiio, esse pro
cesso de mort,; a arrombamento com que querem 
manchar esse cidadão, não foi senão um trama 
de par&ido urdido da primeira vez para as eleições 
ou por vingança por causa de eleições. 

Os ouoros quesitos do requerim~nto do nobre 
deputado versão sobre os mesmos factos. Eu 
tenho explicado ao que se re<l.uz este processo d'3 
morto e de arro!ltbdmento ; pretendia entrar na 
eompanção ~e a1g11.mas autoridl\des nomeadas e 
demittidas ; mas .:omo jã disse ha pouco, eu niio 
trouxe os apont~>mt!ntos que tenho sobre isso. 
Mas aej>t·mc permittido p&rgllntar ao nobre depu
tado quem é um Valer10 uomeado subdelegado 
da freguezia do Arrozal, que o presidente da 

provío~ia d ;;-nit lio , e por que o J~ mltti o ? E' 
um h .:> wem que além de :• i.io ter a s garanti:\S d <) 

Lrtuu· t e pe~ri!uo ni:J, era f.; itor da f>: zend!< de sua 
mà1, D ~ lú qtte r ~:: ~uJi:l u s~.lãrio ·lt• ~00~000. 

O S1~ . S. R.nz.,s : -E ,> ou~ rv ! 

O Su. S ·>UZA B OLIVEIRA : -E' pr(l pr:ctario da 
t•erras. 

O Sa. S. RAM·Js:-Está e1:gr.nado. 
O SR. s ,·· uz .~ E ÜLivJ::mA:- •.•• tem u nia fa· 

zenda com ma: ;; d iJ viut<' e.scravos. 
O SR. S . .&I.M(•S:-Está enganado. 
o s~. ~OUZA ·E ÜLIV.EIR .\:~:\ias o ValBrio, além 

de s ~r feitor da fo~zenda de sua mii i, erll h·)mem 
que St3 tmhil valiJo da autoritlada de sal>daleaado 
para ir ~ casa de u:::u vizinho, a pr .:: ~exto de 

0 
que 

elle havm compr:ldo um sa;;co com café a u u1 
seu ~scravo, de u-lhe um saq <!e em casa, e le vou
lhe á hrça, com a aatoridade de suMele"':\d0 o 
que ellP. tinh a ~m sua ca s u, 80 e tantas 7.rrobas 
d_e café, para se pagar do qu., dizia qua o h o mem 
truha co1r.pradn a um preto seu, e qu~ o café do 
seu preto !'lra furtado, e demais o trouxe al"emado 
para a cadêa. Existe um proc~sso iustaurad;> p or 
este facto : o nobre d<;putado ha de ~ab~r uor 
inf,)rmuçõcs de seus amigos que bto não é uma 'in
venção, e '1 ue multas vezds seus amigos mesmo têm 
inte rvindo para qut'l t>ste homem re~titua ao outro 
que deixotr 1niseravel, P.ste roubo que fez usa:.d~ 
de slla autoridade para o fazer. E não dcJ via o 
prssideote demittir uma autoridad<:l que abusava 
de ssmelhante maneira? 

Quem é Francisco Gonçalves de AnJrnde, que 
está hoje exercendo a jurisdicção de subdeiegs.ào 
do Arrozal? E' urn mis eravel fallido, que não 
tem de seu nem um es~r>.~vo , e qu13 ainda nã.-, · ha 
muito ten1po, apertado P•Jr seus credores, tomárão
lht~ conta do que elltl tinha, e por commiseraçiio 
lhe empra~tárão dua~ escravas para o ser'l"ir. 
Será a um homP.m d ~ stft nat.ureza que os nobres 
de~utado:S tpterem que ~e entr~guem os lu~artls, 
a Jnrlsdtcçao, onde ex1stem tantos f·1Zencluiro3 
abastados? ON, S<'nhc~es, eu h ei de ter ainrla 
occ;tsiii.o de me occupnr mais largam~ute d<)stas 
nome;lr;ões ; mas estando agora bastantementa 
f11ti~ado 13 incommodatl'l de sauJe, e não tendu 
os; apontamentos que po~s11o, gu;•ruar -me-hei p~ra 
á segunda vez que tenho de faliar: m:ts desde 
já queria eu fazer ua:. compromisl!o com o., r. obres 
deputados a rt>speito dos negocios do Arrozal, que 
à o ponto da questão : apreseutem·me o>~ nobres 
d.eputado!l seis faztlndeiros Ja fr••guezia do ArroT.Itl, 
t1rando o Sr . José de Sou~a Brt.Vt!s, lJUll tenhão 
hoje ao ;nenos um quarto de legua. de seu, e que 
trabnlhem nt~lle com es~ravos stlUS, e ulies serão 
nomea~()il autoridades, seFio quaes forem. 

O Sa. S.:~u:u R<~.Mos:-0 Sr. deputado se com
promette 'l 

O SR. SouZA E ÜLIVElB.\.:-Eu me comprometto; 
ao menos emquunto o presidente do Rio de Ja
neiro não fór demittido : façe> estu compromisso; 
fação a sna propost''• mas debaixo desta base : 
não sejiio prolet'lrios, não sejii.o mis~raveis, que 
não offerecem garantia mmhumn. Os nobres depn
tado:> têm a palavra ; dirão se aceitão o com
promisso. 

Não cuntinúo, porque estou .incommodado. 
o Sr. Dias de Carva.lho:-Oomo estava 

dada para odem do dia leitura de prüjectús e 
indicaçõt:s, eu esperava que chegasse est!l hora 
para fazer a leitura da proposição qua apresento11 
o Sr. Meirel\es para a r.oform:l da constituição. 
Como se venc~u est>1 urgencia, não pude fazer a 
leitura naquella occasião; entreta:1do noto que 
a eoustituição determina que a I.,itura se faça 
com o intervallo cl" aAii dias. A. proposição foi 
apresentada no dia 22 : têm decorritto os sela 
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dhs ; eu pois entendo que esta leitura se deve 
fazer I.J.Jje. São du!ls horas da tarde, ba algun!'l 
st<r:bvres abd.'l in:'eriptos para fnlhr sobre ore
qu o:> ··im <?~< to ; P•Htantu, p•.·ç •.> que se permilta a 
leitura da proposiçi'to para cut11prir o preceito da 
con5tituicào, .; d,,püiS continuar a discussão d0 
requ.,rilll~nto. Faço esta observ::t<;ão sóuH:ntP- vor 
d>!sempenho do m.;u deve.r d.e secrdarío. Rogo 
poi~ s V. Ex. que consulte á casa se quer que 
lêa a proposição. 

O St>. PaE<ilDENTE' - C~!mo não ha quem se 
opponha, o 8r. secretario vai ler. 

O ::;n. M~.ru~uo entra IJm duvida se a leitura se 
póde fazer t:ão havendJ.) casa: considera esta l~itura 
um acto mui solemne, e no caso de não haver 
numern l;.go\1, parecia-lhe n)elhor não se fazer a 
leitura h·;je. 

O Sa. PIII::SIDENTE responde .que só se exige nu· 
mero legal quando se trata de votação. 

O Sa. FERRAZ lembra que o regimento manda 
que não se possa celebrar sessão ~em c;ue h11jn 
numero legal, e a leitura de'7e ser feit!l sempre 
em sassão. P<orece-lha mesmo ser abusiva .:t. pra· 
tica de se apoiarem emendas sem h~ ver casa •.. 

O Sa. to SECRETARIO int6rrompe o orador an· 
nunciandv estar &. ca~a em numero legal. 

Procede-se á leitura da proposição. 
Continúa a discussão do requerimento. 
O Sr. :Pa.u.Hno: -Torno a repetil-o, Sr. 

presidente, eu r.ão tencionava fazer o requerimAnto 
que mandei á :u<:sa. Não o faria se não fosse 
prov ;,cado íJelo m.bre d•lputado pela provinc.ia de 
8. Paulo, que fez ~m uma das sessões pJ\ssadas 
um requeri:n~ntó relativo aos negocies do Piraby. 
e "e estd requerimento tivesse entrado em dis
cussão, 1-orqua tlltào teria occasião de responJer 
ãs razões com que o dito nobre deputaüo J>re
tendeu justificar o mesmo requerimento. Tive a 
honra d"' dirit:tir-n'll duas vezzs atJ Sr. presidente 
paru suber de S. Ex. quando poderia semelhante 
r.:qu .. riment•' entrar em discussoio. S. Ex. te v r 
a bondade ca dizer-me que entraria depois dt 
do Sr .• Silv11 rci.ltivo a negocio!! de Petropolís. 
Ora, este reqt:~rimanto .;sta demorado, a n sessão 
está a. t~rwmar. Não podia eu portanto ter 
e,operança de que o requerimento do nobre depu. 
tado por S. Paulo fosse discutiuo para poder 
r·'~J.>nnl!er-lhe. R•Jsolvi·me por isso a fazer o 
r~querimeoto que Sd discute. 

O nobrt' <leputado por S. Paulo, a quem me 
retiro, esforçGn·dtl para upres"utar o t.stado •io 
1uuuiciplo do l?irahy como muito ::.ímpias e muito 
urdín .• rio, c isl;~ muito convinbl\. Entretanto nem 
o govnn1o JZ<'lral nrm o dn provincia assim o 
antcndllriio. Cvnsta· tnll que desta côrte oartio pa1a 
aqudie lugar nma f,,rça de 20 praças' Ja perma
mmt•-s, quH o '\"i.:e·preside:Jttl f.;z se::;uir a toda 
prl:lssa para alli o chefe de policia interino, e que 
o d"stacamonto do corpo policial da provinda, exis
t•:nte na vi\la d~ S. João ào Princip~. foi removiuo 
para aguclle mesmo lugar. Todas as autoridades 
do Arrozal nooiGadas pelo actual presid<.>nte da 
província, acr.bão de ser demittidas. Parece por. 
tanto que o goverM deu aos acontecimentos do 
Piraby uma importancia maior do que o nobre 
deputado lhes quiz dar. 

O Sa. RonruGo.Ks nos SA.NTOs:-Mas não tanta 
quanta se queira. 

b::.rrlio que occultava um nomi!, e que assim em 
lug:.r de sar um:: orJe•t• para matar ao Sr. José 
de Souza Brev.'s er:< uma or<!··m p~la qual os 
m -: u~ c c; -religion!lrh·s mand~vàu tu,.t.a ~ a uon 
govP.rubta, com•) SI'\ ·::xpress::;u o nobre ó ' puta1c. 
D! ,.s <• depois q•l(J Landinl não era auu;ridade, 
poré"1 um miser:1vel, é um misE:ravel qut é cirur
gi>io-·llór de \r.giào e ebitor, que vivia em casa do 
Sr. José Bre•;a~ . e que fizera aqnelle pspel para 
agrat!ar-lha. .M:as es1.as expl!cacõe~ cie,;tróem-s<! 
uma> ás outr:IS cotupl ~ltamente. Se esse Landim 
fez esse papel para agrndar ao Sr. José Breves, 
que Hecessida:.ie havia de borrar um nome '/ Niio 
e1·a tão facil e tão simples fazer outro papel 
que não tives;e esse d6feito? Se no Pir .~hy não 
havia. umP. sô autoridade t~Ue não fosse !nt~ira
mente hostil ao Sr. José Breves, como poderia 
uma >iellas expedir semelhante ordem c.)ntra unl 
dos ndverssrios dv tnesmo Sr. José Bceves, e 
quando a exp~disse, de que serviria ella se não 
podi.. ser executada 'l Não .,.eria umtl perfeita 
burla 't 

Pa"a destruir a força desse documento disse o 
nobN deputddo que não existia o c·trgo de 
ínspector geral, e p0rtaoto que o tal Landim 
não pudia ser autoridade. Eu tambem sei que não 
exist.e 6Sse cargo, ~as sei qu-: ha. inspectores que 
toma~) essa dellommsçã''· Nao ha muit() tempo 
que apr~sentei aqui uma ordflm expllàida por um 
subdelegado da província Llo R!o de Jaaeíro, man
d:~.:~do prender ou matar a um Jttstinian·• Lucas, 
e >:llSSa orden1 era dirigida a um inspector glll'al e 
capitão-mór das entradas, cargo de que eu não 
tinha noticia. 

Não se póde crêr que esse Landim exerça autn. 
ridade, quiz iRsinuar o nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro, attento •) desalinho·, a linguagem e 
os drrns que se notão no documento. E' um pApel 
,;ujo. Hoje porém é isso mais uma razão para se 
crer que e:1sc homem exerce autoridade. Eu pos!lo 
apresentar ao uobre deputado a á camara um sem 
numero de outras orJ-3ns ·~xpedidas por autoridades 
da provinda dl.l Rio de J11neiro, ainda mais incadas 
de t:rrcs e de f~tlta dtl grnmmath:a do que aquella 
de que se trata; e expedidas por delegados e 
$Ubdelcgados, nos quaes se requor mais criterio 
e m ·ÜS illustração. 

Como a unica defesa dos nob.:-es deputados 
que me combatem consiste em allegar que Landim 
niio é nutond!l.de, e que o documento é defeituoso, 
eu me obrigo a fazer ~m a.tditamento ao mtu 
requerimeuto pedindo ·que aquelle documento sPja 
remettido nrl ~overno, par~ que, mandando fazer 
as a\'eriguações necassarias, nos dê informação 
sobre esses pontos, os quaes espero qUil r.vn
firmsráõ o qu~ tenho ditn. T~ll é a minha CLtnvicçiio 
sobre a veracidade desse docume11to e a contlauça 
que tellhlJ na pessoa que m'o deu. 

Para ajudar a sua argu•nentsção, procurou o 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro insinuar que 
"u mostrasse rcpugnancí:. em depositar esse 
documento na mllsa, e que apressadamente o 
guardá.ra na algibeira. Peço ao nobt·c deputado 
que níio seja tão desleal interprete dos meus 
gestos e movimentos. Eu declarei l·1go do meu 
lugar que mandaria o documento á mesa; mas 
queria primeiramente tirar uma copia para d,\.1-a 
ao tacbygrapho afim de ser junta ao meu discurso. 
Foi este o motivo por que o não mandei logo ã 
mesa. 

O Sa. PAULIN0:-0 nobre deputado pela provincia 
do lUo de Janüro, que acaba .de sentar-se, esforçou
se par::: destruir, ou pelo menos para attenuar a. 
impressão que poderia produzir um documento 
que eu. prvduzi. Mas tal foi o seu afan, o seu 
desejo de o destruir, que não reparou que nas 
explicações que dava C<tllia em contradicções ma
nifestas. Disse que este documento tinha um 

O Sa. S. E 0Ll'VIURÃ:-José Joaquim de Souza 
Breves com Joaquim borrado. Peço l:IO Sr. tachy
grapbo que tome estes apartes. 

O Sa. PAULJN0;-0 nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro tambexn procurou attflnuar ou~ro facto 
que eu trouxe á casa de haver sido pronunciado o 
juiz de dir<:ilo e o juiz municipal do Piraby por 
um subdelegado pronunciado por crime de morte. 
O nobre deputado confundto as datas e truncou 
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os factos, dos quaes fez uma relação muitíssimo 
infiel. Primeiramt.nta esse subdel.3gado foi pro
nunciado em 18U por um juiz de paz, e essa pro
nuncia não pode ser attribuida .a ollios a vinganç.•s 
eleitoraes, como se quer persuadir. O anno de 18!1 
não foi anno de eleições. Estas tivsrão lugar 
em 1810 e depois •;m 1842. Não entro nem tenho 
necessidade de entrar no exame da justiça .;u 
injustiça desl!a pronuncia. Argumento com o facto, 
é quanto me basta. Não qu;:,ro entrar na com· 
paração dos subdelegad:>s nomead(JS por um e 
por outro. Não argumento com actos que possão 
ser defendidos como erros ou enganos, argumento 
.cem escanda!os. Reconheço q:1e em uma ou 
outra nomeação podia o presidente da província 
do .Rio de Janeiro estar em erro, enganar-se. 
R<OpURna-me entrar em u•na discussão na qual 
rne veja forçado a mencionar os vícios cu de
feitos, e os haveres i!e um ou outro individuo; 
e a descer a ·personr.lidades. Da mais, o qu~ póde 
resultar a semelhanta di5cus<~ão? Um poderá 
apontar tres ou quatro nomeações· más de em
pregados, outro I'Utras tantas ou mais,' e quem 
não commette alguns erros 't Para que eSS•l 
discussão fosse util e trouxesse algum rasultado, 
seria necessano instituir uma. comparaç:io entre 
a totalidt~de dos nc.meados por uns e a totali
dade dos nomeados por outros~ salvos os casos 
de escanclalo, e semelhante discussão não é 
possível. 

O que eu notei, o que eu censurei, o qne 
consiuero escandalo, é que o subdelegado em 
questão fosse nomeado, fosse juramentado para 
entrar em exercício e3tando pronundado por crime 
de m(Jrte, e que estando pronunciado, pronun
ciasse o juiz municipal e o juiz de direito da 
comarca ; que a<}uelles factos fossem apresentados 
no sena.ào na sessão passada pel0 Sr. sanador 
Rodrigues Torres, e que entretanto aquelle subde
legado continuasse a exercer esse lugar. 

O nobra deputado entrou em larga~ considera
ções para fazer vêr que ns juizes municipaes e 
de direito podiiio nos crimes pa• ticula.res ser 
pronunciados pelos subdelegados. Isto não vem. 
ao caso, nem é disto que se trata, e por isso não 
entro nesta questão. Não censurei em abstracto 
o facto de ser pronunciado um juiz municipal ou 
de direito. Não entro na justiça ou iojuslice. da 
pronuncia, ao menos por ora.. O que diss~ e r,;pito 
é que é in1moral e escandaloso que um réo pro
nunciado por crime de morte pronuncie magis
trados. 

Nem trato da nomeação de Lopes Baptista 
senfio em atten.;i'io a e~sa circum:<tancia. Não 
examino :\~ boa>~ ou más 'lllalidadeo; quo possa 
ter. Rep•l!::OR·me o trazer á discu~são as boas 
ou wá.s <(Ualldades que 11.lg:uem po~sa ler, o os 
seus defo:itos ou vícios, quando não cr,nstem 
d<l docu1,1~ntos publicos, e por isso não imi
tarei o nobrt! Jeputado pela provincia do Rio 
de Janeiro. Não quero &busar da minh•~ po
sição, e a~ho pouco generoso e digno aggredir a 
quem não está aqui e não nos póde responder. 
Outros e mais graves são os pontos da minha 
censura. 

O Sa. RoDRIGUEs nos SANTOS :-Se já está da
mittido para que tanta bulha? 

O Sa. PAULINO:-Accrescentou o nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro que um subdelegado que é 
sexto supplente, e que fôra nom-Jado pelo Sr. 
Hcnorio Hermeto, pronunciou o ju1z municipal. 
E' outra pronuncia, pois esse juiz mun_icipal tem 
duas. Nêo trat;oi desst. facto, nad~ d1sse sobre 
elle. Essa se~lo supplente ao menos não me 
consta qu'3 esteJa pronunciado, está no gozo dos 
seus direi~os politicos. 

Mas já que o nobre deput•:do tocou nesse facto, 
ha de permittir que lhe diga que elle é mais um 

exemplo do estado d'l anarchia a que se acha 
re.iuzid:> o muuicipio do Pirahy. 

Rderindo-m'3 ae> que a t!il respeito disse um 
nobre dt.;putatlo pela provitlcia de S. Paulo, eu 
procurarei referir esse facto em poueas palavras, 
para não tomar muito tempo. 

Ih na freguezia do Arrozal uma contcsta.;ão 
sobra a posse e propriedade de um terreno. Um 
dos coutendore~ . para dividir-se tinha mandado 
fazer um vallo e uma porteira; Pass~dos oito 
dias, o outro n1ando11 destruir &. porteira !l o 
vallo pelos seus famulos e escravos. O primeiro 
dos contendores rRquereu ao juiz municipal que 
procedesse a corpo de d~licto por essa destruição, 
e que sendo restabelecida· a porteira e o vallo, 
lhe désse mandado de manutenção da posse. 
Assim o fez o juiz municipal. <l o mandado r.1i 
intim'ado á parte contraria. Pelo facto do resh
beleciment<> da porteira e do vallo que 'lUali
fic.lrão corno motim, foi esse jui7. prenunciado. 

Entretanto não faltavão meios legaes qut! cum 
pria seguir. Cumpria respeitar a intimação do 
juiz, e pedie vista della para deduzir o direito pelos 
meios competentes. Sobre es:.a questão haveria 
sentonça que mandaria subsistir ou revogaria 
o mandado de manutenção. Se essa sentençn ros::~e 
injustiça, . haveria recurso para o tribunal supe· 
rior e o de responsabilidade contn o juiz. Mas 
isto era ll!gal e era mais facii recorrer at•s meios 
da força e bzer pronunciar o juiz convertando o 
facto em motim. E dirigindo-se esse juiz a um 
d ,,s contendores para saber se fôra elle qrlem 
maudára destruir a. porteira e o vallo, teve a 
r e~ iJOSta segui nt.e (l~) : 

« Illm. Sr. Dr. juiz munici!;)al.- Como V. S. 
deseja saber quem entupio o vallo e demolio as 
porteiras que V. 8. mandou levantar em t~rreno 
de minha propriedade, sou a informar a V. ~
que fui en quem mandei inutilisar essa!i obras, 
e estuu disposto a inutilisar todas e quad1:1quer 
que V. S. alli mande no futuro coustruir, e tanto 
assim que tonho alli de vigia alguns famulos 
meus promptos a destruir incontinenti tudo o que 
alli se fizer sem o meu consentimento. 

« Deos guarde etc., 15 de Julho de 18,1Q.
Joaquim José d.e Sou;a Breves. " 

Se os nobres deputados _quizerem ver o dc~u· 
mento, elle aqui está. 

O SR. FRANÇA LEITE: -Mas o juiz não podia 
maodar passar mandado de manutenção. 

O SR. PAULINO: -Eu não entro no merecimento 
da decisão do juiz. Para o meu fim não me im
porta saber se decidia bem ou mal. Simplifico 
mr.is a quest:io. Pólas nossas leis ao juiz pertence 
avaliar a legalidade do desforço ; a ordenação 
deixa isso ao seu arbítrio. O esbulhado póde pedir 
o auxilio da justiça para desforçar-se. Ao juiz 
pertence tambem avaliar a qualidade da posse 
para expedir o mandado de manutenção. Esta 
decisão, por assim diz~r provisoria, póde SF!r 
revogada depois de uma discussio regular. Se 
o j u1z decide mal, ha recun;o para os trib11naes 
superiores. 

O contrario é anarchia. Dsos nos livre que o 
direito de resistencia se introduza na nossa le
gislação civil, e seja applicado ás decisões dos 
tribunaes civis L.. Em mater\as criminaes, quando 
se trata por exemplo da prisão de um individuo, 
é mais facil e simples a sua applicação. Mas no 
estado complicado <.! confuso da. nosso legislação 
civil, o direito de resistencia ha de vir anarcbi~~r 
e confundir tudo. . 

Um nobce deputado por S. Paulo attribuir estes 
acontecimentos do Piuhy a autor:dso:les nomeadas 
pelas administrações anteriores á de 2 de Feve
reiro. O nobre deputado eslá mal informado. 
Creio mesmo que não ha no Parally autoridade 
alguma que esteJa nesse caso. O ju1z municipal, 
o Sr. Dr. Azambuja, tinha sido nomeado pelo 
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nllni«tPrh <f•• ::!.1 Jc Murço pRra o PMahy, mas 
foi -J11hi ••'ll••>nrl,., r.•.l •uo ,., fm·ilo outr.,s, na época 
rl:1~ ,·lt·i·.••··"'· p:-.r iatlur.Tl<:ill dos rncarrega.J<Js 
<lella>'. \ ' .,,u o 8r. Dr . .\1-~tOJi:lnja para esta córte 
resolvido 11 '''"ll~<l•'llllr a magistratur:l e a e,ota
b .. !h~c(\r · :\t~ ~I.H!llJ ud\·( . ~u~to. 

No ent.ret><nt~·, tinha tido lug11r o horroroso 
assassiol\to o1 .. 8r. ltllyl!lundG de Souza Br:>vcs, 
nba~t11rlo faz.,ndeir<l d•, P1raby. Tinha é li<> nu
m:,rosth amig-•1:! e parentt!S, e ,,r,. para receiar 
qu8 esso:1 ac .. uteeim~>nto pr·rturbasse a trunquillidade 
ce,-se munic!pb. Houvr. reprf'S f'> ntações sobre esse 
a~, umpto, e então o Sr. Galvào, que era mi· 
nistro da justiça, mandou cbi!mar o Sr. Dr. Azam
buja e propôz-lb<l que ~oltas,~e para aqnclle lug:u· 
c"m" ~uiz municipal. O Sr. Azambuja hes itou, 
pôz &lilumas duvidas, e finalmente aceituu, da,1do
se-\u,. a nomeaçâu d t: dd~gado de polici~, de
mi tt1 do o q ne s-=rvi a ~;sse lugar, e um dflstfl~amt:nto 
para fazer re$peit:;.r a sua a.utoridao.e. O v:ce
prc;;iJ.;r.te tia provin~iR, qu~ era o Sr. Candido 
Baptist-a d<'! OlivAira, nomeou o Sr. Azam
huja dell!gado e .-lf,n -lhP- o destacamento . O 
Sr. Azambuja foi par11 ... lugar e os a,;sao;f-inQs 
de Rlly,.,u, .. J,. Brt'''"'" forào processados; porém, 
ll}1enas voltou o prt~Lirut,:, actual da província 
para a adtnit' iKlrn~···· 1 •ll'llll, foi o Sr. A.zambuja 
.i;>mittid -_., e r.-sliluiJ" f\•• h1~ar o que [ôra de
mitti;l., pdo vict·pr. ·~ i ' h·nl·l . O 15r. Azambuja foi 
portant·• m•HiJu ·lo !'am <J municipio do Pirahy pelo 
miuist• ·rw ele :! 1ill .l<'t!VI:Ieir.:.. 

Quauto a ·' Sr. l>r. 1\lncflJc,. foi rE\mo>ido para 
a comarc11 ·~"' quo o:rilá ptH' ~!<se me:smo mi
·~istenn. O Sr . .i\lii•··ldo é um l!la~ : stracto muito 
'li~ti11cto tl muito prude::t~. (.'lluitos apoiados.) 
Fez :nuit•l bl)m lu~;• r na comarca da Campanha 
da Prit~G•'ZI.l, donde foi removido, o que melhor 
uod~râõ a~tes!ar os nobres deput>td ,,s por Minas. 
Cumpre os S~>lls dev,.re.s de juiz sem se envolver 
em qut~;;tões de elei:;:ões e de partido:; de local i
dat!es. :Mas l'S~e~ magistt·ados hoje não servem 
n" r~,;\-!l.tJo '"11 que está.,, Piraby. 

8r. presio ente, qu<~nd•> a;; sutoridad.;s superiores, 
cP.d~nd,, a iulluencias locaes c >JOr serviços Plei
toraes, rcm(Jvem magistrados, tir:io toda a força 
moral aos !<r,!ls successorcs. Aquellas influencias 
persu!ldenJ-se que .astex dependem sóm .. nte do 
s,,u Mrbitno, e irritãu-se ainda mais qualldo são 
contrariadas, o tn'liS levemente. O povo persuade
se do mesmo. 

:i\ ii" tive em vi;:ta no meu recjuerimentv iufi1lir 
por qu:.lquer n1aneim .sobre a continuação d,1 
pr~siJ~ut~ da prc•vincia do Rio de Janeiro na 
a:lmiob;traç:!o de,;~a província. O gov~roo fará o 
~ue I' Olcn<i"r. Cor110 deputado aceito <:>'Sa coo
tmuação cor" " uma c:ons,,qucncis. natural àa 
política d•) min:Ettlrio. S<: a política. do m!nisterio 
estiver Em harmouiG. com a marcha s.:p;t;ida por 
lt<;udl'l pro:!!<dentc, s,· o ministerio syrn!)athisar 
co'" Sf-U!S f·• it0~. ,;,, eotnn <l t-J r que- o est:ldo da 
provioo;i;t ú r·,:;o:nlar e ,a!isfa.::torin. n:to h à nada 
mais n:..tural ,J., que couscr'l"al-o. Cada -.J.P-1 faz o 
:,;eu dr\ver c,.mc Pllten•l,>.. Tc.mbern pr<o curarei 
fazer c mr.u. ::\:lo é ao pr.:sidentll que lwi de vir 
fazer opposiçào nest:-t cam~ra, mas sim á po
litica e ao gabinetP. quP. o cons erva , qu'l ·SI! 
identifica cou• esse, e que é cli~plice de seus 
act•)S. 

O Sa. Rr:>DRIGUÉ:-; Do~ S:.xT,:s :- Ist•) tP-m a! de. 
inlin, fl o;à::.. 

O :)R.. P.r..ULTX·i : - Corr, efi't:ito , JH.da ha m::i.fi 
ni:..~:u.rz.t 1.tn .p\e t!~~+::·lU~t c rr:uis\.f'ri., :Ja. :t g ~ .vern2.r 
2' ::>~·ovir.c.ias h,, u.~n;; qt•.e i't lt,c ~<s.-.er•;eihii.·J o 
!n:::l:s p·)S~t Vt: l 4l ~"JS nrinc;p~ ~.•s !. n:J.s t.:.L ... ~~r.elr-u. 

Tan 1•a "t' ditv 4ue '' ool>rc deputaõ.o p~lo Rio 
de Jane!~l' havia H:ftndo muito infielmt~!•te o 
quP. occor'l'GU com o procr;sso feito êrn 1841 por 
crirn<~ de rnorLa c do'> arrotnbamento da cadêa do 
Arrozal. O nobre deputado contou o facto que 

deu lu!:'ar e!'se proce.,so a seu modo; eu poderia. 
talilbr.rn conta\ .. :> por nutre, modo, e m::lis exacto 
ma~ n'l•> q~er(l ctisetttir senãl) corn Cactos e prin~ 
cipio::: que n:i•J admitt:'io contestaçao. 

Os indivíduos pronundados 11esse proc~sso forãl) 
absr1lvidog no primeiro con:;elho de jurad:-:~, nor 
UIR i o ria de 11m só voto. A relar;f.io annullou essa 
decisã'l p'lr 11 •votos, sendo, 12 os juiz12s e um 
só vencido, qua foi o Sr. Carneiro Leito. Mandou 
que fo;;se Q prc:cesso remettiõo 8t1 juiz rnuniciral 
para ~;u;;tenta!' a p.ronuncia, e ess.'\ pronuncia foi 
snstent>lda pelo juiz municipal d•J Pirahy, irmão 
d'l ch.-,fe •le pnlicia. Passou depois em julg!ldo 
pc.rque della s•~ não illt~rpilZ recurso para o juiz 
de d1reito, e o proceRso fo• r<?mettido ao escrivão 
do jury, para s<>r pr.;.s.mte a esse t~ibunal. . 

O nobre dep\ltado que se tir.ha fundado em que 
essF-s réos tinhão sido absolvidos nf1 pFimeiro 
cnMelho do jury, disse depois quo tinhã•) sido 
despr.mun-::iadüs pelo ch~fe de policia. Isto é novo I 
E' um <l doutrina inteiramrmte inadmis,;iv8l ! Em 
verdade, se o 'nobre deputado fo~;se convidado a 
apontar a disposição de . J~i ou de regulz.n•ento, 
da qual se possa ainda mesmo reu.otamente 
deduzir autorisação para o chefe de policia 
chllmar a si e tomar conhecimento dess~ pro~esso, 
s~r-lh f; ·hia imposs1vel dar conta de semelhante 
t11refa. E donde e cvmo consta semelhante des
pronuncia ? 

Em outra occasião já. apresentei e li nesta casa 
um:\ portaria do pr .. sidt>nte d:l proviocin, nM qual 
se ordenava ao chefe de policia que fosse ao 
Pirahy o chamasse a si a•Juell<: prc•cesso. Li 
tamb<!m a portaria do chefe de policia ao e.scrivão 
do jury para que lh'o entregasse. Depois disso 
desappareceu-o pro.:esso, nunca mais voltou para 
o pod _, r do escrivão a cujo carttlrio pertencia e 
perten~e. 
Dep : ~ is a., puhlic:;d .J o discurso em que li aquellr.s 

docum~ntcs, v i nõ Diario do Rio uma corres
ponchucia na qu.-1 o ·~x~:~ht!fe de polieia da pro
vincia d"clara que al},uelle proces,oo de morte.e 
de arr,Jmha.cnent.o da cdcl8a do Arrozal llstá 
em poder do escrh-iiu do SIJbd~legado d6:-'Sa mP.sma 
fregut!zia do Arrozal. Não posso comprr:hender 
bem como e por que um processo tiio importante, 
sujeito ao conhecimento J•J jury,· perteuca::ont;; ao 
carturio do eserivfio privatiV•1 do me:;mo jury. 
residP.ute na v:lla de Piraby, cabeça do termo, 
V>1i, depois d•' perto dt) rloJU~ anno~. apparecer 
no cartor:o tio subJelegado de uma freguezia. 
dizend·~-s~ vagamente que ha n~!l~ uma rle~pru
nuncia, da qual ningue:u tem corahecimento. Por 
boa via consta-rn11 que esse proces~o n;io t.em 
tido !Hdameut0 , Ap;:t8Y?Ç!l porém tl"S;! u~·~prn
nuncia. A-; i 11 formsr;ões pedh1liS !lO meu requeri· 
m'mto bjjo d .:J revelar completamente el:'se mys
terio. 

Nào me recordo a ;!ora de mais po!lto al~um a 
que tcnh:! d e rEsponder, •J a hom está adiantada. 
c, .. mo" regim~ato me conc~du duas v.;z;;s a palll.vra, 
c• .. mo nutor do requerimento, tP.rei talvPz dP. fallar 
novamente s obr<>. a ... ateria. 

A d:scussiio fica x iiada pela. hora. 
Le•r.nta-se a sessão. 

Sessão em 3i. de Agosto 

PRESlDE:•CIA. D •) SR. !>;u:,IZ T.\.V.\RES 

SulfHARl,.•.- Exp~diPn~"-- N·'!JC'CÍ.O.• do Pirahy. 
Di.q;u:rso d~ Sr. S:~u.::a Ro.mos .-P··ojer:to d·• 
.•~nado .<OÕl'e o m~?io r.ircul.a.~.:.e. Discu~.•ns d:Js 
Srs. Souza Franca, ministro da fa:;enda e 
Sou::a e Oliveira. 

A's 11 horas meoos 10 toinutos da manhã abre· 
se a sessão, lê-se e approva-se a acta da ante
cedente. 
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SESSÃO EM 31 DE AGOSTO DE 184.6 'iH5 
EXPF.DIENTE 

Um officio do Sr. ministro da guerra, devolvendo 
os requerimentos do capitão José Co!';todio Ro
drigues da Silva e tenente José Maria Moraes 
Mesquita Pimentel, declarando que as informações 
existentes na secretaria de estado a seu cargo 
acerca dos snpplicantes consta de uma nota as
signada pelo respectivo official-maior Francisco 
dtl Paula Vieira de Azrlvedo, á vista das quaes 
Antende estar~m aquelles ofliciaes no caso de serem 
fav~ravelmente attendidos. -A quem fez a requi· 
SIÇBO. 

Não ha mais expediente. 

NEGOCIOS DO PIRAB:Y 

o Sr. Souza :Q.a.Dl.Os :-Sr. presidente, pedi 
a pabvra para requerer a urgencia da discussão 
do requerimento do nobre deputado .o Sr. Paulino, 
sobre os negoclos do município óo Pirahy, e 
d~sde já 11fianço a V. Ex. que procurarei fallar 
o mais concisamente possivel, e proceder de 
modo que não incorra no desagrado de V. Ex. 

O Sa. Pm;:sroENTE:- Então quer justificar a 
urgencia ? - . . 

O SR. SouzARAMOS:-Sim,senhor. Acamara dos 
Srs. deputados • . votando na sessão de sabbado 
por uma urgencia semelhante, deu bem a entender 
a importancia que dá a esta discussão, e mostrou 
a convicção em que está da necessidade de ser 
com todo o cuidado examinada sua mataria. 
A camara bem lembrada está das razões com 
que então se justificou a urgencia. Tendo o 
nobre autor do re:juerimento produzido um doeu · 
mento que contém a ordem de um insuector de 
quarteirão arvorado em inspector gerai da fre
guezia do ArrtJzal, para a prisão, arrombamento 
da casa, e até para a morte no caso dfl resistencia, 
de um opulento ftzcndeiro e cidadão pacifico, 
voze~:~ se levantarão, declarando que este facto 
n ser verdadeiro comprometteria altamente a 
reputação do actual présidente da provincia do 
Rio de Janeiro. e que convinha abrir-se a este 
respeito uma discussão larga para mostrar-se a 
talsidade desse documento, e salvar-se a reputação 
daquelle presidente; a urgencia foi approvada, e 
a discussão deste requerimento occupou toda a 
sessão de sabbauo, esforçando-se· nella o nobre 
deputado pela provincia do Rio de Janeiro, 
irmão do presidente da mesma provincia, para 
mostrar que Vicente Landim, assignado nessa 
ordem com o titulo de inspector geral, nunca 
exerceu autoridade alguma na província ; que 
é homem que vive em continuada e nunca 
interrompida embriaguez; QUe é protegido dos 
adversarios do presi<lente da província, e que 
ultimamente é fal~a essa ordem, e arranjada 
ptllos adversarios do mesmo presidente. 

Todas as razões que servirao então para fun· 
damentar a urgencia desta discussão subsistem 
hoje, e em maior gráo desde que perante a 
camara dos Srs. deputados declaro alto e bom 
som que o documento produzido na casa, e que 
foi arguido de falso pelo nobre deputado irmão 
do actual presid~nte da provincia do Rio de 
Janeiro, emanou de uma _autoridade da fn~gut1zia 
do Arrozal (apoiados), e que esse homem qwe o 
nobre deputado disse que vive em continuada 
embriaguez alli ex~rceu eftectivamente o emprego 
de mspector.. • · 

O SR. FERRAZ:- E a quem o Sr. Gomes dos 
Santos fez eleitor do Arrozal. 

O Sa. R. nos SANTos:- Peço a palavra. 
O o:3a. Souu. R.uros:-Estão Ee incommodando? 

Tenbão p9ciencia. 
O Sa. R. DOS SANTOS:- Não ; continue. 

T(IIU.O 11 

O Sa. S. E 0LlVEIR<l:- Apresente documento. 
_ó SR. Som;:A RAMOS:- O nobre deputado pelo 

R10 de Janeuo exige documentos : é com factos 
provados, com documentos que eu fallo · eis o 
documento (lt!) : ' 

« Il_lm. e Exm_. Sr. vi~e-presidente da província 
do R10 de Jane1ro.- D1z Pedro José Ferreira 
Que a bem d~ seu direito e justiça necessita qu~ 
y. "'Ex. permltta _qu~ o Sr. Dr. chefe de policia 
lDt-rmo da provmc1a lhe atteste o occorrido no 
Arrozal, a ~espeito do cirurgião Vicente José 
Soares_ !-and1m, e se era ou não inspector de 
quarteuao na mesma freguezia o dito Landim 
e quando foi demittido da dita inspectoria. Por~ 
tanto pede a V. Ex:. etc. 

« ~tt~ste que~endo. - Palacio do governo da 
provmc1a do. R10 de Janeiro, 31 de Agosto de 
1846.- Peàrewa. 11 

O Sa.. PRESIDENTE : - Deve o Sr. deputado 
apenas hm1tar-~e. a propõr a urgencia. Só depois 
da camara dP.c1d1r qu_e o negocio é urgente é 
que_ S~> deve tratar_ do requerimento que j:í na 
sessao passada fo1 reputRdo urgente. Então 
poder~ apresentar estes documentos e tratar da 
xnatena; por agora não · posso permittir que os 
lêa ..• 

O Sa. S~UZA RAMOs:- Tenha. V. Ex. a bondade 
de consentir que acabe a leitura... Consinta ao 
menoi! que iêa o att.;stado ••. 

O SR. PRESIDENTE : - Qunndo se vencer a 
urgeacia o Sr. deputado póde pedir a pa
lavra •.•. 

O Sa. S. R.w:os:- Mas pôde não ser apoiada a 
urgencia •••• 

O SR.. R. Dos SANTos : - Ha de seJ: appro
vada. 

O Sa. S. RA.Mns:-Apoiada a nrgencía, V. Ex. 
permltte que a sustente ? 

O Sr>. PREStDENTE:-Sim, senhor. 
O Sa. S. Ruos :-Mas pôde tomar-se o 

tempo ••• 

O Sa. G. DOS SANTos:- Não se ha de tomar, 
desejamos ou-vil-o. 

O Sn. PnEsiDENTE:- O Sr. deputado propOz a 
urgencia deste negocio : eu vou propôl-a ao 
apoiamento, mas devo lembrar á camara que se 
officiou ao St. ministro da fazenda p&ra que ás 
11 horas se achasse na casa para assistir á 
discussão do projecto do senado sobre o meio 
circulante. O Sr. ministro ainda não està presentes 
mas d~vo prevenir gue, apparecendo, ·principia a 
discussão dest.e projecto. . 

A urgencia é apoiada. 
O Sn. ~- RA.Mos:-Peço a palavra para suslentar 

a urgenc1a. 
9 ~R: PRESIDENT~:-E' preciso que a discussão 

prmc1p1e por oppostçlto •.•• 
O SR. G. DOS SA."iTOS : - Deixe votar a nr

gencia. 
O Sa. S. RAMos : - Votada a urgencia, 

tem a palavra sobre o requerimento um dos 
nobres deputados que fallão contra, e por esta 
maneira não poderei entrar na discussão e con
tinuar na leitura destes documentos .... 

O SR. G. DOS SANTOS:- Os Robres deputados 
cedem da palavra. 

O Sa. S. Ruos:-Bem. 
Julga-se discutida a urgenciR ; é approvada. 

Continua portanto a discussão do requerimento do 
Sr. Paulino. 

o Sr. s. Ra:o1os: -Eu sustento o reque
rimento em discussão, e declaro diante da cama'ra 

8() 
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dos Srs. dAputados, que me proponho a convencêl-a 
da falsid>~de das informações com que o nobre 
deputaJo do Rio de .Janeiro (o Sr. Souza e Oliveira) 
fall(Hl nesta materia. 

Na sessão <i e sabbado PU me comprom.,tti a mos
trar com documentos a ilwxactidiio de tudo quanto 
o nobrB deputado disse para combat;,r o nobre 
autor do requerimento na parte em que asseverou 
que o presidente dtt província do Rro de Janeiro 
norneou para cargos de policia a um homem ainda 
pronuncia<io em crimes graves, e h'li de des<:m
penha.r €sta promessa minha. Fallarei porém em 
primeiro lugar da ordem firmada pelo inspector 
Laudim, jli que isto mereceu de preferencia 
a attenção do nobr<e deputado, e com semell:>ante 
objecto mais se oecupou. Asseverou o nobre 
deputado, qua Landim é homem que vi•e em 
continuada e nunca interrompida embriaguez ; 
e que nunca exP.rceu autoridade alguma no 
município do Pirnhy, sendo até protegido do Sr. 
José Breves, adversario do actual presidente ela 
pt·oviucia. E' para lastimar-se, Sr. presidente, 
a ligeireza e ievia<~dade com que o nobre deputado 
acolhendo Í•1lsas informações veio proJuzil·as na 
casa I Saiba. o nobre deput~do que Landim, .-sse 
homem ébrio como !lo~ affirmou, exerceu o em
prego de inspector dó quarteirão n•) Arrozal, até 
o dia Ul do correnta mez que teve á sua discrição 
a liberdade e a viJa dos cidadãos daqu.dla 
freguBzia, entquanto os cargos de policia e!> ti verão 
alli nas miios dos opulentos fazendeiros. que 
v act11:ü presidente det.t como substitutos aos 
proleta1·i.os que demittio; consta mesmo que esse 
homem ébrio é cirargião-mór de legião por no· 
zn,laçãi> do actual pre:sidente o Sr. Au.reliano de 
Souza e Oli.véira Coutinho, e posso asseverar 
que li eleitor de pamchia da freguezia do Arrozal 
(apuiado~), e corno o seu voto naturalmente 
contt1t111io para. ter assento nesta casa o uobre 
deputadop~lo Rio de .Janeiro. Este mesmo homem 
que o nobre deiJutado ctisse.que vive em continuada 
embriaguez ..•. 

O Sa. S. E 0LIVEIRA.:-E' var•lade. 
O Sa. S. RAMOS:- .•. Nem exercido todos estes 

empregos! ... 
O Sn. S. E OLIVEIRA : -Ernquanto não esteve 

neste estado ... 
O Sa. S. RAMos:-:- Sempre esteve, segundo 

mesmo disse o nobre deputado. 
O Su. S. E OLiv~;IaA:-Tomou remedio ; póde· 

se informar disto. 
O Su. D. MAlWJo:L :-Não se incommode, meus 

senhores. 
0 SR. PRESIDENTE :-Attonção I 
O Sn. SouzA RAMOS: - Sr. presidente, eu 

n~o fallo senão cotn factos e com documentos. 
Ets·aqui o <locumento p"ssuda em virtude do 
requerimento e despacho di! que ha pouco li, 
p~lo ~ctual chefe . de policia da província, que 
nao pode ser susp~tto ao nobre deputado, e que 
coiDprova o que d1go tl~J : 

« José Augusto Gomes de Menezes, bach11rel 
f,Jrmado em :>ciencias sociaes e jurídicas pela aca
demia de S. Paulo, cavalieiro da orJem de Christo 
juiza de direito da comarca de Cabo Prio ~ 
ch&3 de policia interiuo, etc. . 

<< Attesto que o cirur~ião Vicente José Soares 
Landim, morador na rua da Liberdade no Arrozal 
fréguezia do termo de Pirahy, servia' ahi de ins? 
pector de quarteirão até o dia 19 do corrP.nte, 
en1 que. entrando em exercício o actual subrle· 
legado Jão Antonio Alves, o demittio por minha 
ordem, por ser homem dado a embriaguez habitual 
em cujo estado torna-~e insolente e escandaloso, 
p~sseando pelas rua.-; e praça da freguezia quasi 
nu, embrulhado em um capote, e proferindo pa· 

lavras torpes e indecentes : o que ainda durante 
dias em que ahi estive observei, depois mesmo 
de ter elle sido dem1ttido, não passando el\e a 
maiores escaudalos por cuidarem logo p.;s~o:ts do 
Arrozal em snbtrabil-o ás minhas vistas condu· 
zíndo·o para sua casa. O que attesto em vi~tude do 
despacho retro, debaixo do juram~mto do meu ~ráo 
e eu1prego. Imperial cidade dP. Nicth~roy. 3l de 
Agosto de 1846.-José Aug?~sto G-om,:s de M ene::es.n 

Em vist11 deste documeflto. que uão pod«ni. ser 
contestado pelo nobre deputado, fica patente que 
Vicente José Soares Landim. morador na ruada 
Liberdade, no Arrozal, e não em casa do tazen· 
deiro o Sr. José de Souza Breves, como inexac~a
mente aqui se asseverou. exerceu o emprego 
de inspector de quarteirão na freguczia do Arrozul 
atá o dia 19 do corrente, em que foi demitti<lo 
quando eotrou em exercício o novo subdelegado, 
nomeado pelo mui•o digno •ice-presid~onte o Sr. 
Santos Lobo, em vista de ordem do Sr. chefe de 
policia interino que alli se achava por ordem do 
governo tomando informações dos ultimos succes
sos d-as pronuncias dos juize.s de direito ~ mu· 
nicipal, decretada. pelo subdelegado de policia da 
nomea.çfio dü Sr. Aureliano, subdelegado pe1·ante 
quom :'ervio o dito Landim como inspect.or. Fica 
patente aos olhos de todos o quanto foi levi<lno 
o nobre deputado em dar credito a falsas infor
mações obtidas fóra da casa, e ás que It..e forão 
aqui tninistradas da galeria ; e o paiz inteiro 
ficarà conhecendo de que qualidade são ns outras 
informações com que o n,>bre deputado compóz 
o seu discurso, oppondo-se ao requ.erimento em 
discussão, e p!"ocurando desfigurar a verdade das 
asserções <10 nobre deputad<.> autor delle : e o 
que é mai~. esforçando-se por chamar o odioso 
sobre elle ..• 

O Sa. S. E OLlVEl&A:-De que qualidade é quem 
falsificou o documento ? 

O Sn. F.ERRAZ:-0 documento dir. tmnbem res
peito a Luiz Antonio da Cunha; está por van
tur>l falsificado ? 

, O Sa. SouzA RA.Mos:-Essa falsificação do do
cumento só existe na imap;Htação dl) rwbrtl deputaio, 
que com e!la tem feitu tanta bulha. Em que 
funJamenta o n<lbre deputado a pretendida fal
sificação? Em haver tun nome riscado e um 
borrão. Pois, senhores, será extraordiuario e 
digno de tão escrupulo,;o reparo que sr~hisse das 
mãos dA um homem que, s~gut1dc a infürmação 
do nobre deputado, vive eu1 continuada embriaguez, 
um papel com um nome riscado e com um borrão? 
Aqui teuho eu uma outra ordem desse mesmo 
inspector, que não tem nome algum riscado, mas 
qne não esta limpa como deve s~r a ordem EoXpe· 
di da por uma autoridade que r)ão tenha o vicio 
qutl o nobre do;putado aitTibuiu á. de que M 
trat,J. 

O Sa. S. E 0LIVEIR'I.:-Como estas bem póde 
apresentar muitas. 

O SR. Sr.uzA RAMOS:-Diz bem o nobre depu· 
tado, póde·sa <>em duvida apres~ntar muitas ordeos 
destas, porque muitas forão as expedidas por 
es~e inspect,)r (lendo) : 

« Determino que seja preso por crime de de
nnncia perante mim. A-rrozal, 8 de Agosto de 
1816.-Dr. Vzndim, inspector geral. 

« N. B. Força contra ftJrça, e até matflr se 
necessario fór a Manoel J111io.- Dr. Landim • ., 
(Está reconhccid2.) 

Comv esta. consta-me que pelo juiz de direito 
da comarca foriio remettictas a.> Sr. viee-presi· 
dente da província muitas outras ordens deste 
inspect•Jr. 

O SR. S. E OLIVEIRA:- Quero saber se o Sr. 
Jos~ Augusto õeclara quando esse homem foi 
nomeado inspector de quarteirão. 
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O Sa. Souz~ RAMos:- O Sr. José Augusto de

clara que elle exerceu efteclivamente o emprego 
até o dia 19 Jo cGrrente, e é quanto basta : toda 
a respon~abilidad" de SP.US actús pesa sobre quem 
u constrvou, vimdu-o eu. estado de c,•ntinuada 
embriagu!•Z. E_ qlterArá o nobre depulaào, que 
faz datar o btJU es tado de embriaguez de armo 
posterior ao de 184-1, em que foi feito eleitor 
no Arrvzal, fazer cabir a r.;»ponsabilidade sobre 
os que administrárão a província em época an
terior a esta ? 

A supposiçiio de ter sido o documento prnduzido 
na casa fabricado para lisongear ao Sr. José de 
~ouza Breves, além do> destituída por si de fun
damento, pois coutrndiz com a da pretendida 
fabsidade, caso em que nrlo era necessario recorrtlr 
a isto, cabe inteiramente desde que ej;tá prov~~odo 
que este homem não !"esidia em casa deste 
senhor, e desde que está prüvado que antes 
todas as suas ligações Arão corn os ad versarias 
deste. sendo in~pector de quarteirãCl. eleitor e' 
até official na gu~rda nacional, e!npregos que só 
lbe poderião ser dados pelas influencias domi-
nantes. · 

Estas vrJens de morte estarião ainda se exç•e
dindo, se o muito digno vice-pre~idente o Sr. 
Santos Lobo não tivesse dado as demissões que 
o nobre deputado tanto censurou. Se c Sr. -Santos 
Lobo não tomasse a resolução de fazer substituir 
as paixões pela justiça, estaria ainda no exercício 
de seu empref];O da inspector geral o cirurgião 
Landim, 1-'are,ce ser uma das influencias domi
n«ntes de sua localidade visto ter merecido o 
lugar de eleitor. Aind!l. bem que o nobre daputado 
não me contesta que elle seja eleator em sua 
parochia, e que servisse até de membro da mesa 
na eleição- de 7 de Setembro de 181-:1. ••• 

O Sa. S. E OLIVEIRA.:- Não estava no estado 
em que o descreve o Sr. José Augusto. 

O Sa. SouzA. RAMOS ,__: Poia se me contestasse 
eu provaria com as actus authenticas dos col· 
lo~gios eleitoraes, em que el\e tem concorrido a 
votar como eleitor, e aanaa ha. pouco na reeleição 
do Sr. ministro da guerra votou no collegio de 
Pirahy. 

E' para estranhar , senhores, horrorisa mesmo que 
na província do Rio de Janeiro exercesse autoridade 
e ~!vesse á sua discrição a liberdade e a vida 
de tantos cidadãos, um homem que hllbitualmente 
vive no estado que foi descripto pelo nobre de
putado. 

UM Sa. DKPUTA.uo : - O presidente da província 
é que nomêa os inspectores de quarteirão '! E' 
quem os approva. ~ 

O Sa. SouzA R.u.10s:- Até aqui não encaravão 
os nobres deputados a questão por este lado, 
não desviavão a responsabilidade de sobre o 
presidente da província, S'3 esforçárão antes em 
mostrar a falsiLiade do documento produzido. Direi 
ainda que o nobre depu LU do, irmão do presidente da 
proviucia do Rio de Janeiro, o fez responsavel 
por todos Ot! acontecimentos do Pirahy com as 
SU>lS decl11rações .. • 

O Sa. D. MANOEL:-Levíac.as. 
O ::;a. S. RA:uos:-Diz bem; suas declarações 

são levianas, porque ellas tendem a comprometter 
a dignidade do governo imperial. Declarou-nos 
o nobre · deputado que, desgradando ao actual 
presidente a marcha da administraçii.o do Sr. 
Santos Lobo, se dírigio o mesmo presidente ao 
governo imperial, e lhe impôz a demissão do vice· 
presidente. 

O Sa. S. E OLIVEIRA:- Não lhe impõz, pedio a 
sua. · 

O Sa. S . RAMos:- Ora, quaes forão os actos 
mais importantes do vice-presidente q11e contra· 

riárão a marcha da administração seguida pelo 
actu:il presidtmte '? As demissões de autoridadea 
polidaes no municipio do l?irahy: assim p~is, é 
o nobre deputado quem ncs convenM que os actos 
de:ssas autoridad <Js e dtl s e11s agentes merecião 
a ><pprovaçao d'> pr~sidente da província ; é o 
nobre deputado quem o faz por elles responsavel, 
e ainaa o faz culpavel pela attenção de ver 
continuados todos esses e~candalo~. declarRudo 
que reprovou a administração do vic.e·president'3 
quando s<> propuuba a fazel·os cessar. 

o s~. R. DOS S.\NTOS:-Acabe de fallar, qu~ 
tambem queremos fallar. · 

O Sa . S. RA~rvs:-Està se incommodando? Tenha 
pil ciencia, pois ainda t~nho de mostrar com 
documentos que aqui tenho a inexactidi'io do que 
o nobre daputado do Rio de Janeiro disse, que 
o S1lbdelegado de que trata o requerimento está 
ha Olllito tempo absolvido dos crimes por que foi 
pronunciado em 1841, e .em sub~tancia me pro
ponho a mostrar de uma maneira concludente, 
fallando com os facto:., e confirmando-os com 
documentos que tenho aqui, que o estado do 
município do Pirahy era deplorava!, que alli 
reinou uma perfeita anarchia judiciaria ; que ::.s 
direito:> dos cidadãos não tinhão g ar11atia alguma. 
e era a justiça uma 'PUra ficção, e qud o actual 
pt·esidente da província é o verdadeiro respon
savel de tudo. porque foi elle o verdadeiro autor de 
tal deploravd estado ..•. 

O Sa. PRESIDENTE:- Queira o Sr. deptüado 
interromper o seu di~c11rso, porque se acha pre
sente o Sr. ministro da fazenda. 

o Sr. Goxn.es <Los Su.ntus (p.3la ordem) : 
- E11 sai o desagrado em que cáio para cou1 
V. Ex., pedindo agora a palavra pela ordem ; 
mas parece-me que quando a camara decide por 
duas votações que um negocio é urgente, nenhum 
outro negocio pôde ser julgado mais 11rgente que 
este. 

O Sa. PaESlDEN"l'E : - Quando declarei á casa 
qlle o Sr. d~put11do pedia a ur~encia, declarei 
ao mesmo tempo que o Sr. ministro da fazenda 
tinha sido convidado para vir tomar parte na 
discussão do projecto sobre o meio circulaRte ; 
por consequencia quando a .:amara votou que 
era urgenta o requerimento, foi para se tratar 
desta ma teria emq ua.nto não chegasse u Sr. mi
nistro. Eu deixo ao criter1o da camar:1 declarar 
se deve deixar de tratar de uma medida de que 
depende a estabilidade das fortunas par\icll\ares 
para. se occ11pa.r de um negocio que não merece 
tanta consideraçiiv. 

O Sa. Go:.tl::s Dos SANTos :-V. E~. fez esta 
observ·ação, mas eu devo julgar que esta obser
vação feita por V. Ex. toi graciosa, porque se a 
votação fosse condicional, devia ter sido proposta 
officialmente. Qna.nto ao ponto da discassão, isto 
é, deixar ao criterio da c"mara declarar qunl é 
mais importante, se o objecto que aqui traz o 
Sr. ministro da fa~en•la ou aquelle que nos 
occupa agõra, eu sómente observarei á camara 
que um negocio de honra, negocio que com
promette altamente não só a honra de um func
cionario •.•• 

O Sa. PaESIDENTI!: :-Isto não ~ peln ord~m ; 
quando se pede a palavra pel:l ordem não é para 
se entrar na discuss;:io da materin. 

O Sa. GoMEs oos SA.NTCls :-Realmente, ou eu. 
não tenho consciencia do que fllço, ou V. Ex. 
não tem razão. Po is quero provar que este 
negocio que toi julgado urgente deve preterir a 
outro qualquer negocio, e apenas começo esta. 
demonstração V. Ex.. me impõe silencio 'l 

O Sa. PaKsrDEJSTE : -Eu já declarei ao Sr. 
deputado que quaado submetti á votação se eca 
urgeute a materia, foi que o devia ser até chegar 
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o Sr. ministro; mas para maior verificação pas
sarei a propõr aos Srs. deputados se julgiio que 
se deve entrar já na discussão do projecto n. 'l::i7, 
para a qual foi convidado o Sr. winistro da 
fazenda. 

O SR. Go!>!ES DOS S.\NTllS :-li:u peço a V. Ex. 
que tenha a boudaae d•, propór esta questão no 
sentido do requcrim6nto que ·vou f .. zer. Conheço, 
respeito os direitos de V. Ex. .• rJl&s lambem sou 
representant~ da nação, posso faller uma exigencia 
e pedir á camara que decida sobre ella. Não 
quero dizer com isto que V. gs;. assim de leve 
deixa de respeitar os nossos dir.,ítos; mas é mais 
um argumento para fazer valer a minha exigencia. 
Peço a Y. E:s:. queira consultar á camara se ella 
quer que a urgencia votada ba pouco preval:Jça 
sobre todo e qualquer objecto. 

o Sr. "Wanderley (pela ordem) : - Eu 
quereria que V. Ex. manC1a11se informar pelo 
Sr. secretario se ha exemplo de ter-se convidado 
a um ministro da corôa. pllta assistir a uma 
discussão, e depois qucl elle apparece para este 
fim ser despedido . I~to não é objecto que V. Ex. 
sujeite á votação d~o camara, e execução do regi
mento que ã V. Ex. compete. V. :Ex. deve prevenir 
como primeiro interessado, COlDO aquelle que llÓS 
nomea::nos para dirigir cs nossos trabalhos, f•1ctos 
semelhantes, quero dizer que "V. Ex. não deve 
sujeitar isto á votação da ca!ll~ra. 

o Sr. Souza 1\I&rt!ns (pela ordem):- Eu 
ajunto o meu v<itO ao do nobre deputado que 
acaba de fsllar. Julgo contra todas as conve
niencias parlamentares e politícas convidar-se a 
um ministro da .:oróa para a.ssistir a uma dis
cussão ; e quando este ministro apparece na 
camara, dizer·se·lbe :-Y. E:t. não pó de assistir 
a Esta di~cussão, porque apparece negocio ur
gente.- Nem nós poderemos saber o tempo que 
levará esta discussão de urgencja, pois vejo ulUitas 
pessoas interessadas nella ; l:lilo de apparecer 
muitos factos, produzir-se-hs tnnita cousa, e assim 
ficará de parte uma das questões mais impor· 
tantes, qual a medida que <l~ fixidade ao meio 
circulante. 

Não desconhe.,;o a importancia que pôde ter a 
d1scussão sobre os negocios do Piraby ; mae é 
este um objecto todo particttlar, aflecta os inte· 
:esses .:te individualidades que são compromettidas 
nessf's negocios, emquanto Q fixidade du melo 
circulante é objecto de alto interesse para o 
Bra:.:il, para todas as dasses da população, cujos 
interesses podem ticar comprornettidos He acaso 
pela. falta desta lei nós houvermos de soft"rer uma 
alta progressiva do cambio. alta que se tem 
verificado. Ora, acbando-nos nos ultimo11 dias 
de sessão, havemos preterir um objeeto de tão 
alta importancia I•ara dar desabafo a alguns 
nobres dtlputados que se julgão interessados aos 
negocias do Piraby?... Eu P.eço a V. Ex. que 
não dê o exemplo de uma ínfracção tunE~Bta e 
deploravel do,; estylos e dos costumes desta casa, 
que não pretira a ordem do dia para que foi 
convidado o Sr. ministro da fazenda. 

o Sr. Lope• Ga.Dl.a. ( pela ordem ) : - Eu 
pedi a palavra para ·perguntar a V. Ex. desde 
q_ue tempo veio do senado esse projecto do meio 
c1rculante .•.. 

O Sa. lo SECilETA.RIO:- Mandarei examinar. 
O Sa. LoPES G.uu:- Creio que ha bastantes 

dias que está aqui este negocio. Ora, se todos 
nos conhecemos que este objecto é de summa 
traoscendencia para o paiz , ousarei pergunbr 
q•1al a razão por que se guardou elle para o atar 
das feridas? (Apoiados.) :f'ois um neuocio de 
tanta importkncia, pois q~e trata do sangue arte· 
rial do estado, ha de se du~cutir, por assim dizer, 
á queima-roupa? 

UMA Voz:- Prorogue o governo a sessão. 
O Sa. LoPES GAMA.:- Quizera perguntar isto; 

quanto ao mais, deixo á sorte. 
O Sa. DIA.S DE CARVALHO ( 1• se•:retario I : - O 

project,, veio do senadn no dia 4 de A'"'ostn. Pedi 
a jJalavr::. para dizer alguma. cousa a"n:speito do 
r.egocio qu~ ora s.; discute. Eu entendo que esta 
discussão está um pouco fóra da ordf>m (apoiados); 
os nobres deputaJvs que têm tomado parte uella 
hãt> de ma permittir que assim me exprima. O 
requerimento do Sr. Paulino, cuja urgancia se 
venceu no sabbado, nã•> podia entrar hoje em 
d!scu<;;são sem que uma uova urgencia fosse 
requerida , por isso que ainda estava em dis
cutisão o requerimento do Sr. Silva; houve pois 
o requerimento do Sr. Souza Ramos pedindo esta 
urgencia ; mas eu pergunto, se o requerimento 
feito por este Sr. deputado incluía a idéa de se 
occupar toda a sessão de hoje com este objccto? 

. Eu creio que não, porque para este fim saria 
necessario .-xpressa vQtaçào, e eu acredito que a 
camara teria bastante prudeacia para não votar 
uma urgencia afim de · se discutir em toda a 
sessão um requerimento, sabendo que tinha de 
comparecer o Sr. ministro da fazenda para assistir 
á d1s.:ussiio do projecto do senado. Portanto, 
quando a camara votou a urgencia foi no meu en
tendeT para que se tratasse deste negocio com 
prefereocia ao requ~rimento do Sr. Silva, mas 
não para que se consumisse toda a sessão com 
a discussão deste requerimento . .Eu invoco mesmo 
os precedentes da casa ; lembro aos nobres depu· 
tados que quando se discute uma qualquer ur· 
gencia ua hora dos requerimentos, só se entende 
que isto é dentro daquella hora precisa .... 

O SB. N. MACHA.DO: - Sábbado não succedeu· 
assim. 

O SR. DIAs DE CARVALito:- Note o nobre depu· 
tado que na sessão de sabbado era perto ae uma 
hora da tarde quando ss votou a urgencia, que 
talvez oste nep;acio não estivesse ew discussão, se 
por ventura não tivttsse sido admittido o requeri
tuento íóra d<' tem.po. 

Voltando á questão, digo que para se occupar 
toda a sessão com o requerimento era de mister 
que a carnara expressamente o tivesse declarado 
porque nunca se entendeu nas votações antece: 
d~utes .• quando se t~m r~querido urgencia para se 
d1scut1r uma matena na hora dos requerimentos 
que t?da e sessão se devia "occupar com est~ 
matena. 

O nobre deputado pela Bahia perguntou , se 
convidando-se alguns dos Srs. ministros da coróa 
para assistir a discussão de qualquer proposta, 
se se tem preterido esta discussão para se occupar 
a camara com outra materia. Não poss<i jli. dar 
esta inf,Jrmaçào, mas digo que argumentando-~e 
razoavelmente, julgo que se algum exemplo póde-se 
allegar a este respeito, o que será muito raro, a 
camara não deve seguir este exemplo, porque 
convidando-se a um ministro da corôa para assistir 
á discussão de uma proposta ou de um objecto 
importante, preparando-se os Srs. deputadús para 
se occupar delle, não se deva preterir este negocio 
por ouLro que. ainda que importante, pôde-se 
discutir em outra qu~lquer sr~ssão. Portanto. eu 
peço ao Sr. presidente que . haja de considerar 
bem a mataria, isto e, se~ votação que teve lugar 
deve·se entender como abrangendo toda a sessão, 
ou se na hora dos requerimentos, como estou 
persuadido. 

Lê·se o requerimento do Sr. Gomes dos Santos, 
para que de preferencia se discuta o requerimento 
do Sr. Paulino. 

O S&. PRESIDENTE : -Já passou a hora dos 
requerimentos, por isso não proponho este á vo
tação. 

o Sr. ROdr.lsues dos Santos:-Sr. pre-
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sidente, procura-se por todos os meios lan~ar 
imputaçÕAs tendentes a desacreditar a maioria, 
especula-~e com todos os incideatBs para torual-a 
odiosa pcrante a opinião I!Ubhcs (apoiados), e eu 
que h :>nro-me de pcrteuc~r â maioria, tenho 
nt>ces,;idade e obrigação de d<:fendcl-a c.:>:!tra cs 
utaqu,.s de seus sdversarios; c assim vejo -me 
forçado a rE>futar as observaçõ.:s cheias d <J mali
gnidade nos ~:obres deputado,; da cppJsição, a 
proposito dos negocios.do Pirahy. 

O Sa. PRESJDE.'ITE: - Nem se trata agora àe 
medida alguma; trata-se só de saber se se deve 
já entrar na di>cussão do projecto para que foi 
convidado o Sr. usinistro da fazenda, ou se se 
deve continuar na discussão do requerimento do 
Sr. Paulino. Como por ora não se entra na 
materia do requerimento, t>U não posso permittir 
que progrida esta discussão, porque do contrario 
via toda a sessão com estas qu•stões de ordem. 

O SR. R~DRIGU~s nos SA-sTos:-Eu estou fallaudo 
pela ordem e sobre a urgencia ..• 

O Sa. PRESIDEN'I$ :- Sobre a urgencia jã. se 
não tre\a, trata-se se se deve preterir o projectu 
dado para ordem do dis. ..• 

O Sa. RoDRIGUES nos SAN'l'OS :- Pois f11lla~ei 
sobre o que V. Ex. quizer ; não fallo pela ordem 
nem pela urgencia, e minhas observações recahiráõ 
sobre aquillo de que fallárão os outros Srs. 
deputados •••. 

O Sa. PRE~IDENTE :-Os outros Srs. deputados 
fallárão da nrgencia, e depois do vencida ella 
trataráõ da mataria à•l requerimento. Agora lt 
outra questão, é se deve continuar a discussão do 
requerimento ou do projecto. 

O SR. RooruauEs nos SANTOS:- E' disto que 
vou tratar. V. Ex. é que está 11uerendo adivinhar 
aquillo que eu ia dizendo . . Principiava com um 
pequeno preambulo a demonstrar a razão por que 
me julgo obrigado a entrar na discussão da 
ordem, quando V. Ex. já me tolhe o direito de 
continuar I Na ultima sessão V. Ex: •. foi teRte· 
munha de minha restricção ao regimento ; sempre 
fallo na mataria, não era preciso esta prevenção 
de V. Ex. 

Tratando, pois, da questão sujeita ao conhe
cimento da casa, direi que nada mais é preciso 
para se formar um juizo exacto ácerca deste 
objecto do que a recordação do que ha pouco so 
passou ; o nobre deputado pelo Piauby veio ú 
casa manifestar o del!ejo de restllbelecer certos 
factos que na ultima sessão furão apresentados, 
de maneira que elle julgava desagradavel a seus 
collegas ; para isto procurou reproduzir esta dis
cussão um pouco irregular!Jlente. Ora, nós que 
querian1os que o oobre deputado entrasse nesLa 
discussão com toda a regularidade, que não 
tememos esta dit;cussão , estavamos mesmo 
promptos a correr diante do desejo do nobre 
deputado ; afiançã.mos a approvação da urgencia 
que elle parecia querer pedir •. Fizemos ainda 
mais; eu que tinha o direito de faltar primeiro, 
assim como outt·o nobre deputado por S. Paulo, 
cedemos da palavra para o nobrG deputado fal· 
lar. O nobre deputado fallou, disse quanto quiz ; 
agora que era occasião de eu ou outro qual· 
quer responder ao nobre deputado, tranca-se-nos 
este direito com o projecto que foi dado para 
ordem do dia de hoje I I I E' verdade que foi 
convidado o Sr. ministro, mas é tambem certo 
que. a sua pres~oça, depois de approvada a 
urgencia requerida pelo nobre deputado pelo 
Piauhy, não póda nem deve invalidar a votação 
da casa e preterir a discussão deste requeri· 
mento. V. Ex. considere que sem condição al
guma pedio o nobre deputado a urgencia, que 
sem condição foi approvada, e que assim devia 
ella prevalecer contra quaesquer objectos que 

estivessem na ordem d•) dia : é esta a doutrina 
do regimeuto, e não e::!tá na alçada de V. Ex. 
annullar a votação da· camara antet~ondo uma 
materia que niio póde ser discutida e:nc;nanto 
não fôr pela mesma ca::a<~U rara.ctaúa a ur
ge~<cia daquelle rC:.qucrimeato . 

Eu dou muita importaslcia ao projecto que 
loi dad<l para OI'C<3m do dia ; deploro que sua 
discussi:.o seja assim embaraçad11. : desejo que 
se tome ~:una deliberação a rtl3peito ; mas quando 
se declara uma• ma teria urgente, parece-me que 
não póde V. Ex. a arbítrio seu suspender esta 
urg<mcia para se tratar de outra materia. Cumpre, 
pois, que V. Ex. consulte a casa, eu me resi
gnarei a qual<.J.uer decisão ; porque a que a casa 
der será cvmpetente : só ella tem direito de 
annullar a sua anterior deliberação. 

O Sa. PRESIDENTE consulta a camara se se deve 
tratar do projecto u. 87, para cuja discussão 
foi convidado o Sr. ministro da fazenda. 

A camara assim o decide, entra por conse
quencia em discussão o seguinte prujecto: 

MELHORAMENTO DO MElO ClRCULA.NTE 

<< A assembléa geral legistativa decreta: 
« Art. l.o Do lo Janeiro de 1S4o7 em diante, 

ou antes se fôr possível, !lerão recebidas nas es
t 1ções publicas as moedas de ouro de vinte e 
dous quilates na razão de quatro mil réis por 
oitava, e as de prata na razão que o governo 
determinar. Esta disposição terá lugar nos paga· 
mentes entre particulares. 

'' Art. 2. o O governo é autorisado a retirar da 
circulação a somma de papel-moeda que fõr 
necesso.ria para elGval-o ao valor do artigo an
tecedente, e nelle conservai-o ; e para este fim 
poderá fazer as operações d<l credito que fórem 
indispensaveis. 

« Art. 3.o Serão observadas as convenções sobre 
pagamentos. 

<< Art. 4.o .l<'icão revogadas as disposições em 
contrario. 

« Paço do senado, em 28 de Julho de 184oô.
Luiz José de Oliveira, vice-presidente. -José 
Saturnino da Gosta P~reira., servindo de lo 
stocretario.-José da Silva Ma.(ra., lo secretario: >> 

o Sl'. Lopes GaDJ.a.: -Sr. presidente, 
quero ser coherente com o que acabei de dizer 
lla pouco. Não duvido llas capacidades que ela· 
borárào esttJ pro=ecto na camara vitalícia, mas 
a curteza do tempJ em qull se apresenta ã. 
discussão faz·me trepidar, faz-me esmorecer I 
Puili. se isto ó uma matcria. de reconhecida trans
cen•lencia, como dar-so para ordem do dia nos 
ultimas momentos da sEssão ? Como, desde o 
dia 4 de Agosto q11e veio do senado ..•• 

UM Sa. DEPUTADO: -E' filho do saudavel ar
bítrio que tem o Sr. presidente na ordem do 
d~a. 

O Sa. LoPEs G.uu:-0 Sr. presidente tem este 
arbítrio, mas perdoar-me-ha que lhe diga que me 
magoou muito que tivesse deixado negocio de 
tanta. ponderação para os ultimos momentos da 
sessão. Que tempo ha para se discutir uma ma
teria que jo~ta com tantos princípios da sciencis 
economka ? Que resultado póde vir de entrar este 
projecto em discussão ? E' votlilrmos como temos 
votado muitas cousas ; e eu não quero isto: sou re
presentante da nação e não de intert~sses parti
culares; por isso quero requerer o adiamento para 
poder estudar e reflectir neste projecto tão impor
tante, para que na sessão vmdoura se trate delle. 

Neste sentido manda o orador o seu requeri
mento ã. mesa, que é apoiado. 

O Sr. Souza. Ma.rti.D.s vota contra o adia
mento, que acha fundado em bases bem pouco 
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valiosas. Lembra que a ritziio de se não t~r tra· 
tado deste projecto, tendo alíãs elle vindo em 4 
de Agu::;to, t\ por se tt,r u C~)loara occupado desde 
3l uo tnez p~sslld:. com a propo::;t:. do governo 
relativa á rdorUJa jud:daria; o . que asstm nã,) 
cab.: cr.n:>ura nenhutml :w Sr. presideutH pQr uào 
ter ààdv a nuii-> ten:po esta m .. teria p><ra o)'rdem 
d() dia; que é wrdacie qt.:é outros projectos se 
têm diseutldCJ, mas que a Ji:scu:>~ão d.e:;•os pro· 
jt ctos. vtrsando sobra obj~cto>< particul&.res, tõnn 
tido lugar x.o,; :>abbado,, dia de:;tinado peto CJS· 
tume da camara :1 respeito de tacs 0bjectos; que 
além disto, occupado o Sr. ministro da fazenda. no 
senado cot.u a discussão da lei do orçamento, não 
podia vir assistir a esta, para a. qual n&cessaria· 
mente devia s~r convidado. 

Observa mais que em verdade a materia do 
projecto é de grande importan~ia, mas que sendo 
aquoJllll que mais discussão tem merecido no 
imperio (pois que ha mai::~ de dez ou doze annos 
se trata do ·melhoramento do meio circulaotej, 
todo o mundo tem rellectido sobre ella. Lembra 
que o projecto apenas consta de um unico artigo, 
poi::~ que o segundo não é mais do que um des-· 
envolvimento ou applicação do prilneiro ; que se 
o governo entender que o projecto é de impor· 
tancia, não faltará tempo para a camara votal-o, 

· poi~> que o governo tem nas suas mãos pro rogar 
a aetual sessão. 

o Sr. Nunes Machado lembra que o pro· 
jecto não é uma proposta do governo, é um prQ· 
jecto iniciado por um nobre senador. Não sabe 
se ha alguma doutrina regimental • ou algum 
estylo da casa que mandA couvidar-se a um mi· 
nistro da corôa para discussão de um projecto 
que não é offerecido sobre proposta do governo 
sem que primeuo preceda votação da casa, sobre· 
tudo. d'lpois que a camara votou que tivessem 
entrada franca. nella os Srs. ministros. Se essa 
votação tivesse precedido, não teria a cam11ra 
encontrado a di.fficuldade que encontrou na pri· 
meíra votação sob1·e a urgencia; isto é. a incom· 
;:aatibilidade de continuar a tratar-se da materia 
do requerimento, achando-se presente n.a casa 
o Sr. ministro, que tinha recebido um convite 
especial da casa. 

Tratando da mataria do adiamento, diz que, não 
obstante não qu.;:r.;r entrar na discussão do pro
j.;cto, todavia 11ão quer que ella t~eja atropelada. 
Embora o raobrcl deputado que o precedeu diga que 
uiio faltará tempo , e1nbora o uobre deputado 
talvez por algurull conversação que tivesse com 
~t!guas dos mewbros do 'guverno. estivesse auto· 
risada para as~im se exprimir, elltl orador diri· 
giodo·se pf>lo que é ordinario, vê que apenas ha 
dous dias utds de trabalho, e neste.s dou:~ di11s 
1aão Sd póde estudar e discutir convenier.temente 
mataria tão importante. 

Entende que a ruindade de um projecto não 
consiste na multiplicidade de seus artigos, pois 

·com duas palavras se póde parder o mundo: 
portanto nada se conclue em dizer que o projecto 
tem apenas um artigo. 

Observa mais que a não querer o nobre deputado 
que a camara vote por acclamação (o que se póde 
deduzir de suas palavras quando lembrou o tempo 
qut: tlsta materia se debate) deve cunsentir qu., 
a camara o discu.ta. 

Notei que ha. tempos tem observado que aquellas 
matarias que são iniciadas no seau.do quer·se 
que passeu1 na ca1nara sem mai:>r discussão sob 
pretex~o de que alli íoriio amplamente discutidas, 
d que nada na c&mara dos deputados S<J póde 
dizer de novo ou de melhor·; mas dest:lllrgumen
tação u que se devia concluir era a inutilidade 
da camara dos deputados, e neste caso seria 
melhor que aque\les senhorP.s que na actual sessão 
tão sofro:gos se mostriio para propõr reformas á 

cnrlstiiuiçii.u, iuU.ic.:..-sst:w aqudlti que tendesse a 
ac11bar co:u a camara· quatriclnual. 

Concordando em que a materia é imrortantissima, 
julg:c qu" é tyrannia da tJarte úaquelle::; stmhoreli 
o an"iv quareNm dar tempo a que sobre elh se 
me<.hte, e isto as::;tm a.cor.tec6rá se o piojecto fôr 
votado nos d.-.n~ di:lS que restào, pois que a oão 
re::.pO<>ta do Sr. milliotro da gu<~rra á. perglluta 
QUu se lhe fo:~z, s:; o g .. w<Jrno estava nas vistas 
..!e prorogar a sessão, faz crer que tal intento nào 
tem o governo. 

Conclue observando que o unico argumento que 
se póde apresentar em favor da discussão jã do 
projecto, é o da d,;,ferllncia para cç,m v Sr. miJ;listrv 
da fazenda, que se acha na camard por convite 
dc,Jla : mas conw S. Ex. é parlamentar, e conhece 
o regimento de uma e de outra camara, sabe que 
o regimento da dos de'Putados permittu a proposição 
de adiamentos, e por cor.sequencia quando S. Ex. 
veio para a Climara podia suppõr que poderia. 
apparecer esta circumsLancia, e assim não se f»lta 
ã deferencia para com " nobr<l ministro. Vota. 
pois pelo udiamento, salvo se o nobre ministro 
declarar que o governo dá tanta importancia a este 
pcojecto que es tá reRolvido a aconselhar a proro· 
gação da sessiio para que elle passtl. 

O SR. SouzA FRANÇA. faz algumas reflexões que 
não ouvimos. 

o Sr. Souza e Oliveira: -Sr. presidente, 
quando o nobre deputado apresentou o seil r<lqueri
manto, eu estava inclinado a votar. contra ellE' pelo 
desejo de que este projecto fosse submettido á dis· 
cussào da camara para tomar parte nelle e justificar 
minhas opiniões ou ao menos apresentar as razões 
em que me fundo para não approvar as idéas 
contidas no projtõcto. 

Sem duvida B discussão tt.m por fim convencer 
os nobres deputados do que é melhor ao paiz ; 
ma::~ uma discussão que tenha lup:Br hoje t~ 
allJanhã, não se votando sobr<. o projecto, é per· 
di da para a votação gue venha a ter lugar no anno 
seguil.te. Não obstanttJ isto. como 6il desejava 
que o pr.ojecto entNS:!e em discu~são, e desejavil. 
mesmo que a sessão !osse proragad:l, não pretendia 

• votar pelo adiamento : mas o nobre deputado por 
Goyaz por um aparte que deu obrigou-me a pedir 
a palavra a iavor do adiamento, porque julguei 
que de alguma maneira eu devia sustentar u 
dignidade da cam&ra. Se eu pensasse como o nobre 
deputado, se eu olha:;se para eSttl projecto-dizendo 
-magister ã:xit-os tõabios o discutirão ••. 

O Sa. D. liANO&L:-Eu não disse tal; isto é 
seu. 

O Sa. SoU:.lA. E 0LlV&IRA:-••• então eu não 
·votaria pelo adiameDtú. O nobre dtlpUtado não 
usou desta::~ palavrat> ; ma11 o nobre dilpUtado disse 
que o projecto está OlUito discutido, quo niio põdo 
apparecer ueJJbuma idéa nova ..• 

O Sa. D. MANOEL:-Eu qullrO ver suas idéas 
nova,;. 

O Sa. Souz.t..-E 0LIV1i:IRA.:- ••• que queria ver o 
que os fi.tlanceiros da casa havião de dizer. 

o Sa. D. MA~OEL:-De novo. 
O Sa. SouzA & Ox.IVEIRA.:-Ora, o aobre deputado 

suppoz com esms suas palavras que toda a di;s· 
cussão era inutil, era perdida, que não hav1a 
aqui quem pudesse discutir este projecto com 
utilidade. 

O Sa. D. MA.NoEL:-Será repetic;ão do senado. 
O Sa. SouZA E 0Ltvsuu.: -Deu a entender qua 

não havia tslesmo na casa um deputado que fosse 
capaz de discutir este projecto •.. 

O Sa. D. MA.NoEL:-Não disse tal. 
O Sa. SouzA E OLtVEJRA.:- ••. apresentando ao 

paiz considerações tae:> que pudessem fazer ao 
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menos abalar a ~ua eonsciencia, a sua c;pinião ou 1 
de outrem. 

O Sa. D- MANOEL:-I~to é seu. 
O SR. SouzA E 0LlVEIRA:-Não sei se ha ou 

não deputados que sejão capaz~s de fazer isto: o 
que eu sei é que eu não entrQ nesta discussão 
com espírito de partido ; quando se trata de me
didas que têm interesse tão transcendente como 
esta, eu prescindo de toda a idéa de partido. e 
eu só auero o descobdmento da verdade. Eu 
declaro áo nobre deputado que em matarias de!lta 
natureza regulo-me pela minha consciencia só
monte, pelo pouco estudo que tenho feito da ma
teria, e pela convicção que tenho adquirido por 
este estudo, e forte em minha convicção, eu não 
cedo a ninguem ; não ha para mim-magister 
dixit-em taes matarias. 

O SR. D. MANOEL:-Isto é inventado ; eu não 
dis~e tal. · 

O SR. SouzA E Or.xvEIRA:-Disto tenho dado 
E'xemplos mais de uma vez: quando se discutio 
na c~sa a reforma da constituição, não houve 
partido, não houve esforços de amigos que me 
fizessem >otar p9la exclusão do senado, não houve 
esforços de amigos que me fizessem votar pela 
reforma da regencia, e pelo artigo que tornava 
os juizes de direito empregados provinciaes: eu 
segui as minhas convic~~ .• :s ; este projecto está 
1:0 mesmo caso. 

O Sa. D. MANOEL : -Está brilhando á sua 
custa mesmu. 

O Sn.. Souz.\ E ÜLIVEIR.\' -Sr. presidente, 
poderã esta discussiio actualmente ser proficua 7 
Quer-se que este pro jacto passe tal qulll estã? 
0!'1 nobres deputados ~ne combatem o adiamento 
têm f.'sta intençi\o 'l Eu duvhlo: eu vi o nobre 
rleputado p.;lu Piauhy c<>mbater ha pouco o adia
mento; mas eu e~tpero que na discussão o nobre 
deput<1do mande emenda~ a este projecto. O 
nobre deputado n1e permittirá que lhe recordo o 
quo ~ne disse ha poucos dias a um IHlligo meu 
dPputado pelo Pará, pergn~tando-lhe que juizo 
fazia sobre este projecto que tinhn passado no 
senado ; o nobre deputado pelo Piauhy disse que 
o achava incompleto, que não suth!fuzia as ne
cesl!iclndAs publica!:!, e creio que o nobre rleputado 
estará disposto a mandar emenda~. a sustentar 
tli'SBS emendas com toda a sua convicçã,,, e creio 
que nos acharemos de accordo • ~e o nobre de
putnJo llU'itentnr com tétfeito que este projecto não 
est1\ completo, que não satisfaz a" necessidades 
do p:tiz . Ne,ta part~ estaremos de accórdo, não 
sei ~e suas emendas estarão de accórdo com as 
minhas idéa!l. Or&, esperando eu que o nobro 
cleputntlo oflereça emendns neste projecto, emendn!l 
quo n iio podem ser cuncebidas em poucas pala· 
vras, que não podem deixar de demandar rtfi~xão 
e larga discussão, serà possivel que i!lto se faça 
de hoje até amanhã, q11<1 estas emendas voltem 
8(• senado para "erem aprovadas? Não se podendo 
fazE:r isto de hoje até amanhã, a discussão é 
perdida para a votaçiio do anno seguinte, porque 
as idéas passiio, os a;-gumcntos se esquecem, as 
impressões delles perdem-se, e será necessario 
reproduzil-os de noV•) para que ellr.s se tornem 
preseutes aos nobres deputados, para que elles 
se possão dirigir nll votação. Eu, Sr. pr!!sidente, 
declaro que combato o projecto, que h.;i de 
esgotar quantas vezes o regimento me permittir 
a palavra para combatel-o, porque minha con
vicção é tal a este respeito, que estou persuadido 
que este project<l é um funesto pr~sente que se 
faz ã administração. Eu lembro-me que quando 
e~te prvjecto entrou eo1 discussão no senado, niio 
este que aqui está, mas o projecto origiuario 
apresentado por um nobre senador, quo foi todo 
mutilado, todo transtornndo, S. Ex., o Sr. mi
pistro da fazenda disse no senado que o autor 

do projecto tinha por fim dar estabilidade e fixez 
ao nosso meio circulante, e que o unieo mod'J 
de isto se C('nseguir era o estabelecimento de um 
b:1nco. Lembro-me bem destas palavras à.c:> 
nobre ministro que estão coneiguadas no jornal 
das di!lcussões: não vejo que o projecto trate 
de um estabelecimento de um oancc:>. Se o ttnico 
meio de dar estabilidade ao meio circulante é 
acompanb!lr a medida do art. 1o do projecto do 
estabelecimento de um banco, podàr-se-ha deixar 
de apresentar as êmcndas tendentes á creação 
de um: banco, e podcrâõ estas emendas passar 
de hoje até amanhã 'l Ora, se isto é verdade, se 
o que eu- estou ponderando é exactissimo, como 
o o~bre deputado por Goyaz desde que me ouvio 
ped_u a palavra para sustentar o adiamento, con
clulO logo que era opposição? 

O SR. D. MANOEL:- Não me r'lfiro ao nobre 
deputado. 

O SR. SouzA E OLIVEIRA. :- Como declara que 
não se dirigio a mim, eu não proseguirei. Se 
o nobre deputado não retirasse a sua proposição 
relativamente a mim, eu mostraria que não era 
opposição, mas que era um serviço que eu fazia 
á administrAção. Estando sõmante em discussão 
o adiamento, eu tenho dado as razões por que 
vote por elle, adoptando a idéa que ouvi ao 
nobre deputado por Pernambuco, e é que se 
houver de ser prorogada a sessão, eu voto 
contra o adiamento, porque então é possível que 
o projecto tenha uma discussão como a materi!l 
exige. 

o Sr. D. Manoe1: -Sr. presidente, auando 
eu disse do meu lugar- isto é opposiçiio_;referi
me unicamente •••• 

O Sa. PRESIDENTE:- Trata-se do' adiamento. 
O Sn.. D. MANOEL:- Eu já vou; eu quero 

acabar a ~P.ssãn como principiei, isto é, muito 
bem com V. Ex., a quem deseje:> dar Pempre 
prova,; de cordial estima e profunão respeito. 
Mas, Sr. presidente, quando eu disse do meu lugar 
- isto é opposiçiio,- referi-me ao requerimento 
apresentado pe'lu nobre deputado <tas Alagóas; 
mas o nobre depulado pelo Rio de Janeiro que 
acaba de sentar-se, querendo fazer, como sempre 
f11z, uma brilhatura, t~m phrase academica, tomo11· 
o aparte como dirigido á sua pessoa, discorreu 
largamente, como V. Ex. ouvio, ácerca do meu 
apnrte ; não se contentou com isto, disctltio parte 
do projecto, para mostrar os seus grandes conhe· 
cimuntos em finnnças. 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro que acaba 
da sentar-se combat!lu da maneira mni~ brilhante o 
requerimento de adiamento que so discute ; 
principiou por declarar que a materia. da propo
sição vinda do senado .; da maior transcend.encia ; 
disse qne ern precis:o espaço para que n camara 
se pudesse occupar de um objecto tiio importante, 
e accrescentou:-se ha prorogação, eu voto contra 
o adiamento-. Quem d1z ao nobre deputado que 
não ha prorogação ? Se o rninisterio entende que 
a sessão ni'io se póde encerrar sem que elle 
tenha esta medida da maior importancia para 
salvar o paiz da crise financeira em qne por ventura 
esteja, não será o minist~rio o primeiro a pedir 
respeitosamente á corôa que se digne usar da 
attribuii;iio que lhe conferP. a constituição, pro
rogaudo por alguns dias a presente se!'siio? Se 
o ministerio tem empenho em que se discut.a a 
proposição, está evidente que eile niio deixará de 
pedir á corôa a prorogaçilo da presente sessão. Se 
o nobre deputado reconhece que o prnjecto é de 
importancia, que o govarno está empenhado neHa, 
como é que o nobre deputado vai votar pelo 
adiamP.nto ? Deixe principiar a discussã<l ; se o 
ministerio entender que a discussão deve con· 
tinuar, o ministerio se darà pressa em aconselhar 
a prorogac;ão da sessão; a discussão é que nos 
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ha de guiar. Não entendo portanto a força do 
argun.ento do nobre dPpUt'ldo pelo Rio de Janeiro 
que na verdade costuma argumentar com toda a 
Iogica. Mas o nobre deputado disse que eu queriil 
impór a autoridade dos senadores que sustent:írão 
o projeeto. O que eu disse foi que tendo havido 
na au~usta camara dos Srs. senadore::: uma dis
cussão muito esclarecida e prolongada a este 
respeito, e tendo neHa tomado 1Jarte grandes 
capacidades do paiz, como os Srs. Vasconcellos 
e Paula Souza, etc. , posso, sem medo de errar, 
affin:nar que a discussão está. esgotada. O 1 bre 
ministro da faz"!nda tomou parte na cliscnssào, 
que foi prolongada ; e houve tão boa fé, que o 
projecto foi combatido pelo Sr. visconde de 
Olinda, e sustentado com emendas pelo Sr. Paula 
Souza, foi tambem sustentado pelo nobre mi
nistro. 

O SR. SouzA E OLIVEIRA:-Está enganado. 
O SR. D. 'MA.NOEL:-Foi. 
O Sa. SouzA E 0LIVEIRA:-Eu lbe mostrarei o 

contrario. 
O SR. D. MANOEL:- Eu respeito muito as 

luzes do nobre deputado, mas permitta-me que 
lhe declare que o não reput•J financeiro superior 
nos que acabo de mencionar. Digo mais quo r.a 
discussão ~;e repetirá tudo quanto se apresentou no 
senado ; lla de acontecer o mesmo que aconteceu 
com a lei da reforma judíciaria ; essa discussão ft>í 
talvez a mais esclarecida, a mais completa que 
tem havido no nüsso parlamento. 

Na discussão que houve na camnra dos Srs. 
deputado~ não appareceu uma só idéa nova. 
Eis porque disse que podíamos continuar na 
discussão, e até porque V. Ex:. sabe que nestas 
materias poucos tomão a palavra, a maior parte 
abandona a casa; e o que prova il;to? E' que 
o juizo está feito. Eu sei muito pouco destas 
materias; mas r.ão pP.rco as discuosões do senl\do, 
porque r;:anbo muito com e lias. 

Agora, Sr. presid€nte, eu hei de ju!:tificar-me 
de um aparte que dei. V. Ex. sabe perfeitamente 
qutl ba dias dattdo-se-me urn apatte, no qual se 
affirma\"a que eu era opposici(Jnista ao ministerio, 
eu dissE! que era opposícionista á proposta do Sr. 
ministro da ju~tiça. 

O Sn.• l?aESID!t.'<T& :- Trnta-se do adiamento. 
O Sa. D. 'MA~OEL :- Peço perdão a V. Ex.; 

vou dar uma explicação sórnente. Eu disse que 
não errt oppo~ici<>nista·: dei ao ~overno todos 
os meios que pedio, e tnmbetn darei este: disse 
igualmente que oppo~icionil'ltas s:lo aquf•lles que 
'"'s tr~vRs empr~>p;ão todo:; o~ 01eio;; para a qu<lda 
do ministeriu actual.... E11 na tribuna apre
sento-me com coragem, fiz, é verdade, opposição 
forte á proposta do Sr. ministro da ju.-ti1~a e 
não ao mini~terio ; uão desrjo o quéda dl'l 
ministerio , excepto a de um só ministro, mas 
os outros q11atros niio desejo que l'ai iio , não, 
porque a substituição, segundo por abi sa diz, é 
terrível. Deos conserve o ministerio com I'X· 
cepção de um só de seus membros, não por meu 
ioteresse particular, porque nào tenhQ dP.pendencias 
delle, mas pelo bem do paiz ; como V. Ex. já 
eRtá um pouco impaciente, não quero dizer tudo 
quanto pretendia declarar, e que communiquei a 
alguns amigos t.l)eus_ V. Ex. está vendo que quero 
acabar a sessiio cn:no a principiei, isto é, muito 
bem wm V. Ex. 

Voto contra o adhmel'!to. 
o Sr. Hollanda. Ca:valcanu ( minütr& 

da fa.~enàa) :- Bem que conheça a. simplicidade 
da materia, a sua conveniencia, e o nenhum 
risco de prejuizo para o paiz, náo posso deixar 
de reconhecer tambem que a materia é ardua, 
e que sobre ella muito se pôde dizer. Não farão 
as minha$ occupações no senado que aliás me 

embaraçaviio a apresentar minhas opiniões ácerca 
deste projecto nesta casa r.a occasião que fosse 
discutido e quando fosse convidado, porque este 
projecto não é proposta do governo, é p!'ojecto 
do senado; não era Bómente a discussão que 
havia no seJl.ado, mas erão lambem projectos 
muitos importantes que estavãn subm~>ttidos á 
deliberação da casa, e que PU julRava de tanto 
interes$e como este, QU•l en não queria preterir 
as discussõe~, dar pref~rencia áqualles qu" erão 
do. minh~> rtlpartição. Mas, vio·se, Sr. presidente, 
que certos objectos que estav:'io em discus~ão 
causárâo muita susceptibilidade, parece que não 
se podia progredir na discussão senão estorvando 
outros negocios que aliás pareciào de maís facil 
acolhimento. No senado, np momento em que se 
discutio o orçamento, perguntava-st~ porque não se 
discute aquella materia, interpellava-~e o ministro 
para que se interessasse por el!a. Finda a dis· 
eussâo, os membros de diversas opiniões, de todos 
os lados, nã•J dig() presentl.ls, mas que têm havido 
em differentes épocas reclamavio esta medida, 
e dirigião-se a mim para en aproveitar o resto 
da szssão com esta medida. Eu convencido qoe 
ella é simples, veodo um uma unanimidade de . 
votos em urna das camaras, estive persuadido 
que acharia na cam:ua dos deputados a mesma 
intelligencia, a mesma cooperação para uma 
medida desta ordem, que eu julgo que póde 
fnz~r muito beneficio ao paiz sem causar nenbu m 
mal. 

O Sa. REnouçAs:-Muitissimo mal. 
O Sa. MINISTRO DA FAZENDA.;-Uma questão 

tão simples, de uma utilidade tão manifesta, dizia 
eu, era mui digna de ser o objecto do termo dos 
trabalhos desta casa, que tão relevaníes ser'Ciços 
tem feito na presente s~>s~ão: era um comple. 
mento do bom senso que ella. tem constantemente 
manifestado, era talvez um padrão de mais a.o 
reconhecimento do paiz para com a camara. Mas 
eu e;;tou certo que se um ou outro membro da 
casa achar que esta idéa é tão má, que esta 
proposição é tão prejudicial que queira, a despeito 
de uma grande maioria, re~istil' a este acto, fazer 
com que el!e não passe. Se isto acontecer, da 
minha parte tenho feito meu de'l'er, tenho coope
rado quanto estava em minhas mãos para que 
não se fizesse sómente o grande numero de bens 
que se tem feito, mas os maiores bens possíveis. 
Eu conf~sso que se eu estivt>s~e c~nvencido que 
estas idéas erão más, e se eu visse uma grande 
maioria de uma camara a favor drllas, eu confesso 
qtttJ seria o primeiro a ceder, para se conseguir 
o objecto. 

Eu não sei se poderPi entrar na ma.teria, o dizer 
al~:uwa causa que justifique rsta minha opiniã•>; 
n1as eu niio desejo abusar da camara n.;m m~>smo 
ser cr·ntr~dictorio com os meus principias : nesta 
questão, senhores, cu digo qut! quero mais votos 
de> qu"' discm.são. Uma discusslio seria tlio pre
judicial como uma. rt!jEição, porque não fazemos 
nlgu:n bem que poderiamos fazet· no intervallo das 
sessõe!:. Sr. presidente, estP. projecto mal não 
póde fazer, e póde trazer bem muito grande; digo 
que mal não pôde fazer, porque não presumo que 
o governo pretenda razP.r mal, [>Orque se houvesse 
da parte do governo intenção de fazer mal, o faria. 

o Sr. Lopes Ga.:m.a:-No discurso do nobre 
deputado J•Or Gt)ynz contr~ o meu reqnerhnento 
do: a<!iam~nto pareceu-me divisar uma mslnuaçiío 
odiosa, quandc_, disse que E-U eMa>a na opposição. 
Se quer applicar et;te nome á rninba repugr.ancia 
em votar por um project,; de tanta magnitude 
apressartamente " em mãos de acabar, concedo; 
mas se as~im se exprimia com refereocia ao 
fZ:OV&rno, declaro que se enganou completamente. 
Todos convém que a mattria do projecto vindo 
do senado relativo ao meio circulante é da maior 
importancia: e como serli p<•ssivel diseutir-ae 
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aqui proveitosamente em dous dias um projecto 
que veio dll camara vitalícia desde 4 de Agosto, 
e que foi dad:.: para crdem do dia já nos ultimos 
mol?entos _da se,são '1 Não me consta que tal 
pr~J~cto se)a proposta do governo: pelo contrario 
ex1ste nesta casa uma proposta a respeito do 
meio circulante, de um dos illustres membros do 

· gabinete de 2 de l<,evereiro, de que o actual se 
diz continuador. (Apoic.;dos.) 

O S:a. D. MA.NOEL:-Não creia nisto. 
O SR. LoPES GAMA:-Não creia nisto I Então 

que conseqneucia hei de tirar do que disserão 
em pleno parlamento os nobres ministros? O nobre 
d~putado não deve fazer esta injuria ao actual ga· 
bmete. O actual gabinete é continuador do de 2 de 
Fevereiro, e nem posso imaginar que protestos tão 
solemneP. partissem de deslealdade e de perfidia. 
(Apoiados.) • 

O SE. D. MANOEL:-Não caia nesta. 
O Sa. LOPEs GAYA:-Nest~; sentido é que o tenho 

apoiado: do contrario eu lhe faria implacavel 
opposição p<3la palavr& e pela penna. 

UM SR. DEPUTAno:-Se não fosse leal seria uma 
traição. 

O SR. LOPES G.uu: -Eu ia dizendo, Sr. presi
dente, que existia uma proposta do gabinete de 
2 de Fevereiro que não foi ctadi!. para ordem do 
dia. Ha pouco se disse nesta casa que o nobre 
ministro da fazenda opinãra no senado que o 
remedio ao meio circulante dependia inteiramente 
da creação de um banco, e tal especie não vem 
neste projecto. Além disto, parece-me ter ouvido 
aqui mesmo a outro nobre ministro da corôa que 
nãv considerava este projecto vindo do senado 
conforme ao pensamento do governo. Como pois, 
senhores, se JJ.os vem dizer a~ora que o governo 
tem empenho du que passe Já e já o projecto 
em discussão '1 Mas advirta-se que o ariiamento 
que requeiro é hypothetico. Sinl, se eu suppuzesse 
que interpt>llando o nobre ministro elle me de· 
clarsva se havia prorogaçii.o, eu em caso affirmativo 
retiraria o meu requerimento; mas do contrario, 
como é possível que em· 24, horas se di~cuta um 
projecto de tanto momento '1 S. Ex. disse que o 
proJeeto é muito bom, que é perfeito ; sorá per· 
feito para S. Ex., mas não é perfeito para alguns 
nobres deputados, e como se saberá quem tem 
razão '! O nobre ministro mostrou grande desejo 
de que (<Ste projecto pusse, mas ha de me permittir 
que lhe diga que a nii.o ser por ar.elamaçiio, não sei 
por que modo possa ser votado (apoiados), e tanta 
mais dlfiiculdade encontro na mataria, quanto 
S. Ex. acaba da atllrmar qne o proje~to é excellente 
nas mãos de um goveruo bem int"'nciooado: mas 
nas da am jloverno que o não fOr, é uma arma 
terrível : e ninguem me a~aegurará que o governo 
será sempro o mcsmt), e já lenho por perigosa 
um11 I ai cuja virtuda não é absoluta, sc;niio 
dependente de eventualidade no pessoal dos admi~ 
nistradores do sstado. Ouço agora dizer que é 
possivel votar-se: sem duvida possível. é; mas 
pergunto eu, será decente, será convinhavel? 
En creio o nobre ministro da fazenda da melhor 
boa fé, é muito entendido na mataria, faço justiça 
á sua probidade, ás suas luz~s. mas é homem 
e pód<3 enganar-se. En perguntarei mais:-0 mi
nist-erio de 2 de Fevereiro que apresentou um a 
prooosta neste sentido, já nos não merece nada? 
Porque não veio com tempo essa proposta á 
discussão ? O Dllbre ministro assevera que o 
projocto é oxcel!ente: eu creio muito na sua perícia 
financeira e boas intenções : mas um illustre 
deputado que se senta agora á minha esquerda, 
que é muito entendido nestas materias, incutio·me 
graves escrupulos ; elle disse que a patsagem 
deste projecto seria um terrível mimo com que se 
brindava o paiz. Não quer"m os nobres deputados 
que haja uma discussão á. vista disto f Mas que 

TOJIO U 

discussão põ<.~e h>lver de boj'e para amanhã '1 Não 
querem que se emende nem uma virgula 't Iota 
unum, aut unus apex non p1·etet·ibit a leye, como 
se exprime o Evangdho ? Eu s~u muito franco, 
muito siuce-ro, e ouso pedir ao nobre nlinistro 
da COI'Óa que diga se ha prorogaç!io, porque se a 
uão ha, coHtinuo a votar pelo meu requurimento 
de adiamento ; porque não estou para votar de 
entuviada e atropeladamente ao atar das feridas, 
como vulgarmente se diz, em favor de um pro
jacto cuja materia todo o mundo reconhece ser 
da maior importancia, materia sobre a qual já 
existe outro projecto prop'lsto a ·esta camara pelo 
nobre senador o Sr. Alves Branco, membro do 
glorioso gabinete de 2 de Fevereiro, e uma das 
nossas maiores capacidades nesses objectos, e 
além disto um parecer em separado de um 
illustre deputado reconhecidamente habil nos 
princípios e na pratica dessas matarias. Voto 
pelo meu requerimento de adiamento. . 

O Sr. Urbano :-Eu estive um pouco em 
duvida a respeito do voto qae dar ácerca dà 
requerimP.nto que se acha . em discuseão ; mas 
depois qae ouvi com toda attenção o discurso 
do nobre ministro da fazenda, fiquei inteiramente 
resolvido a votar pelo requerimento. 

O nobre deputado pela província do Rio de 
Janeiro, que sustentou o requerimento, disse que 
votaria contra elle, se acaso só11besse que o 
goveroo estava disposto a prorogar a sessão. O 
nobre ministro, tomando a palavra, longe de 
declarar que o governo tinha intenção de pro
rogar. a ses!!ão, pelo contrario, deu a entender, 
ou expressamente disse que o governo trouxe este 
projecto á casa; e o fez entrar em discussão, 
com a esperança de que elle obtivesse uma votação 
unanime por acclamação, e até servio-so das se· 
guintes palavras:-esporando que a camara ter· 
minasse com este outro padrão de gloria. Sendo 
assim, Sr. presidente, não posso deixar ãe votar 

· pelo requerimento. 
Creio que não .ba nenhum membro da casa que 

possa ser com justiça suspeitado com intenção 
de estorvar por espírito ãe partido o melhora· 
manto do nosso meio circulante; nem este é 
objecto de confiança, _ nem poderia produzir re
sultado algum ; basta considerar que não é uma 
proposta do govemu. O nobre ministro da fazenda 
apunas declara que adopta o projecto ; ma,; creia 
que a não discussão deste pr.>jecto, nem mesmo a 
sua rejeição importaria a quéda do ministerio. 

Entendo que a materii!. é de grande magnitude,· 
nisto concordamos todos nós ; mas o nobre 
deputado disse:-é materia que tem sido muito 
discntida, é materia sobre a qual todos ()Ollcordão 
que devo haver remedio-. Mas qual o remedio 
mais efficaz? Será aquelle que foi adaptado no 
senado, ou aquelle que foi apresentado pelo mi· 
nistario de 2 de Fevereiro úm sua proposta, ou será 
a1uelle que apresentou o nobre deputado em seu 
voto separado? Eu não sou profissional, não 
estou habilitado para emíttir um juízo seguro a 
e~te respeito; mas devo procurar os P.sclarecimentos 
que são compatíveis com a minha razão. Eu quero 
que na disçussão se confrontem todas estas me
dirias, porque, supposto r.à·> esteja habilitado 
par:> apresentar uma medida, comtudo ereio que 
qualquer deputado, ouvindo a discussão, esLará 
habilitado para dirigir o seu voto. 

Permiita-mt: o nobre ministro que lhe faça uma 
observação. Disse que, se acaso estivessr. collo· 
cado na posição de deputado, e entenàesse que 
o projecto era mão, era pernicioso, e se todavia 
visse nma grande maioria disposta a favor do 
projecto, cederia da sua opinião. . 

Não concordo com o nobre ministro nesta 
parte; se eu estivesse persuadid•> (não tenho 
esta persuasão, não tenho juizo formado a res
peito do projecto), se eu estivesse persuadido qt1e 

90 
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0 projeeto era preju~i~i~l ao paiz, eu de certo não 
cederia da minha optnlaiJ . . 

Depois, senhores. aquelles que quarE>m a _1d~a 
não sabem se o projecto ten~ uma grande ma10na 
na casa. En vejo, Sr. pres1den te. que a camnra 
dos deputados é compcst:_a n~ maior parte de 
membros como eu, que nao sao profissronaes _n_a 
ma teria; em fiuançu ~il poucas pessoss llablh
tadas para jnlgar por s1 nesta casa ; e como se 
póde presumir que na eamara ha um~ grande 
maioria disposta a votar a favor do pre>Ject.o,_ s~ 
esta camara não ouvio discu_l!sào? A discussao e_ 
que ha de orientar a ma~or parte dos membros da 
casa que não são profi~s1onaes. . _ 

Supposto nenhum dos nobre~ Dllni!-tros tenha 
dechuado que o gov,,rno_ está d1spusto " prorogar 
a sessiio, comtudo !nclmq_-me a crer que o go
verno não tem esta 10tençao : e me persu9:do que 
não tem esta intençii.o, porque não contmuou a 
discussão da refonua judiciaria. Se o _gove~~o 
quizesse prorogar a sessão de certo S<l u~scuttrta 
a prOlJOSta: e se tem de haver prorogaçao, para 
que preterir um:\ propo~ta do governo que e~ta.va 
em discussão sobre ob)ecto Je tanta m~g:J tt~de 
por um objecto pelo qual o govorno _nao pode 
ter o -oesmo interesse que tem a respe1t•') dE: sua 
prop<~sta ? . 
Suppo~to eu reconh~ça no pro)ecto par.:.. me

~hvnu: o m~io circulante um Interesse lm:r_tenso, 
toc:avia d\o sei se será e>te interesse ID:!IOr ~o 
que a'ludle que consiste etn r€C•?ediar a . atluu
nistraçào de justiça. Outros obJectos ex•_st_em ; 
exist~ por ~xempl<' uma pt·crposta ~o nobt"e mmtstro 
d« guerra a re:speW_> de ~romoço~s. que tambern 
pf)deria. entrar em d1scuss>w. Se aca~o a camara 
€Stivessa disposta a votar neste proj '!c~o, como 
t Pm votado e m muitos outros, mas ob]ecto~ de 
confiança, p ,oderia pass_ar; s~ f<;Js::;e uma le1 de 
cr.::Jit,, , onde 'lntra mal,; o pnnclp\o da co:~fi.ança, 
pNieria ser adoptaJa; ma~ a •h,pta.r ass1m um 
projccto dosta ordem, ~e-ria o mestno que_ adoptar 
a reforma do codign do processo cnmmal P?r 
acclam;;çiio. Assim c(omo os nobres deput~dos nao 
con;;entlri'io que Q. proposta ~obre _a yeforma do 
eo.:;go passas~e por aeclamaçao! nao d o:wem con· 
sentir que a~s1m passe este proJecto. 

São !!Stas, Sr. presidente, as razões pelas quaes 
voto pt>lo adiamento, e nüo é certamente pelas 
que pareceu dar o nobre deputa<lo por Góyaz, 
porque se eu entendi bem, o nobr·' d~putado, 
q11erentlu explicar um aparta quP- d.:u. ao nubre 
d.; pulnr:io pi'Lis A.lagôas o1eu am1go, <iJsse: - ~u 
v ,,u d<\T agora a e.xplicação do meu aparte,- ve~'J 
c.onl a ht::.tori!l de opposíçii.,) ':! clt1b><; eu nao 
pur1.1 comprehend"! r a "xpHcação do nobre dep~tado, 
não sei se tem applicaç:iv no meu cobre am1go, a 
mim ou aos 01eus amigos. 

O Sa. D. l\1.\~0EL :lá um ap.ute que não 
ouvimos. 

O Sa. Uano\No:-Eil creio que o nobre deputado 
tem o dorn da franqueza, mas ha de md con
ced'l r tambem que a tenha.; ~~ fiz ha pouco 
tempo aqui uma declaração mmto franca ; fique 
o nobre deputado certo quo3 q_uando nós enten
dermos que devemos fazêr opposiçii.o ao go
verno, não iremos escolher esta mataria. Voto 
p r:lo adiamento pelos motivos que acabo de 
expender. 

Dando-se por discutido o adiamento, é rejei
tad0. 

Entra em discussão o art . 1° do proiecto. 
o sr. Sou.-;:a França:- O pensamento 

financeiro do artigo é o seguinte. (L~ o a•·t. 1~.) 
Auui me uccorre fazE:r uma pergunta, e é Sfl o 
proj~cto nas palavras-serão re~eb1da~ !las estações 
r-ublicas-contém clilu~ula obr•gator1a ou mera
mente permissiva: por outra, se o~ pagamentos 
feitos As estações publicu de Jaoe1ro de 1S47 em 

diante se hão de <:flo?etuar necessariamente em 
moeda metalliea, ou se fica is~<o ao livre arbítrio 
das partes; facultllndo·sc só:nç:nte ao Sr. ministro 
da fazenda mandar receber a moe da metallica 
pelo maior valor que aqui se lhe dá ? 

O Sa. ::M::mzsTao l>A FAZENDA:-E' imperativa, 
m fl s este iUlperativo não prejudica contracto 
alg•t:n exprE>sso. 

O Sa. SouzA. FIU.NÇ.\:-Orn, eu não esporava 
seguramente que o Sr. ministro apoiasse um pro
jecto desta natureza, no qual se determina que do 
lo de Janai.ro em diante se não faca pagamento 
algum ao thesouro publico senão em moeda 
metallica. 

0 SR. MINISTRO DA. F AZRN.t>A faz signal ne· 
gativo. 

O Sa. SouZA. F.RANç.~o.:-Então não entendo. (U 
de nono o projecto.} D iz o Sr. ministro que esta 
disposição é imp~rativa ; não foi isso o que 
disse? 

O SR. MINISTRO DA. FAZii:NDA:-A segunda parte 
ê que eu disse que era imperativa. 

O SR. Souzo\ FfUNÇII.: -Eu perguntava se esta 
expressão-serão recebidas ns.s estaçõ ~s publicas 
-é imperativa ou meramente permissiva. 

O Sa. MINISTRo · DA. FAZF.NDA.~-o artigo t em 
duas partes ; a primeira é permissiva. Eu cuidei 
que o n l·bre deputa•io fallava na segun,ia. 

O SR. SouzA FRANÇA:-Bem ; então qu.:m qnizer 
pagar ao thesouro em metal na razão de 4$ a 
oitava de ouro póde, e quem não quizer não é 
obrigado a fazel-o: tenbo entendiào. Partlce-me 
que o bom d11 medida eutão é não ter execução : 
e que esta lei irá au~mentar o grande numero das 
inut~is que j>i. temos. Entende S. Ex. acaso que 
alguem se dará ao trabalho voluntario lie procurar 
moeda metallica para a levar ás estações publicas 
em pagamento de suas dividas ao thesouro, quan.lo 
se póde dispensar desse in com modo 't Eu não o 
faria. 

O Sa. Mx~tsTao DA. FAZ&NOA.:-Sempre que o 
ouro rec~bido pelo governo tiver mais valor do 
quo o r<Jcebido no m'.lrcado. 

O SR. SouZA. FRA.NÇA.:-Este negocio deve s~r 
tratado cour muita oausa, porque do contrano 
não concluiremos nada. E' uma lei importante, 
cuja discussão deve cn n~istir mais em peosa
mentl"ls do que em palavras. 

E.11 entend•.> que, ficando ao arbitrio das partes 
etl'ectuarem cu deixl\re;m de effactuar em moeda 
met!\l\iea a quarta parte dos seu11 pa~amentos, 
não se darão ao trabalho de havor moeda metal-

.Jic,, p11ra esse fim. 
O Sa. '!lúNl~TRn DA. FA.ZENOA.:-Sim, senhor: 

niio ~ó 11 quarta par·t~, cJmo a totalidade: continue 
que eu responderei. 

O SR. SouzA FRAXÇA (depois de Ur out1·a ve: 
o artigo) :-Diz o Sr. ministro que a cle.uslll~ · do 
projecto é pennissi va ; quem quizer pagará em 
metal na razão do novo valor dado á moeda : 
qu<:m não quizer pagará, como d'antes, em moeda 
papel. 

O Sa. MI:<riSTRO DA. FA.ZENDA.:-E' verdade. 
O Sa. S<~UZA FRA!o;ÇA: -E ell concluo que nenhum 

devedor do thesouro procurará metal para levar 
ao tllesouro na razão da quarta parte da sua 
divida respectiva. 

ALGUNS SENHORES:-Não é a quatta parte, é O 
todo. 

O Sa. REBvUÇAS: -Ai.ndA peior. 
O ::3a.. SouzA FaA-Nç.A.:-Diz bem ; e eu pergnnto 

quem é que procurará metal amoedado para o 
levar ao thesouro. podendo deixar de c fazer Y 
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Senhores, desde que vi nascer este projecto no 

senado, pareceu-me exotic:o ; quer a disposição 
de H e fosse obrigatoria, quer fosse permissiva, 
po1·que me paracia não ter el'rdto provavtl em 
ambas as hypntLe~es; e a razão é .:i>J.ra, e v•~m 
a ser, pnrque não ha no paiz abunciancia de metal 
am.)edado que Re snppõu para <Sntrar uo .niro das 
transacçõcs. (Continúa a lér o p1·ojecto.) o 

Es_ta disposição terá lugu nos pagament0s entre -
particulares-quer dizer que se não póde mais 
tratnr daqui em diante senão em moeda matal
lica? 

ALGUNS SE:NHORES: -Quem quer pagar em metal 
paga, e quem não quer pagar em metal não 
paga. 

O SR. SouzA !<'RANÇA: -Oh I para isso não é 
necessario lei 't Eatão o projecto de nada serve a 
respeito. 

No art. 2° se diz (lê o artigo). O valor do artigo 
antecedente-é redacção que não acho no meu 
diccionario; necessito da explicação. (Continúa 
n ll!r o zlrojecto.) 

Ora, eis-:~qui o Sr. ministro da fazenda com um 
arbítrio que eu não quereria se estivesse no seu 
lugar. Poderá por este proj11cto o Sr. ministro, 
ou outro que o succeder, submergir o imperio 
n'uma divida impagavel se errar em suas ope
rações de credito, pura remediar o que ? Um mal 
imaginaria, _ quªLé __ o _g_ue __ s_e __ attribJle_ sem _ _razão_ 
á circulação da moeda-papel. 

Sr. presidente, a este respeito cumpre averiguar 
a utilidade do projecto, porque sem utilidade 
p11blica já se sabe que se não devem fazer leis. 
Ha muitos annos que anda entre nós em voga 
uma pbrase magica-melhorameato do meio cir
culante-, phrase magica que tem trazido em 
rodemoiuho as cabeças dos nossos discursivos,· 
sem que elles possão atinar com o remedio 
daquillo que eu entendo que não t&m remedio, 
e que mesmo não é um mal senão talvez imagi
nario, doudP. representamos por ventura o papel 
do máo medico, que tanto cnra o supposto en
fermo imaginaria, que acaba por lhe estragar a 
saude ; e senão, que mo digão que males nos tem 
causado a circulação da moeda-papel? Não tem 
resultado della ao Brazil senão bens. Mas querem 
por força substituir á rooeda·p:\pel moeda metaHica 
de ouro e prata ; porém Gnde estilo esses metaes 
amoedados entre nós, pergunto eu '? Ond<l vamos 
buscal-os, e a que preço os haveremos'? Isto são 
perguntas muito :~bvias, e que llão prenhes de 
grandes conclusões para o caso. 

Entendt!-se porém que esta medida nos enca
minha convenientemente 11 oiJter esse fim, rece
bendo-se nas estações publicas moedas de ouro e 
prata em pagamento, não pelo seu valor mone
tario, mas pt~lo valor corrente que têm as peças 
actualmente no mercado. Mas pergunto eu: e 
quantos mil conto& de réis em papel circulão 
actu11lmente no Brazil' Quarenta e oito mil contos: 
aqui temos pois quarenta e oito mil contos que 
ret)resentào ao mesmo tempo o valor de todas as 
transacções do dia (po1·que ninguem enthesoura 
papel), e ao mesmo tempo representa uma divida do 
tbesouro á nação. Ora, como é que se pretende 
ao mesmo tempo pagar essa divida á nação, e 
prover a cirtulação de moeda metallica equivalente 
desses quarenta e oito contos '1 

O Sa. MINISTRO DA. FAZENDA:-Não tenho tal 
tenção. 

O Sa. SouZA FRANçA. :-Não se vai substituir o 
papel-moeda immediatamente, é verdade; mas 
será progressivamente, e nessa mesma bypotbese 
subsiste a reflexão. 

Tocarei agora em cousa que blvez fa~a conhecer 
o embaraço da medida proposta. Eu vejo que pelo 
projecto se hão de receber as moedas nas estações 
publicas na razão de seu peso e do quilate do 

metal, isto é na razão de 4$000 por oitava de 
ouro de 22 quilates. 
. Senhores, a mo.;da de ouro, por exemplo, não 
e outra ..:ousa senão uma ch::pinha dllste nwtdl, B!T: 
que o govern0 manda im~:rimir um· cua!:lo, cue 
as3egura o publico do seu ;,esc e Ja sua fir..ura 
c~ '1tlÍl!'lte do m.,tal ; mas ;sse peso pó:ie estar 
dlmuHudo, ou pelo safament.o das moedas antigas, 
uu pelo cerceameut•) causado pda fraude · e em 
tal caso, pergunto eu, quand·) se receb~r esta 
moeda no thssouro, pesar-se·ba, ou se ba de 
receber na fé do seu cunho? 

0 SR. MINISTRO DA FAZE.\~DA:-Pesa-se. 
O SR. S:mZ.\. FR.\NÇA.: -Bem: diz o Sr. ministro 

que serão pe~adas uas estat;õas publicas que ai 
receberem, não passiio por seu valor monetario ; 
logo, em toda!> as estações on·.ie se houver de 
et!'ectuar taes recebimen~os, se deve proceder ao 
peso por baboça, e ensaiO que verifique o quilate 
do metal d~s moedas apresentadas. Mas é isto 
exequivel! Quanto não <Jmbaraçará esta medida 
o expediente •Jas estações publicas, das alfan
degas, por exemplo ? 

Agora direi alguma c•)U~a em geral a respeito 
do mal que tanto se exagera do papel- moeda, 
do qual se diz que fez o onro e a prata encarecer, 
ou tt~r desapparecido da circulação. 

Senhores, é nec1ssario definir philosophicamenta 
oque seja moeda. A. moeda não é ~enão uma 
escala de valores das cousas em commarcio, que 
anda nas mãos de todos; significa uma iê.éa 
abstracta. Mas vulgarmente se faz della uma. 
idéa concreta, confundindo a mataria d, escal ... 
com a mesma escala ; a unidade desta escala 
varia em nome entre as diversas naçõas do mundo 
civilisado: no nosso paiz por exemplo, é a uni
dade fOJ.nda.mental dessa escala. a moeda réis, que 
é uma moeda imagin.uia que não existe. O todo 
da escala é o que cham;unos meio circulante ; a 
escala dos nossos valores em circulação é actual
mAnte de 48,000:000$, íg11al á. emissão do papel
moeda. Ora, esta grande escala é· dividida em 
pequenas fr,lcções, sendo o intima dt!l$; por con
s;q uencia a moed1' na sua verdadeira accepçã.o 
de escala não pó de. o.unca subir nem •leccer de 
valor. Est~ escala e marcada em metal ou em 
papel; mas todos sabem que os metaes sã.à ma
terias que têm um valor proprio na sociedade, 
antes mesmo de amoedado, valor proprio que não 
tem o papel. Se as naçõt-s CJmmerciantes, na 
infancia do seu commercio, conhecessem a moeda 
papel, estou persuadido de que nenhuma prefe
riria para a circulação a moeda metallica por 
muitas razões, sendo as primeiras a morosidade 
das transacções e difficuldade . do transporte de 
grandes sommas. A. moeda papel entrou em eir
culaçiio como um aperfeiçoamento de escala de 
valores: foi ella para o commercio, que é hoje 
o vapor para as artes na celeridade do movi
mento. O ouro e a prata são medidos por essa 
escala de moeda papel como generos de com
mareio, iudepeudentemente do seu valor monetario 
que é accidental. Ha poucos annos marcava a 
escala 1S500 ao valor commercial da oitava de 
ouro: hoje marca-se-lhe na mesma escala 4$ ; o 
ouro subio de valor como qualquer outro genero, 
e subirá, q11er o Sr. ministro e a lei queira quer 
não. O que ha pois a fazer sobre o papel que 
não tem valor nenhum especifico, e que é uma 
tira de papel que nem para cigarro serve 1 Couaa 
nenhuma, pois que é um certificado apeDall de 
valores convencionaes entre as partes transig~ntes. 
O que quer dizer pois fazer subir a moeda papel ao 
valor do artigo antecedente 'l Pois a lei póde fixar 
11 valor das cousas que todo depende das con
venções dos homens 'l Houve jA tempo em que o 
legislador suppôz podei-o faz~::r, mas hoje ningnem 
se lembra de tal: o preço do ouro segue a sorte 
de todos os geueros que andão no commercio: 
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elle cresce ou diminue, segunio a sua escassez 
e maior demanda no mercado. Ora, suppondo 
que haja quam o procure em grande escala. para 
pagar suas dividas, o seu pr;!ÇO ha de necessq
riamenie Stlbir. Portanto não vejü no projecto 
utilidade nenhuma, e muitu menos no segundo 
artigo. (L~ o a7·t. 2• .) 

Se rEtirarmos da circulação a moeda papel, 
deve ser 8Ubstituida por outra m<J<~:Ja que re
i'resente os 'l'alores das transacções; e não 
havendo, como não ha, moeda metallica no paiz 
que os substitu9, não vt,jo que possa executar
se, nem para quo sirva tal medida. Eu sei que 
todos os dias se J~clama contra o papAl-moeda, 
mas declama-se sem razão , segundo entendo. 
Até lhe chamio moeda ·iepreciada, quando o 
uso -ou o emprestimo dalla vale nü commercio 
ou transac,.ões, 12, 18 e· 24 %, o que prova o 
contrario; pois emquanto o papel-movda é procu
rado e o seu nso tem um valor destes, póde-se 
dizer que é depreciado'? A mim ninguem me 
eng.:.itou ainda um bilhete de 10~ ou de 1$, sa 
é de emissão legitinta : não sei se assim tem 
acontecido aos outros : emquanto pois w'io se 
rejeitar a moeda, não ha depreciação. Talvez em 
tempos passados pudesseu1os providenciar para 
que a moeda papel em sua circulaçãCI concorr~sse 
parll. o preç:'l do ouro amoedado não subir. Mas 
isso forão tempos que passárã<;: não se quiz 
banco do governo de nenhum modo. Nós tinhamos 
a infelicidade de n&.o soarmos grandes entende
dores disto; chegamos portanto a uma cri~e de 
só termos moeda abstracta, o que por ora não 
reputo nm mal. T,la,; crises não são estranha:> 
nas naçõP.s commerciantes. Os hamburguezes 
quando crellrão o t:oeu banco pelo meir) do sseulo 
de 500, estavão talvez em peiores circumstaocias 
monetarias do que nós : os falsificadures de 
moeda erào tantos, e tal a abllndancia ·da moeda 
falsa, que retartlava o curso das >:ntas transacções. 
Que remedio t.lerão elles porém a esse ma: de 
moeda fraca? Creárão um deposito. o grande 
banco de Hambul'go, ao qual se recolherão toda8 
as moedas flils lS e verdadeiras, dando-se aos 
portadores bilhates de banco, ~ignificativos dos 
valores metalli•:os deoo:>itados, segundo .aeu peso 
e quilate, e es.ses bilhetes circulárão logo como 
moeda fol'te. 

Era pois nessa in~tituição que dllviamos aprender 
o que nos cumpria fazer, parn por meio índirecto 
fixar o preço dos metat:s amoedados. e talvez 
que aint.la hoje c•1m sttcrificios do tl.leeouro i:;so 
se possa fazer. Fóra dtisse meio não v~jv co usa 
QUil sntisfaça as nossas necessidades da fazer 
rcalisavel em mPtal a grande somma de nosso 
papel-moeda. E.~se é o unieo meio ue fl\zer a 
n1oeda papel valer mais do que a moeda me
tallica. A ~o~da. de banco em Hamb11rgo chegou 
a valer mats 1& % do que a moeda metallica. 
Cous3 a<imiravel, mas que é facto verdadeiro. 
Dizem que o pap.,l-moeda se fal•.ilica; mas ta.mbem 
se fals~fica a moeda de ouro e prata. Não se 
tem v1sto t;noedas de ferro com casquinha de 
prata j)Or c1ma? E•n toda a parte isto acontece 
de haverem falsificadores de moeda. Concluo 
votando con~~a o projecto, no qual ni'io acho 
nenhuma utilidade, ao menos na simplicidade do 
pensamento financeiro que nelle se contêm. 

O Sr. Hol.l.anda cava1cantl (ministro 
~ fazenda):- Sr. presidente, antes deste pro
Jacto ser apresentado, antes de ser adopbd.) a 
sua tixequibilidade já está praticamente dem~ns
trada. Referirei á c!lsa aqui.llo que presumia. 
que deviã~ ter sabido alguns de seus membros. 
Tenbo ma1to pezar de não ter tido oceasião de 
conferenciar nesta materia com o mm1 amigo 
Vlllbo que acabou de fallar, porque estou per
aua.Jido de qu~ elle não deu muita attençüo 
á watoria, aliá& estou que votaria por ella. Vou 

mostr~~ a ex')quibilidade da m~dida antes della 
adopt~>d·a. 

Apenas entrei _na admini8tração, entendi que 
d8v_ta bv:lr ,., dte.;t·> u•na me•iiJ" que ha muito 
E<u JUlgava convt!t!i.,t\te, qtt~ro dizE>r, que em lu~ar 
de rem~L•er _para. L·mdre' letr:.s uegr.eiadas na 
praçK, podena rnnno be•n tentar a CGrupra t.le 
ouro n•> met·curio, e sar esta remr~ssa ·feita para 
n·)S~O:> pa~ameütos. Ha. muit•> que eu tinha jttl
g_adc conv~~i<;ute esta medida; não tinha po~em 
t1do. occas:ao de a pôr em pratic&. Tantou-se a 
raed1d~ antes da !:presentação d.l projecto. O 
ouro e recebrdo ll<t c:1sa da moeda, seoundo o 
cambio do dia_, com u~a circumstancia ~ais, que 
o ouro que amda nao pagou impústo parra os 
;'J 0/~. Parecia esta idéa. irrealisavel ; IDtlS o

0 

facto 
é que tem concorrido ouro á easa da moeda. 
Quanllo o carnbio e;tava a 27 comprava-se o 
our-:> a 4S a oitava. E' notavel q~e tem concorrido 
até_ ouro amoed!l<iõ a par do ouro em pó a 
razao de ~S a o1tava, e d<.~ ouro que ainda não 
pagou o 1mp~sto deduz-s2 o imposto. Como o 
cambio· subio, a cas;< da moeda fez annuncio que 
compra o .ouro na razão doJ cambio, isto ê, a 
3$920 a Oitava, e tem c:mcorrido outo por este 
pl'eço. Ha tre:; ou. quatro dias se apresentou 
4:60011, parte em obras e parte em moeda· isto 
m õstra que a medida é ex:equivel. ' 

UM Sa. DEPUTADO : - Um cousa é comprar e 
outra é receeer. 

O Sa. MINis'.rR•) DA FAZEND.\: - Nota o nobre 
deputado que niuguem ba de levar ouro ; permitta 
o nobre deputado qlle lhe diga : como não hão 
de levar ouro ás estações publicas, se ha Jías 
eu cnmp~ ava . ouro a 4$000 , indo os cidadãos 
voluntariamente levarem--o á casa da mollda· como 
não concorrerião, se o comprass;e hoje po'r este 
preçn, porque hnje \evão a 33920? Eu digo que 
tanto levárão a ~SOOO, qud hvje o levão a 3~920 ; 
e porque o levau? Pvrque o papel tem mais 
valor, po~que o cambio tem subido. O que é que 
nos convem ? Quaes s:io as vistas deste projecto '! 
Quaes são as vistai:' das pessoas que cor.correm 
para a adopção da medidR. ? E' a garantia dos 
contr:1::tos, é a. segurança das transac~tões, é a 
r..;moçao !lesse JOgo nas operações ~uccessivas ; 
p:~is com um c:u~bio que hoje está a 27, amanhã 
a 28, em outro d1a a 23 e depois a 25, ha alguem 
que possa transigir senão na espectativa de lu
crar 'l E un1a medida que garantisse não seria 
digua de acolhimento 'l E' este o fim do projecto. 
é e'!te o desideratum. Para mostrar que elle é 
exequivel semproJ q11e o cambio sobe, e que já. 
está até em execução, ba11tão as operações da 
casa d;\ moeda. Sampre que o cambio subir, quem 
tiver ,;eu ouro o hll de levar, porque realmente 
o que o governo recebe é inferior ao cambio : 
quando o cambio estiver maior, o ouro ha de 
valer 3$920, e por consequell<:ia o mercado que 
receber 4~000 , absorveré. a circulação ; agora 
quand•) baixar o cambio, o que espero que Deoa 
desvie de nós, porque não pre:lumo que possa 
baix.\r senão no caso de corumoções ou de uma 
guerra •• _. 

UM Sa. DEPUTADO :- E' a ralsifi.cacão? 
O SR. Ml!<ISTRO DA FAZENDA: - Eu. não creio 

muito nisto , perdôe o nobre deputado ; nao 
havend~ commoções internas, como espero IJ.Ue 
não ha]a, porque graças á Providencia a paz se 
restabelece no paiz. e o espírito de nossos con
cidadãos vai-se dirigindo ao trabalho , não 
havendo uma guerra, a confiança vai-se resta
belecendo. 

Senhores, o papel não é um objecto cuja quan
tidade se não possa ampliar ou restringir ; se 
abundar na circulação, ha de perder de valor. 
As vistas do projtlcto são dar-lhe estabilidade. 
Qual é a providencia ? Elle é simples : é receber 



Câmara dos Deputados - Impresso em 14/01/2015 15:35- Página 14 de 17 

SESSiO EM. 31 DE AGU~TO DE 1846 717 
ouro na raziio do cambio da 27 que se fi:u: o 
c!lrnbio não subirá, conto com isto tão certo 
como 2 mai~ 2 s.:rem ~ : poderá haver um meio 
penn'!J de differ;;nça. Nàc> duvido ••ue j:t não 
haja llG merca,lo tant"s meta~"' predosos, m'ls ha 
algum ; ne.tn precisa vir tio estrang:>iro; os nos~L.S 
ourosinl!os :>erão bun 3purad"~-

Se o calllbio baix :<~ por c1:usa de uma guP.rrll 
ou de cntomações política~, eutão o g<Jverno s~rá 
forçado a tirar papel aa circulação, e não po
derá fazer ,;am sacrifi.cio nest.; caso, porqufl assim 
como perde de valor essa circulação pela su:\ 
supllrabundaucía, e em virtude da desconfiança 
vinda do go.Yeruo, esta dc:;confian<;a reverte 
sobre todas as •)utras operações e acarreta com- . 
sigo a consequencia da necossid.~de de um sacr-i
ficio para desviar ·estes inuustr!osos pr.;judic:iaes 
que jogào especulaudo nas alta,; e baixas do 
cambio. Com taes circumstancias é mais conve
niente fazer um 5acrificio e retirar 2,000 ou 3,000 
contos d~t circulação, porque então cerceando este 
genero no mercadn, elle tornará a s11bir ao valor 
a que o queremos elevar. Eis-aqui a idé>~. do 
projecto. Não posso conceber como isto se julgue 
prejudicial, neu1 como o meu amig•) acha que 
nãq é util. 

Quando ~;e disr.utio este projecto, eu disse que 
parR levar a e:d'eito uma operação destas o meio 
mais efficaz sem duvida era um banco. 

O SR. S. FRANQA:-Mas que banco? De deposito 
ou de circulação 1 

O SR . .MINISTRO DA FAZI!:NOA:-Qualquer<lelles; 
o banco da depllsito não é tão efiicaz. Qual é o 
effeito de um banco de l'irculação ? E' manter 
a drculação nos devidos termos ; é augmentar 
á tirculaçiio quando vê que o papel moeda es
cassêa e recolhêl-n quando superabuuda. O go· 
verno hoje é um banqueiro ; está fazendo muitas 
operaçõ~s. Os nobres deputados assustão-se por 
estas operações, e dizem que o governo póde 
fazer muitos males. Senhores, se hoje o mi· 
nistro fõr irrefiectido e quizer fazer males ao paiz, 
tem meios immensos á sua disposição, hoje está 
de uma imJ:Jortancia con5ideravel a pasta da fa· 
zenda do Brazil, que deve estar para todas as 
operações possíveis ; é dictadura financeira, e eu 
não receio dal-a quar.do é conveniente ao bem 
eommum; não tenho estas desconfianças quandü 
a necessioiarle bate á porta. Talvez eu soja o 
mais indigno da pa~ ta : não faltão homens ctis
tinctos no paiz, mas eu digo ~ue da minha parte 
faço o:s esforços pnra satisfazer esta neces:~idade, 
e urua das provas é que estou sustentando esta 
medida. 

Nesta segunda parte estão comprehendidas 
muitas necP.ssidades preparatorias para e$ta 
grande empreza (não poderei dar-lhe outrJ nomP.), 
para a cre&ção de um banco no Brazil ; mas 
precisa que o trabalho preparatúrio t6nha aqui 
autot·isação. Esta medida, que se diz geral 11 a 
mais ampla po.ssivel, no intervallo da sessão, 
e talvez en1 todo o anno que vem, não apresen
tará o resultado de preparar os meios, d~ pre
p~rar os !(randes eleme.rtos que tem por firn o 
projecto. Não sei se ha mais alguma duvida a 
que eu tenha de satisfazer. Refiicta bem o nobre 
de.putado que isto se conseguirá se as transac
ções publicas se fizerem todas na boa fé e que 
quem contraeiar a compra de quatro srrobas de 
café, ha de comprar quatro arrobas de café : 
quem vender por tanto ha de recebeu tanto. E 
não seri uma -vantagem para o paiz que isto se 
realise ? E:~tarei em erro, mas estnu convencido 
que esta idéa é dign11. desta camara. e que deve 
ser adoptada na presenta sessão. Poderei estar 
em erro, repito, mas as duvidas do nobre de
putado não fizerão em mim peso algum para 
mudar de opicião. 

Pela segunda parte do projecto um particular 

n:'io pôde l"ej~itar o pagam-Jato so vie~ em ouro ; 
mas não t,;rn duviJG\ se ch8gar :1 qualquor e5-
tação publica, ou •ne;;cno á cas'l. da moo:Jda, que 
o compra, p:;rque o our<J n"ces~ario oara a n-Hsa 
de . .;p P.;~a. em Londres não imp :rt.a em ;ner.tos de 
3,000:0~0$ ao cambio •lJ 30. Ea tro~;ari :! na 
casa da mo~ da, d :m•lo o pap~l fHlr ouro, até 
o valor de 3.0JO:OCJOS; não obri!:(aria ninguem. 
O quo duvido ê que de r"pente se apresente 
tanto ouro ; mas tambem :!s operações não são 
tão vastas : não trato de tirar papel da circrlltt.
ção, principalmeute agora que é demandado pelo 
augmento . de valor ; o que não quero é que 
desça dG valor. 

O SR. SouzA. FRANÇA.:-Na minha opinião não 
é o papel qua dascõ cu sobe, ma~ sitn o ouro: 
o papel é a verdadeira ruoeda. 

O SR. MINISTRO DA F.a.zENDA: -Não entremos 
ne;;ta questão, que seria perder tontpo. 

Julgo não dever dizer mais nada; se todavia 
houvtlr alguma duvida sobre a qual eu julgue con
veniente responder, tomarei a palavra; ntas desejo 
muito não dewórar a discussão. Não ma im· 
porta que na discus::~ão um ou outro me belisque 
nm pouco; não do11 por isso; o que quero é o 
bem do meu paiz; importo,me pouco com sus
ceptibilidadl·S. 

O Sr. Souza. e Oliveira: - Dep()ÍS que 
o Sr. ministro reconheceu a possibilidade 
desta projecto poderem vir grandes males ao 
pai:r., se por ventura se quizer abusar das suas 
disposições, eu me animei mais a tomar parte 
na discussão. A meu ver basta esta confis>ão 
de :::>. Ex. para mostrar a razão que têm aquelles 
qu.:~ não a11nllirao a uma votação, por assim 
dizer, por acclamação. Eu desejaria muito, como 
fiz em outras occasiões, poder anonir á insinuação 
do Sr. ministro quando disse que nesta mataria 
queria mais votos do que. discussão. CJmo eu não 
me proponho a combater o projecto n~s vistas de 
dar um échec ao governo, como só combato por 
m!nbas convicções, pela intima persuasiio em que 
estou dos males qu.1 delle dP.vem resultar para o 
pniz, e mesmo de que seria um presente ftmesto 
que se faria á admitH· '. ração, como ha pouc_o •iis.se 
não o posso approv. r, nem de1xar de dtscuttr, 
pelas considerações que. fez S. Ex. Se eu tive~se 
convicções menos profundas sobre a matena, 
ellaa poderiií'J ser postas de pi!rte : mas creia 
S. Ex. que são profundas, e creia tambem que 
não são da !\gora ; tenho-as ha muito tempo, 

· principalmente sobre a i<.lén capital do projecto, 
que é uma alteração disfarçada áo meio cir
euhnte do paiz ; e então entendo ser do meu 
dever como representante do paiz apresentai-as, 
e pedir mesmo ,;er esclarecido pela discussão. Se 
eu estiver em eno, conheça o paiz que combati 
a medida sem justo fundamento, mas tenho obri
gação de a combater, porque é minha con vic
çãn (apoiados) ; creio mesmo que não seria mui~o 
diano de occupar este lagar, se, tendo eonvu:
çõ~s sobre mataria tiio important~. deixasse de 
as expender com franqueza. (Apoiafio~.) 
E~te projecto, s('nbores, não é o que se apre

sentou no senado para melhoramento do meio 
circulante: a mataria em si é tão importante, 
que o autor originario recuou inteiramente das 
suas idéas. 

O Sa. S•mz~ MARTINS: -E' o mesmo com poucas 
modificações. 

O Sa. SouzA E 0Lrvsuu:-E' multo diverso: o 
projecto que fúi apresentado no 11enl\do era p~ra .a 
retirad11 ovmp!eta do p!&pe!-moeda, e sua aubst1tu1· 
çio por uma circulação metallica: <lllcu autor até se 
jactou dos resultados qu11 ia obter, dizendo que se 
retirava 45,000:0008 sem dispendio de UllJ vintem, 
e nem ao menos considerou o enorme juro do 
d.iuheiro qu11 era preciso tomar a premio para 
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realisar a operação, e que pelo projecto setia 
contrahir unta àivida com vencimento de jurros 
para pag;;r uma dtvida qut! J?.àO vencia juros. O 
n<-bre depu~lldo ba de ter vtSlO que flS dtspost
~õe.s tli:SLA pr ·~ject0 ~() r•,duziib -a uma retirada do 
ps t:>~- 1 - lll t• e·:lr. "' '" cir.:.uh·;â ;;., por uma cons ignação 
IID ll ut-1 de:::tina•J.'l . oara esttj fim at~ sua co:n
plela extincção. E' lsto a llH'S'll>l cousa que se diz 
neste projecto ? E c.: <Jmo se diz que é o mesmo 
com pequ~na modificação? Palo contrario, o fim 
d..:ste proj~cto é con~ervar o papel-moeda na circu· 
Jaçào com o valor de 4$ por oitava de ouro, e só 
tra.ta da retirada de uma parte deste pJpel-moeda, 
quando fór necessario para elevar esta valor do 
papel a 4S. Portanto, quanJo vejo que 110 intuito 
de apresentar uma medida para. rnelhoramentl.l do 
meio circulante em contraposição, ou para fazer 
contraste con1 outra c.presentada nesta casa por 
um membro do gabi:lete, apresEnta-se um projecto 
h nje, deixa-se mutilal·o, . mudão-sa inteiramente 
a.s vistas, o plano de seu autor, por emendas que 
elle foi aceitando. até de redacção, de uma idéa 
que ficou, e que elle não soube .exprimir, e veju 
que o Sr. ministro, quando uma unica vez fallou 
no senadg sobre elle, reconheceu que 11 mediàa 
era incompleta, e que era inteiramente indispen
savel para se conseguir o fim que se tinha em 
vi ~ ta, estabelecer um banco ; quando vejo que o 
Sr. senador Paula Souza, que tambem sustentou 
estas medidas. concordou na necessidade de um 
b:lnco, e coujurou mesmo o governo que 11ão 
desistisse Jesta idéa para tornar completo 6 util 
esto projecto ; quando vejo isto , não posso , 
pre8cindindo de todas as minhas convicções , 
prtrstar um voto snbmisso a este projecto, porque 
magister dixit: isto não está em mim, faça-o o 
nobre deputado por Guyaz. 

I 
escriptor, quando disse · que toda a alteri!.ção do 
padrão monetario de um o>aiz é um attentado 
commettido po!<> governo contra a propri~daie 
Pl.lblica e. p!trticul 3r. Mas eu prescindo Ja conve
nieuc ia de;t 1 ele,·a/;ào, e vou tr>lts.r nuüs parti
cuí :umun~e do:s resu!t:.d 'Js do proj .. cto. 

O a rt . 1• mlln;lando -!ue ') go verno Sbja obriqado 

O tiro do projecto, como eu disse, senhores, não 
é pois a retirada do papel-moeda da circulação, 
{, sustentar a depreciação deste papel no ponto 
de 4S por oitava de ouro, e fazer que nunca seja 
preciso mais de 168 óm papel para se comprar 
uma das nossas peç:.t.s de quatro oitavas, que pelo 
valor do padrão monetario é 10$. Eu não tratarei 
da questão da medida disfarçada do projecto, 
porque realmente não é senão a elevação do 
padrão monetario. O art. to, mandando receber 
nas esta-tõt~s publicas e nos pagamentos particu
laref<, a nossa moeda na razão de 4S por oitava 
rle ouro, contêm uma elevação do padrão monetario 
lixando na nossa lei, elevação que ha de ser fixa, 
isto é, a alteração ha da ficar, sob pena de 
fazermos então u1uito maiores males Sk o qui
zero1os um dia restituir ao patrão monetario 
estabelecido na lei ; então · faremos os mesmos 
males que agora se pretende evitar, e aiuda muito 
maiores. 

Ainda mais, senbnres, pelo projecto a relação 
entre o ouro e a prata póde sar &lterada a arbitrio 
do goveruo. E' um dos de!eitos que acho no 
art. lo. Senhores, a fixação da relação entre o 
ouro e a prata é objecto de muita ímportancia 
para o paiz {apoiados) ; em pllrte nenhuma esta 
lixação tem sido deixada ao arbitrio do governo. 
(Numerosos apoiados.) Entre nós um acto legis· 
lativo estabeleceu esta fixação na razão de 1 pllra 
15,625 ; na França a fixação estabelecida é de 1 
para 15 : nos Estados· Unidos é de t . para 15,625 
cotuo entre nós. O projecto dei:tll faculdade ao 
~overno para. alterar e~ta. relação. Eu tenho muita 
difficuldade em conceder esta faculdade a qualquer 
ministro, e eu direi q:1e mesmo é idracção da 
cc•na;tituição dei:tar isto ao arbitrio do governo, 
porque isto importa a fixação do padrão mone
tario do paiz, que só póde ser feita por acto 
legislativo. 

Mas eu prescindo por agora da convenieucia 
ou não da E:olevação do nosso padrão monetario ; 
não approvo esta el.;vação, e não a approvo por· 
que tenho muito presentes a.s palt~.vras de um 

a rec.,ber as Ul•led..~s de ouro na razão ue 4S P•>r 
oitava, e as de prata n:1 razão que o governo _ 
estabelecer, tem por fi.m, segundo disse, fixar um 
cambio do 27 ; ms.s o projecto reconhecs a possi
bilidadu de que esta relação, este valor lhado 
rara nosso meio circulante uão ::iubsista, que o 
mercado zcmbe da lei, e que este genero, cujo 
valor não póde ser fixad.o por lei nenhuma, não 
il.que submettit.lo a esta disposição da lei. E xiste 
r>cis consigna•la no art. 2° a convicção da possí· 
bi!iàs.de de qt\e a depraciaç:io do papel vá além 
de 4S por oitwa de ouro; isto é, o governo, o 
proje~to reconhece que e muito possível, e digo até 
que{; muito natural que, não obstantes. publicação 
uo projecto e a sua execução, sejiio necessarios 
no mercado 17, 18 e 20$ em papel para sa comprar 
uma peça de quatr<J oitavas de ouro. Nem isto é 
novo. 

Nem se diga., senhúres, que o governo recebe 
oas estações publicas por este valor, ninguem 
dará no mercado ma1s do que 168 por uma peça 
de quatro oit avas. Eu tenho exemplo no que 
acontecia no Rio Grande do Sul. As uecessidades 
d:J. pruvincia e a f,üta de circulação de papel, e 
a circulação de maior quantidade de moeda 
metallica qne alli havia muveu diversos governos 
daoue!la provinc:a a mandar receber n!ls estações 
publicas as moe 1ias de ouro e prata pelo vai.• r do 
mercado. A principio maudárão-se receber os 
patacões a 1$600, as onças a 29 ou aos, e as 
moedas de 4S em relação : recebia-se por este 
valor uas estaçõas publicas, e com estas mesmas 
moedas faziào-se os pagamento!:! nas repartições 
publicas: mas este valor subio no mercado; e r, que 
fazião? Continua vão a mandar receber nas estações 
publicas pel" maior valor do mt.rcado. 

Portanto a experit!ncia me mo>;tra que o fa_cto 
simplu:>mente de o governo receber nas estações 
publiCas a moeda pelo valor l!Ue ella tauha no 
momento no mercado não impeda que no mercado 
se pas,;e a dar mais réis ern papel por essa 
moeda do qae aque\les por que o governo a 
manda receoer : e se assim nào fossE!, as peças 
não terião sabido de 10n e .)S patacões de 1$200. 
O prujecto o reconhece, porque o que se contt.iru 
no art. 2• não é seniio uma providencia de que 
se deve lanç'lr mão para evitar de prompto este 
inconveniente todá . a vez que ella se der ; o 
projecto re•:onhece que o facto não só póde acon
tecer, mas que se póde reproduzir muitas vezes, 
e dá autorisação ao governo para lançar mão de 
uma medida, a qual é a retirada da circulação de 
uma sornma tal de papel-moeda, qua eleve de 
novo o seu valor. toruando·o mais escasso, por 
que o papel-moeda está sujeito á regra de 
outro qualquer genero, _qua ,;aguado a sua maior 
ou menor abundancia no merc~tdo, augmenta ou 
diminue de valor. 

Toda a vez pois que un\a peça de 4 oitavas 
valer no mercado mais de 16S, qual sera a medida 
de que lançará mão o governo? Supponcamos 
q11P. publicada a lei dentro de pouco tempo uma 
peça de 4 oitavas de ouro vale 17S ou lSS ; se o 
governo deixar subsistir este facto, sem lançar 
mão dtl medid~ não cumpre a lei, e não tem 
conseguido cousa nenhuma ; a instabilidade do 
meio circ11lante continua do mesu1o modo ; por 
consequencia e indispensa.vel que o governo acuda 
prompt:-\ e imme:liatamente com o remedio ao mal, 
isto é, que retire da circo.lação 4 ou 6,000 contos, 
que possa jul~ar necessarios parto tornar mais 
escasso o papel, e assim elevar o seu valor ã. 
qu.autia desejada; mas onde irá o governo buscar 
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SESSÀO IMPERIAL DO EN~ERRAMENTO 
DA 

A~~EMBLÉA 6ERAL LEGI~LATIVA 
EM 4 DE SETEMBRO DE 1.846 

PRESIDENCIA DO SR. LUIZ J"OSÉ DE OLlVEIRA 

A's 11 horas da manhã, reunidos no paço do 
senado os Srs. deputados e senadores, o Sr. pre
sidente nomêa para a deputação que tem de 
receber a S. M. o Imperador, os Sra. deputados 
Ernesto, D. Manoel, Marques Lisboa, visconde 
de Gt'yanna, Souto, Rebouças, Josino, Cruz Secco, 
Mattoso, Jeronymo Francisco Coelho, Francisco 
José da Silva, Godoy, Carvalho, Carvalho e Silva, 
Gonçalves de Magalhães, Reàrigues dos Santos, 
Franco de Sá, Getulio, Meirelles, Marinho e 
Pacca ; e os Srs. senadores Lopes Gama,· Araujo 
Vianna, Miranda Ribeiro, Lima e Silva, P11ula 
Souza, visconde de Mont'Alegre; Vergueiro, Al
meida Torres, Clemente Pereira, conde de Caxias, 
visconde de Congonhas e Monteiro de Barros ; 
e para a deputação que tem de receber a S. M. 
a Imperatril>, os Srs. deputados Gomes dos Santos, 
Limpo de Abreu, Mariz Sarmento e Santos Al· 
meida; e os Srs. senadores conde de Valença e 
visconde de OHnda. 

Ao meio dia annunciando-se a chegada de S. M. 
o Imperador e de S. M. a Imperatriz, sabem 
as deputações a esperai-os á entrada do paço. 

S. M. o Imperador, revestido de todos os attri
butos da real_eza, entra no salão, onde é recebido 
pelo Sr. presidente e secretarias, os quaes unindo
se á dep]Itação acompanhiio o mesmo augusto 
senhor até o throno. 

S. M. a Imperatriz ·é acompanhada pela depu· 
tação até a tribuna que lhe é reservada á direita 
do throno. 

O corpo diplomatico occupa a tribuna da es
querda. 

A' direita do throno estão os membros do 
minísterio e a mesa, á esquerda os· officiaes da 
casa imperial. 

S. M. o Imperador toma assento no throno, e 
manda se;;tarem-se os augustos e dignissimos 
Srs. representantes da nação. 

S. M. o Imperador recebe das mãos do Sr. 
Marcellino de Brito, ministro do imperio, o auto
grapho da falia do throno, e faz a seguinte leitura 
em voz alta: 

« Augustos e dignissimos senhores representantes 
da nação. 

(( Sinto a maior satisfação ao ter de aonunciar-

vos o nascimento da augusta princeza minha 
multo amada e prezada filha, novo fructo com 
que o céo se dignou de abençoar o mau con· 
sorcio. 

« Este fausto acontecimento, enchendo de prazer 
o meu paternal coração, ministrou-me uo mesmo 
tempo a agradava! occasiiio de apr~ciar mais uma 
vez os sentimentos de lealdade e affeição que me 
consagra todo o povo brazileiro, e o vivo inte
resse. e regosijo que, sem cessar, manifesta pela 
minha f&licidade, e da minha imperial familia. 

« Continuiio, sem a menor alteração, as rela
ções de boa intelligenciu e amizade entre o imperio 
e as demais nações. 

a Muito vos agradeço a efficaz cooperação com 
que tonde!! auxiliAdo o meu governo, já consi
gnando os fundos indispensavois para as despezas 
do estado, e habilitando-o para o melhoramento 
do meio circulante, já iniciando, discutindo e 
decretando algumas medidas da mais transcendente 
utilidade. 

a Acabais de fazer ao paiz assignalado serviço, 
dotando-o com a lei regulamentar das eleições, ha 
muito reclamada pelo voto da nação inteira ; e 
espero que lhe prestareis igual serviço, apresen
tando opportunamente a conclusiio da reforma 
judiciaria, não menos importante, e a de algumas 
outras leis cuja urgente necessidade cada dia 
mais se sente. 

1< Augustos e dignissimos lienhores representantes 
dn nação, é tempo de descansar das fadigas le
gislativas ; e regressando ás vossas provínciAs, 
onde reina felizmente a mais perfeita tranquilli· 
dade, conto que empregareis todos os meios 
suggeridos pelo vosso patriotismo para que o 
espírito de _moderação e concordia una todos os 
meus subditos em um só pensamento-o de fazer 
com que o paiz, livre dos erros e dissensões que 
tanto têm embaraçado a marcha progressiva de 
seus melhoramentos, caminhe d'ora ávante sem 
desvio, para os seus altos destinos. 

cc Está encerrada a sessão. n 
Terminada a leitura SS. MM. Imporiaes reli· 

riio-se com o megmo ceremonial com que havião 
sido recebidos, e em seguid!l os Srs. represen· 
tantas da nação. 

TOllO li 98 
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